
VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA   

                                  

Tvirtinu 

Vilkaviškio „Ąžuolo“  

Progimnazijos direktorė 

 

Gileta Naujokienė 

2020 m. kovo 16 d.  

Pasirengimo ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu priemonių plano tikslas – užtikrinti mokinių mokymą(si) nuotoliniu būdu, švietimo 

pagalbos ir kitos pagalbos teikimą mokiniams, tėvams. 

PASIRENGIMO UGDYMO PROCESĄ ORGANIZUOTI NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

Pirmadienis 16 d. 

 

Antradienis 17 d. Trečiadienis, 18 d. Ketvirtadienis, 19 d. Penktadienis, 20 d. 

Darbuotojų, kurių funkcijos 

negalimos atlikti nuotoliniu 

būdu, darbo grafiko karantino 

laikotarpiu suderinimas, darbų 

aptarimas (G. Naujokienė, 

 R. Akuckas)  

10.00 val.  

Progimnazijos 

administracijos darbuotojų 

pasitarimas naudojant ZOOM 

(IT specialistai, G. 

Naujokienė). 

10.00 val.  

Nuotolinis pradinių klasių 

mokytojų metodikos grupės 

pasitarimas naudojant ZOOM dėl 

mokymo nuotoliniu būdu taisyklių 

(J. Ribačionkienė). 

10 val. Pasitarimas su 

PUG mokytoja.  

 

Informacijos tėvams 

dėl psichologinės 

pagalbos karantino 

metu teikimo 

parengimas, 

viešinimas  

(J. Galinskienė). Idėjų banko, kaip ugdyti 

nuotoliniu būdu, atidarymas, 

subendrinimas per Google 

diską.  

(V. Anelauskienė) 

11.00 val. Nuotolinis 

švietimo pagalbos specialistų 

pasitarimas dėl pagalbos 

mokiniams, mokantis 

nuotoliniu būdu, teikimo 

(V. Anelauskienė).  

11.15 val.  

Nuotolinis dalykų mokytojų 

metodikos grupės pasitarimas 

naudojant ZOOM dėl mokymo 

nuotoliniu būdu taisyklių. 

(A. Liaudinskienė). 

Informacijos tėvams dėl 

nemokamo maitinimo 

karantino metu pateikimas, 

nemokamai maitinamų 

mokinių maitinimo 

užtikrinimas 

 (D. Tarnauskienė). 

Informacinio laiško mokinių tėvams parengimas, siuntimas  

(G. Naujokienė, A. Liaudinskienė). 

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklių parengimas, 

viešinimas (Darbo grupė, įsak 2020-03-18 Nr. V-

49). 

Informacijos apie progimnazijos darbo organizavimą karantino metu parengimas (G. Naujokienė, A. 

Raškauskas). 

Skaitmeninės mokomosios medžiagos kaupimas 

(Mokytojai). 



Informacijos dėl mokinių, tėvų galimybių priimti virtualias pamokas surinkimas (pagal pavaduotojos parengtą klausimyną, klasių auklėtojai) 

Skaitmeninių technologijų naudojimo konsultavimas (R. Krišinas, A. Raškauskas). 

Savišvieta (mokytojai). 

                                                5-8 klasių tvarkaraščio projekto ugdymui nuotoliniu būdu parengimas (Metodikos 

taryba, V. Anelauskienė). 

Pug, 1-4 klasių tvarkaraščio rengimas (PUG, pradinių klasių mokytojos). 

Pedagogams – platformos Zoom diegimas, testavimas   

Pirmadienis 23 d. 

 

Antradienis 24 d. Trečiadienis 25 d. Ketvirtadienis 26 d. Penktadienis 27 d. 

5-8 klasių tvarkaraščio pildymas (Užduočių pateikimo, 

atsiskaitymo datų, virtualių pamokų numatymas, suderinimas 

(Mokytojai)) 

Pug, 1-4 klasių tvarkaraščio rengimas (PUG, pradinių klasių 

mokytojos). 

10.00 val. Pradinių klasių ir dalykų 

mokytojų metodinių grupių 

pasitarimai nuotoliniu būdu dėl 

tvarkaraščio mokiniams 

suderinimo, trumpalaikių planų 

suderinimo (J. Ribačionkienė, 

 A. Liaudinskienė).  

Pug, 1-8 klasių tvarkaraščio 

mokiniams išsiuntimas, tėvų 

informavimas apie ugdymą 

nuotoliniu būdu (G. Naujokienė,  

V. Anelauskienė, I. Bikauskienė). 

10 val. Administracijos  

pasitarimas dėl 

pasirengimo mokytis 

nuotoliniu būdu.  

(G. Naujokienė) 

 

 

Dalykų trumpalaikių planų nuotoliniam mokymuisi kovo 30 – balandžio 30 d. paregimas, viešinimas (mokytojai, V. Anelauskienė)  

Skaitmeninės mokomosios medžiagos kaupimas (Pedagogai). 

Skaitmeninių technologijų naudojimo konsultavimas (R. Krišinas, A. Raškauskas). 

Kompiuterinės įrangos mokiniams, mokytojams mokymui nuotoliniu būdų išdavimas, panaudos sutarties pasirašymas (G. Naujokienė, R. Krišinas). 

Platformos Zoom su mokiniais testavimas (Klasių auklėtojai). 

Savišvieta (mokytojai). 

 


