Gerbiami Tėveliai,
Informuojame Jus, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159
reglamentuota, kad Kauno miesto teritorijoje nuo 2020 m. spalio 28 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio
11 d. 24:00 val. nustatytas Karantino režimas.
Tad vadovaujantis 2020 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1160 dėl
„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, ugdymas mokyklose iki 2020 m.
lapkričio 8 d. pagal pagrindinio ugdymo programą (5-8 klasių mokiniams) vykdomas
nuotoliniu būdu.
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, siekdamas taikyti COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones, 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A-3481
nustatė, kad iki lapkričio 11 d. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose pagal
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas besimokančių mokinių, taip pat pagal pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų
specialiosiose klasėse besimokančių mokinių ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu ugdymo
proceso organizavimo būdu.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento
2020 m. spalio 30 d. teikimu Nr. (2-1316.1.17E)2-88940 pritarė, kad Kauno miesto bendrojo ugdymo
mokyklose, kuriose įvestas infekcijų plitimą ribojantį režimas, ugdymo procesas būtų organizuojamas
tik nuotoliniu būdu. Todėl tėveliai gali kreiptis į šeimos gydytojus ir nedarbingumo pažymėjimai bus
išduoti pagal karantino meto Operacijų vadovo galiojantį nustatytą reglamentavimą.
Užtikriname Jus, kad visi mokytojai tam ruošiasi atsakingai: yra įvaldę virtualią mokymosi aplinką,
kitas informacines komunikacines technologijas, kuria, ieško, pritaiko jas savo mokomojo dalyko
ugdymo turiniui, ugdymuisi planuoti ir organizuoti, mokinių mokymosi procesui bei pažangai stebėti
ir vertinti, bendradarbiauti su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, tėvais
(globėjais/rūpintojais).
Pateikiame Jums esminius mokymo organizavimo nuotoliniu būdu aspektus:
1. Pamokos ir neformaliojo švietimo veiklos (būreliai, konsultacijos) nuo 2020 m. lapkričio 3 d.
nuotoliniu būdu organizuojamos pagal 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-90
progimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.
2. Administracija kiekvienam mokytojui pateikė mokinių ir tėvų kontaktus (elektroninio pašto
adresus, telefonus), kad būtų galima veiksmingai komunikuoti ir teikti informaciją.
3. Mokiniams mokymosi užduotys pagal pamokų tvarkaraštį pateikiamos ne vėliau kaip iki
einamos dienos pamokos pradžios, nurodant pamokos organizavimo formą (savarankiškas
mokymasis, vaizdo konferencija, vaizdo medžiagos pateikimas, pateikčių pateikimas ar kt.),
atsiskaitymo terminus, vertinimo būdą per TAMO dienyną.
4. Pamokos realiu laiku mokytojas pageidaujantiems mokiniams teikia individualias ir grupines
dalykines konsultacijas, teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją
nurodytoje aplinkoje nurodytu būdu.
5. Papildomos dalykinės konsultacijos, neformaliojo švietimo veiklos mokiniams vykdomos
pagal patvirtintus tvarkaraščius naudojant TAMO dienyną arba telefonu, Microsoft Office
365 Teams, ZOOM platformas. Visų klasių mokiniai gali kreiptis į visų dalykų mokytojus.
6. Mokiniai dalyvauja nuotolinio mokymosi procese laikydamiesi nustatyto tvarkaraščio.
Neturėdami tokių galimybių, informuoja klasės vadovą ir mokosi jiems palankiu laiku.
7. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita fiksuojama prisijungimo prie
virtualios mokymosi platformos faktu.
8. Mokiniai sinchroninėse vaizdo pamokose (jų dalyko mokytojas organizuos ne mažiau kaip 50
proc. dalykui numatyto laiko per savaitę) dalyvauja įsijungę vaizdo kameras. Negalinčių to
padaryti mokinių tėvai privalo informuoti klasės vadovą apie objektyvias priežastis ir susitarti
dėl kitokių mokinio dalyvavimo sinchroninėse pamokose neįsijungus vaizdo kameros
fiksavimo galimybių.

9. Klasių vadovai, turintys informacijos apie objektyvias mokinių dalyvavimo sinchroninėse
pamokose neįsijungus vaizdo kameros priežastis, apie tai informuos visus mokiniui
dėstančius mokytojus ir rekomenduos su mokinio tėvais susitartus dalyvavimo pamokoje
fiksavimo būdus.
10. Grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams) bei vertinimas teikiamas
per TAMO dienyną.
11. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymasis nuotoliniu ugdymo
proceso organizavimo būdu vykdomas individualias užduotis integruojant su mokomojo
dalyko užduotimis bei teikiant specialias užduotis (individualiai), naudojant Google formas,
programų paketą Microsoft Office 365, ZOOM platformą, TAMO dienyną, Skaitmeninio
ugdymo platformą „EDUKA klasė“, Elektroninę mokymosi aplinką EMA.
12. Mokinių tėvai informuoja klasės vadovą, jeigu mokinys dėl pateisinamų priežasčių (serga,
techninės ar kitos problemos) negali dalyvauti nuotolinio mokymo pamokose.
Visą detalesnę informaciją dėl konkrečių mokomojo dalyko pamokų pateiks dalyko mokytojai.
Telefonai, kuriais galite kreiptis įvairiais Jums svarbiais, neaiškiais, rūpimais klausimais, viešinami
mokyklos interneto svetainėje.
Visų mūsų laukia dar vienas iššūkis. Ir visa tai – ne tik mūsų visų mokymasis dirbti, mokytis,
bendrauti kitaip, sprendimų ieškojimas, galimybių atradimas. Visa tai ir visų mūsų sutelktumo,
vieningumo, supratingumo, palaikymo, bendrystės išbandymas ir įrodymas.
O kai KARTU – supratingai, sutelktai, vieningai, geranoriškai – visus iššūkius įveiksime.
Negandos, iššūkiai padeda mums geriau pažinti save ir kitus, moko stiprybės... Praėjus, praūžus
viesului, pasijuntame dar stipresni, pasijuntame atviresni pokyčiams...gyvybingi kaip niekada...
SAUGOKITE SAVE IR SAVO ARTIMUOSIUS... BŪKITE SVEIKI... Šių dienų kontekste –
tai yra svarbiausia.

