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ATNAUJINTAS VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „LOKIUKAS“ 

NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS IR TAISYKLĖS 

 

Vilniaus darželyje-mokykloje „Lokiukas“ Nuo 2021 m. sausio 4 d. pradedamas nuotolinis 

mokymas.  

Nuotolinį mokymą pradedame naudodami instrumentus: el. dienyną Tamo, el. paštą, Microsoft 

Teams. Naudojama vieninga aplinka, kuri užtikrins reikalingą abipusį mokinių ir mokytojų ryšį – 

Microsoft Teams. 

Mokyklos mokytojai yra pasirengę atsakingai ir kūrybiškai vykdyti nuotolinį mokymą, jį 

įgyvendinti įdomiai mokiniams, kiekvienam vaikui prieinamą, aiškų ir nekeliantį didelių sunkumų bei 

streso. Šiuo metu svarbiausia – gera sveikata.  

Tėvų/globėjų prašoma tokios pat pagalbos ir kontrolės, kaip ir įprasto mokymosi metu, 

nuolatinio kontakto ir bendradarbiavimo su mokytojais palaikymo.  

Pabrėžiama, kad ugdymo turinys bus vykdomas kartu su temų kartojimu, palaipsniui ir iš lėto 

įvedant naujas temas.  

 

NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS IR TAISYKLĖS 

MOKYKLOJE 

 

1. Ugdymo procesas vykdomas pagal pamokų tvarkaraštį, vadovaujantis pradinio ugdymo 

programa, naudojant TAMO dienyną ir/arba elektroninį paštą, Microsoft Teams. 

2. Konkretaus dalyko mokinio savarankiškai atlikti darbai siunčiami būtent to dalyko mokytojui 

per TAMO ar kitomis priemonėmis, kaip nurodo dalyko mokytojas.  

3. Mokiniai užduotis atlieka SAVARANKIŠKAI; tėvų/globėjų pareiga ir atsakomybė, kad 

mokiniai kasdien atliktų užduotis. 

4. Mokinių darbų įvertinimai rašomi į TAMO dienyną vertinimo skiltyje. 

5. Mokytojai pildo TAMO dienyną kasdien, įprastu ritmu, žymi lankomumą. 

6. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams užsiėmimai su švietimo pagalbos specialistais 

pagal ir/ar VDM grupės pedagogui vyksta pagal patvirtintą tvarkaraštį.  

Papildomas užduotis mokiniai ar tėvai/globėjai gali rinktis/parinkti individualiai, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius. 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

7. Už nuotolinio mokymo(si) plano ir taisyklių įgyvendinimą atsakingi direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui S. Pavlovas ir T. Suprunovič. Dėl TAMO dienyno konsultuoja klasių auklėtojai arba 

el. paštu: pavaduotoja@lokiukas.vilnius.lm.lt 

mailto:pavaduotoja@lokiukas.vilnius.lm.lt


8. Administracija vykdo administracijos nuotolines konferencijas, posėdžius pirmadieniais 10 val. 

9. Mokytojų ir administracijos nuotolinės konferencijos, posėdžiai vykdomi antradieniais  

15:00 val.; mokytojai klausimus administracijai gali teikti nuolat elektroniniu paštu ir kitomis 

nuotolinėmis ryšio priemonėmis, taip pat gauti atsakymus. 

10. Mokytojai tarpusavio nuotolines konferencijas, patirties pasidalijimą vykdo tarpusavyje sutartu 

laiku.  

 

Dėl nuotolinio mokymo techninių klausimų konsultuoja  

direktoriaus pavaduotojas ugdymui Sergejus Pavlovas  tel. 860474442 

 

 


