
VILNIAUS STIAUGUSIUJU MOKYMO CEN'TRAS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL VSMC VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BIJDU NUO 2O2O.II-03

2020 m. spalio 28 d. Nr. V -
Vilnius

Vadovaudamasi 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministerijos isakymu Nr. V- 372 ,,Del rekomendacijq del ugdymo proceso orgeLnizavimo nuotoliniu

bldu patvirtinimo", remdamasi 2020 m. spalio 28 d. Vilniaus suaugusiqjq mokymo centro

direktoriaus fsakymu Nr. V- ,,Del ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu btdu", siek<lama

uZtikdnti sklandq ugdymo proceso ir jo aprfpinimo tgstinum4 n:uo20)0-71-03 iki bus atnaujintas

iprastas ugdymo procesas:

1. Nurodau:
1.1.skyriq ir poskyrio vedejams, vyr. finansininkui, IT specialistui kiekvien4 darbo dien4

10.00 val. dalyvauti direkciniame pasitarime, organiznojamame per Microsoft Teams

programq ir atsiskaityti direktoriui apie nuotolinio darbo eigE, jo aprlpinim4. teikti

sillymus veiklai koreguoti;

1.2.visiems pedagoginiams darbuotojams kiekvien4 tradiadieni 14.00 val. dalyvauti

direkciniame pasitarime, organizuojamame per Microsoft Teams program4,

atsiskaityti direktoriui apie nuotolinio ugdymo eig4, teikti inforrnacij4 apie bendr4

situacij4 ir problemas, sillymus situacijai gerinti;

1.3.Sio isakymo 1.2. ir 1.3. i5vardintq darbuotojq dalyvavimE ar nedalyvavim4

direkciniuose pasitarimuose verlinti pagal jq prisijungim4 prie Microsoft Teams

program4;

l.4.esant Microsoft Teams programos sutrikimams, naudoti kitas imanomas ry5io

priemones (el. paSt4, telefon4 ir kt.). Siuo atveju informacijE teikti tokia tvarka:

pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai infbrmacij4 teikia kuruojandiam skyriaus

vedejui, Sis - direktoriui;

1.5'klases aukletojams komunikuoti su klases mokiniais ir nepilnamediq mokiniq tevais

(globejais, rflpintojais) Siais budais: el. dienynas, el. paStas, telefonas, socialiniai tinklai

ir kt. Klases aukletojq veiksmai:



1.5.1.nuolat aiSkintis, kokios yra mokiniq mokymosi galimybes mokytis nuotoliniu

bDdu. Pasikeitus mokiniq aplinkybems, informuoti veikl4 kuruojantf skyriaus vedej4,

nurodant mokinio kontaktus;

1.5.2.su ugdytiniais, turindiais specialiqjq ugdymosi poreikiq, i5siai5kinti, kaip,

atsiZvelgiant ijq gebejimus, geriausia pateikti nuotolinio rrrokymo medLiagqir uZduotis

bei prane5ti dalyko mokytojams;

1.5.3'el. dienyne, el. pa5tu supaZindinti mokinius ir nepilnanLediq mokiniq tevus

(globejus, rflpintojus) su instrukcija, kaip organizuojamas nuotolinis mokymosi

procesas ir kur kreiptis pagalbos;

1'5.4. nuolat bendradarbiauti su dalykq mokytojais del mokiniq dalyvavimo mokymo

procese nuotoliniu b[du;

1.5.5.iSsiaiSkinti mokiniq nedalyvavimo mokymo procese nuotolirriu budu prieZastis ir
pranesti apie tai dalyko mokytojui bei kuruojandiam skyriaus vedejui;

1.5.6 jeigu del techniniq galimybiq mokiniui nepavyktq isitraukti i nuotolinio mokymo

procesQ, kreiptis i dalyl<q rnokytojus del medZiagos ir uZduodiq rinkinio ilgesniam

laikotarpiui paruo5imo. Parengtus rinkinius imanomais bldais perduoti mokiniui;

l.5.T.kiekvien4trediadien!iki 14.00 val. atsiskaityti kuruojandiam skyriaus vedejui apie

nuotolini ugdym4 klaseje (bendra situacija, problemos, sillymai ir pan.);

1.6. ugdymo aprlpinimo skyriaus vedejui darbo klausimais bendrauti su jam pavaldZiais

darbuotojais elektroniniu paStu irlar telefonu, kitais imanomais budais. Informacij4

direktoriui apie Siq darbuoto.jq veikl4 teikti pagal Sio isakymo 1.1., 1.3. ir 1.4. punktq

nuostatas;

l.T.techniniam personalui (budetojams-sargams, prieZilros darbuotojui, valytojams,

kiemsargiams ir rflbininkui) dirbti mokyklos patalpose pagal sudaryt4 darbo grafik4 ir
jiems skirtas funkcijas;

1.8. visiems mokytojams, psichologui, bibliotekininkui vis4 darbo lai.k4 dirbti nuotoliniu

bfldu jq nurodytu adresu pagal 2019-2020 m. m. patvirtint4 darbo grafik4 ir darbo

krlvio sandar4;

l.9.kiekvien4 dien4 mokyklos patalpose dirbti vienam administracijos darbuotojui pagal

susitarim4, kol tai bus imanoma;

1.l0.skyriq vedejams vesti darbo laiko apskaitE ir pildyi darbo tabelius.

P a s i I i e k u isakymo vykdymo kontrolg sau.

Direktore Natalja Kimso


