
PATVIRTINTA 

Prienų r. Jiezno gimnazijos direktoriaus  

2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-96 

  

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS   

PASIRENGIMO UGDYMO PROCESĄ ORGANIZUOTI NUOTOLINIU BŪDU 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Prienų r. Jiezno gimnazijos (toliau – Gimnazija) pasirengimo ugdymo procesą organizuoti 

nuotoliniu būdu priemonių planas (toliau – Planas) yra skirtas Gimnazijos bendruomenei pasirengti 

organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu ir jį organizuoti, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo 

procesas. 

2. Esant koronaviruso grėsmei ar dėl kitų priežasčių Gimnazijoje, Prienų rajone ar Lietuvoje 

paskelbus ekstremalią padėtį, Gimnazija gali ugdyti mokinius nuotoliniu būdu  nepriklausomai nuo 

to, ar šis būdas yra įteisintas Gimnazijos nuostatuose. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu 

būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

3. Informacija apie pasirengimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu ir tokio 

proceso organizavimą, pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams 

teikiama Prienų r. Jiezno gimnazijos svetainėje  http://jieznogimnazija.lt/. 

4. Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius koordinuoja Gimnazijos 

pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu būdu ir teikia pagalbą su Gimnazijos administracija 

aptartu būdu.  

 

II SKYRIUS 

 PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

PRIEMONĖS 

  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys 

1. Nuotolinio mokymo koordinacinės grupės 

(NMK grupė), atsakingos už pasirengimo 

nuotoliniam mokymui organizavimą, 

sutelkimas. 

Iki kovo 18 d. Direktorė Neringa Zujienė 

2.  Skaitmeninių technologijų administratoriaus 

(IKT koordinatorius) paskyrimas mokytojų ir 

mokinių konsultavimui. 

Iki kovo 18 d. Direktorė Neringa Zujienė 

3. Informacijos iš mokinių (jų šeimų) apie 

turimas technologines galimybes (įrangą, 

interneto ryšį, prieigos prie pasirinktos 

programinės ar skaitmeninės įrangos 

mokymuisi nuotoliniu būdu ir t.t.) surinkimas 

Iki kovo 18 d. Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja bei 1-8 ir  

gimnazijos I-IV klasių 

auklėtojai 

4. Nuotolinis pedagoginių darbuotojų 

susirinkimas, naudojantis uždaros 

„Facebook“ grupės ,,Jiezno gimnazijos 

darbuotojai” įrankiu ,,Tiesioginė 

transliacija", dėl nuotolinės mokymosi 

aplinkos, įrankių mokytojų ir mokinių 

komunikavimui pasirinkimo. 

Kovo 18 d. 

13.00 val. 

Direktorė Neringa Zujienė 
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5. IKT koordinatoriaus kontaktinės 

informacijos paskelbimas Gimnazijos 

interneto svetainėje. 

Iki kovo 20 d. IKT koordinatorius Marius 

Valečka 

6. Prienų r. Jiezno gimnazijos ugdymo(si) 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašo parengimas. 

Iki kovo 20 d. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Dalia Mazuronienė 

7. Gimnazijos technologinių galimybių, turimų 

skaitmeninių priemonių įsivertinimas 

Iki kovo 20 d. IKT koordinatorius Marius 

Valečka 

8. Ilgalaikių 2019-2020 m.m. mokomųjų 

dalykų 2 pusmečio planų, programų 

koreagavimas  

Iki kovo 23 d. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Dalia Mazuronienė, 

Metodinės tarybos pirmininkė 

Vilma Mekionytė 

9. Mokinių turimų technologinių galimybių 

įvertinas ir trūkstamų būtinų nuotoliniam 

mokymui(si) reikalingų priemonių 

parengimas  

Iki kovo 23 d. Nuotolinio mokymo 

koordinacinė grupė 

10. Vadovėlių, IKT ir kitų priemonių išdavimas 

šeimoms 

Kovo 24-27 d.  Bibliotekininkė Vitalija 

Rūdienė ir socialinė pedagogė 

Rasa Valatkaitė 

11. Informacijos mokinių tėvams apie ugdymą 

nuotoliniu būdu parengimas ir paskelbimas 

Iki kovo 25 d. Nuotolinio mokymo 

koordinacinė grupė 

12. Klasių valandėlių, susitikimų su ugdytiniais  

sinchroniniu būdu organizavimas, siekiant 

įvertinti mokinių turimą techninę įrangą, 

trikdžius ir pan. 

Iki  kovo 27 d. Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos bei 1-8 ir  

gimnazijos I-IV klasių 

auklėtojai 

13. Mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų) 

dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose nuotolinio darbo organizavimo 

temomis (ne mažiau kaip po 2 renginius) 

Iki  kovo 27 d. Visi pedagogai 

14. Skaitmeninės mokomosios medžiagos, 

užduočių, skirtų mokiniams mokytis 

nuotoliniu būdu, rengimas, kaupimas ir 

sisteminimas. 

Iki kovo 30 d. 

ir vėliau pagal 

poreikį 

Mokytojai 

15. Gimnazijos darbuotojų komunikacijos 

priemonės – uždara „Facebook“ grupė 

,,Jiezno gimnazijos darbuotojai” – 

efektyvumo didinimas: kvietimas dalintis 

patirtimi, kreiptis į IKT koordinatorių, NMK 

grupę, tiesioginių transliacijų organizavimas 

nuolat Nuotolinio mokymo 

koordinacinė grupė 

16. Konsultacijų ir pagalbos mokytojams dėl 

pasirengimo nuotoliniam mokymui teikimas 

Iki kovo 30 d. 

ir vėliau pagal 

poreikį 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Dalia Mazuronienė 

ir IKT koordinatorius Marius 

Valečka  

 

_____________________________ 

 


