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KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLOS 

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

2020-03-20 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingi darbuotojai Resursai Terminai 

1.  Informacijos dėl darbo nuotoliniu būdu organizavimo 

mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams pateikimas 

Direktorius El. dienynas TaMo 2020 m. kovo 16 

d. 

2.  Metodinių grupių pasitarimai planuojant mokinių mokymą 

nuotoliniu būdu. 

Direktorius, metodinių grupių 

pirmininkai, pedagogai 

 El. dienynas, 

messenger, skype 

 

2020 m. kovo 17-

19 d. 

3.  Mokinių ir tėvų kontaktinių duomenų tikslinimas 

(elektroninio dienyno prisijungimai ir el. paštai). 

Klasių vadovai El. dienynas, telefonai Iki 2020 m. kovo 

23 d.  

4.  Apklausa dėl mokinių galimybių mokytis nuotoliniu būdu.  

Tėvų informavimas apie mokymą nuotoliniu būdu, 

nuotolinio mokymo komunikacinių kanalų pasirinkimas.  

Mokyklos administracija, 

IKT administratorius 

El. dienynas, el. 

paštas, telefonai 

Iki 2020 m. kovo 

23 d.  

5.  Nuotolinio mokymo, paskelbus karantiną Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, tvarkos aprašo parengimas. 

Mokyklos administracija Žmogiškieji Iki 2020 m. kovo 

20 d. 

6.  Konferencinės aplinkos Zoom Meeting platformoje 

išbadymas 

IKT administratorius, dalykų 

mokytojai 

Zoom Meeting 

programos platforma 

Iki 2020 m. kovo 

24 d.  

7.  Nuotolinio mokymo turinio rengimas (pagal pateiktą 

formą). 

Dalykų mokytojai El. dienynas TaMo Iki 2020 m. kovo 

26 d.  

8.  Pasiruošimas naudotis pasirinkta virtualia mokymo aplinka 

(mokytojai sukuria mokinių grupes, įkelia pavyzdinės 

mokomosios medžiagos). 

Dalykų mokytojai El. dienynas TaMo, 

el. paštas, Eduka 

klasė, EMA 

Iki 2020 m. kovo 

23 d. 



9.  Tėvų ir mokinių supažindinimas su nuotolinio mokymo 

aprašu. 

Direktorius, klasių vadovai El. dienynas TaMo, el. 

paštas 

Iki 2020 m. kovo 

25 d. 

10.  Skaitmeninės mokomosios medžiagos, užduočių, skirtų 

mokiniams mokytis nuotoliniu būdu rengimas, kaupimas ir 

sisteminimas. 

Dalykų mokytojai El. dienynas TaMo, 

el. paštas, Eduka 

klasė, EMA 

Nuolat 

11.  Pasiruošimas socialiai remtinų mokinių maitinimo 

organizavimui 

Socialiniai pedagogai  El. dienynas, 

www.ktip.lt 

Nuo 2020 m.  

kovo 30 d. 

12.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas, 

mokinių ir jų tėvų konsultavimas. 

Psichologai, logopedai, spec. 

pedagogas, dalykų mokytojai 

El. dienynas TaMo, 

 

Nuo 2020 m. 

kovo 30 d. 

13.  Mokinių atliktų užduočių vertinimo užtikrinimas. Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, dalykų mokytojai 

El. dienynas TaMo, 

 

Nuo 2020 m. kovo 

30 d. 

14.  Mokinių lankomumo fiksavimo kontrolė. Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, klasių vadovai, 

socialiniai pedagogai 

El. dienynas TaMo, 

Zoom Meeting 

platforma Eduka 

klasė, EMA 

Nuo 2020 m. 

kovo 30 d. 

15.  Nuotolinio mokymo kontrolė ir informacijos sklaida  

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, IKT 

administratorius 

El. dienynas TaMo, 

Zoom Meeting, 

messenger. 

Nuo 2020 m. 

kovo 30 d. 

 

http://www.ktip.lt/

