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Siauliq j aunqj q gamtininkq centro direktoriaus
2020 m. kovo 25 d. isakvmu Nr, V- 17

SInuug JAUNUJU GAMTININKV cENTRo
ucDyMo(-sr) PRocESo ORGANIZAVTMO NUOTOLTNIU BUDU TVARKOS
APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Ugdymo (si) proceso organtzavimo nuotoliniu b[du tvarkos apra5as (toliau -apra5as)
nustato mokiniq, kurie mokosi Siauliq jaunqjq gamtininkq centre pagal NVS programas, nuotolinio
mokymo (si) organizavim4 ir vykdym4.
2. ApraSas parengtas vadovaujantis rekomendacijomis del ugdymo proceso
organrzavrmo nuotoliniu bfldu (Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.
kovo 16 d. isakymuNr. V-372).
3. Ugdymas(is) nuotoliniu bfidu organizuojamas vadovaujantis istaigos bendruoju
ugdymo planu, mokytojq parengtomis blreliq veiklos programomis.

II. PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESA
NUOTOLINIU BUDU

4. {vertinama, ar visi mokiniai ir mokytojai turi technologines galimybes, skaitmenines
priemones, internet4 ugdymui(si) nuotoliniu bDdu.
5. Aprlpinama technologinemis priemonemis, internetu jo neturindius mokytojus.
6. Paskiriamas skaitmeniniq technologijq administratoriq/ius (IKT koordinatorius),
kuris konsultuotq mokytojus, mokinius, mokiniq tevus technologijq naudojimo klausimais.
7. Informuojami mokiniq tevai, mokiniai, mokytojai, kaip bus organizuojamas
nuotolinis ugdymas.
8. Mokytojai parengia btreliq nuotolinio ugdymo programas (tvirtina istaigos
direktorius), kuriose numato temas, veiklas, metodus, uZduodiq vertinim4, nuotolinio bendravirno
budus, priemones, laik4.
rrr. NUoToLTNIo UGDYMO (SI) VYKDYMAS

9.

Komunikavimas bendruomeneje:
9.1. administracijos, pedagogq ir tevq komunikavimas vyksta pirmadieniais penktadieniais 8.30 - 15.00 val. elektroniniu pa5tu, uZdaroje Facebook grupeje, telefonu;
9.2. mokytojams rekomenduojama dirbti namuose, kur jie gali prisijungti prie
skaitmeniniq aplinkrl;
9.3. mokytojai su mokiniais komunikuoja pagal blreliq nuotolinio ugdymo
programose nurodytus budus ir laik4;
9.4. administracijos ir mokytojq susirinkimai organizuojami pagal poreiki,
naudojant virtuali4 Zoom aplink4.
10. Ugdymas ir ugdymasis virlualioje aplinkoje:
10.1. mokytojai prie5 prasidedant nuotoliniam ugdymui informuoja vaikq tevus
apie jq blreliuose vykdom4 nuotolini ugdym4 (supaZindina su programa, darbo bUdais, laiku);
I0.2. mokytojai nuotolini ugdym4 r,ykdo pasirinktomis nuotolinio ugdyrno
formomis: per ivairias programas (Zoom, Discord ir kt.), Facebook, elektroniniu pa5tu, mobiliuoju
ry5iu ir pan;
10.3. mokytojai, naudodamiesi programomis, desto temas, diskutuoja su mokiniais,
skiria jiems uZduotis ir gauna i5 mokiniq grlLtam1ly ry5i apie savaranki5kai atliktas uZduotis;
10.4. mokytojai fiksuoja, kaupia informacij4 apie mokiniq dalyvavim4 veikloje ir
savaranki5kai atliktas uZduotis ;

z

10.5. mokiniai, jiems nurodytu laiku, jungiasi prie mokytojo nurodytos proglamos,
bendrauja su mokytoju, kitais mokiniais.
10.6. mokiniai savaranki5kai ar tevq padedami atlieka mokytojo jiems paskirtas
uZduotis (informuojami per program4, Facebook, elektronini pa5t4, sms Zinutemis ir kt.) ir
informacij4 apie atliktas uZduotis pateikia mokytojui nurodytu bldu.
I0.7. mokiniq tevai sukuria namuose darbo erdvg, skirt4 mokiniams, ultrl<rtna
prieig4 prie skaitmenines/elektronines erdves, bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, istaigos
administracij a sprendZiant su ugdymu susijusius klausimus.
10.8. istaigos administracija nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta i5 steigejo,
Svietimo mokslo ir sporlo ministerijos ar kitq institucij4.
IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenq teisines
apsaugos istatymo nuostatomis bei kitais teises aktais, reguliuojandiais asmens duomenq tvarkym4

ir

apsaug4.
14.

Nuotolinio ugdymo(si) organrzavimo kontrolg vykdo istaigos direktorius.

15. Tvarka galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtq ekstremaliq situacijq
laikotarpiu (karantinas ir kt.).

