
VILNIAUS SUAUGUSIUJU MOKYMO CENTRAS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BUDU

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

Vadovaudamasi 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos i;vietimo, mokslo ir sporto

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

bDdu patviftinimo" (toliau - Rekomendacijos), Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu del

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. spalio 21 d. nutarimo ,,Ddl karantino kai kuriq

savivaldybiq teritorijose paskelbimo" pakeitimo ir siekdama uZtikrinti sklandq ugdymo proceso

tgstinum4 iki bus atnaujintas iprastas ugdymo procesas:

1. S u d ar au ugdymo proceso or:ganizavimo nuotoliniu budu organizavimo grupg (toliau-

Grupe):

Grupes pirmininke * tiksliqjq, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedeja, matematikos

vyresn. mokytoj a Jolanta Pa5kevidiene.

Nariai: humanitariniq ir socialiniq mokslq skyriaus vedeja, lenkq kalbos, ekonomikos vyresn.

mokytoja Jolanta Makovska;

neformaliojo Svietimo, veiklos stebdsenos ir pagalbos skyriaus vedeja, pi;ichologe, profesinio

orientavimo mokytoja Birute Kubilinskiene;

metodines tarybos pirmininke, socialiniq mokslq ir menq metodines grupes pirmininke, dailes

mokytoja metodininke Jone Paulauskiene;

kalbq metodines grupes pirmininke, rusrl kalbos vyresn. mokytoja Galina ierny5iova;

tikslirfiq ir gamtos mokslq metodines grupes pirmininke, chemijos mokytoja metodininke Ana

Diadirlra;

ugdymo aprfipinimo skyriaus veddja, mokytoja Jolita Kubiakovskaja;

IT specialistas Aft[r Kaldevskij;

bibliotekininke Jolanta Madichiniene.

2.IpareigojuGrupg:
2.1. pakoreguoti ugdymo proceso organizavrmo nuotoliniu bUdu priemorriq plana, ir taisykles

pagal Rekomendacijas;



2.2. isivertinti VSMC resursus, kaip galima bltq aprfipinti nuotoliniam mokynuisi

reikalingomis priemonemis tuos mokinius, kurie neturi galimybes apsirlpinti tokia iranga, iki S. m.

lapklidio 5 d.;

2.3. paskelbti mokyklos interneto svetaineje kontakting informacij4 iki 5. m. lapkridio 3 d., kad

mokytojai ir mokiniai galetq kreiptis i skaitmeniniq technologijq konsultantus del technines pagalbos;

3. S k i r i u ugdymo proceso organrzavimo nuotoliniu budu IK't koordinatoriq darbo grupg

(toliau - IKT grupe):

IKT grupes pirmininkas * IT specialistas Art[r Kaldevskij;

nariai: tiksliqjq, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus veddja, rnatematikos vyresn.

mokyto.i a Jolanta Pa5kevidiene ;

ugdymo apr[pinimo skyriaus vedeja Jolita Kubiakovskaja;

matematikos ir informaciniq technologijq mokytoja metodininke Jelena A.lekniene;

lietuviq kalbos mokytoja metodininke Oksana Aleknavidius;

tiksliqiq ir gamtos mokslq metodines grupes pirmininke, chemijos mokytoja metodininke,

darbo tarybos nard Ana Diadilra;

darbo tarybos pirmininke, biologijos mokytoja metodininke Jovita Kavoli[niene;

anglq kalbos vyresn. mokytoja Ana Tymdiuk;

matematikos ir informaciniq technologijq vyresn. mokytojas Ridardas Zilinskas;

bibliotekininke Jolanta Madichiniene.

4.Ip ar e i g oj u IKI grupg:

4.1. pirminink4 Arttr4 Kaldevski sprgsti technologinius ugdymo proceso nuotoliniu bldu

organizavimo klausimus, koordinuoti IKI- grupes nariq darb4;

4.2. tiksliqjq, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedej4, matematikos vyresn. mokytoj4

Jolant4 PaSkevidieng ir matematikos bei informaciniq technologijq mokytoj4 metodininkg Jelenq

AleknienE konsultuoti IKT grupes narius bendraisiais ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu budu

klausimais;

4.3. dalintis gerEia ugdymo nuotoliniu bDdu vykdymo patirtimi, teikti praktines konsultacijas

mokytojams:

4.3.1. maternatikos ir informaciniq technologijq vyresn. mokytoj4 Ridar<I4 Zilinska, - etikos"

istoriios, matematikos mokytojams ir I A, II A, II B klasiq aukletojams, mokiniams, nepilnamediq

mokiniq tdvams (globejams, rupintojams);

4.3.2. lietuviq kalbos mokytoj4 metodininkg Oksan4 Aleknavidius lietuviq kalbos

mokytojams ir III A, III B, III C, III D, III F klasiq aukletojams, mokiniams, nepilnamediq mokiniq

tdvams (globejams, rlpintoj ams);



4.3.3. angll} kalbos vyresn. mokytoj4 An4 Tymdiuk - anglq kalbos, vokiediq kalbos
mokytojams ir III G, III H, IV D, IV E klasiq aukletojams, mokiniams, nepilnamediq mokiniq tevams
(globej ams, r[pintoj ams) ;

4.3.4. biologijos mokyoj4 meto<lininkg Jovit4 Kavolitnieng - fizikos, dailds, muzikos
mokytojams ir III E, IV A, IV G,IV H klasiq aukletojams, mokiniams, nepilnamediq mokiniq tevams

(globej ams, r[pintoj ams) ;

4.3.5. tiksliqjq ir gamtos moksilq metodines grupes pirmininkg, chemijos mokytoj4
metodininkg, darbo tarybos narg An4 Diadilr4 - rusq kalbos, lenkq kalbos, ekonomikos mokytojams
ir IVB, IVC, IVF, IV I klasiq aukletojams, mokiniams, nepilnamediq mokiniq tevams (globejams,

rupintojams);

4.3.6. ugdymo aprflpinimo skyriaus vedej4 JolitE Kubiakovskuje - konsultuoti IKT grupes

narius techninio aprlpinimo klausimais;

4-3.7. bibliotekininkg Jolant4 Madichinieng - konsultuoti IKT grupes narius, klasiq aukletojus,

mokytojus, mokinius, nepilnamediq mokiniq tevus (globejus, mpintojus) prieigos prie atvirq
intemetiniq edukaciniq duomenq bazi,4klausimais.

5. Ip ar e i g o j u klasiq aukletojus suteikti informacij4ugclytiniams apie prieigas prie
MOODLE mokymosi aplinkos iki 5. m. lapkridio 3 d. ir sprgsti i5kylandias nuotolinio mokymo
problemas.

6' Pasitarimai gimnazijoje organizuojami vadovaujantis 2020-10-28 d. VSMC direktoriaus

isakymo Nr. V- ,,Del Vilniaus suaugusiqjq mokymo centro veiklos, taikant koronaviruso plitimo
prevencines priemones karantino metu,, 1.2. punktu.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausyltei irlar Vilniaus miesto savivaldybei pratgsus karantino

laik4, lieka galioti visos Sio istatymo nuostatos.

8. {sakymo vykdymo kontrolg pasilieku sau.

Direktore NataljaKimso


