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UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO MISRJU BUDU

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UZliedZiq mokyklos - daugiafunkcio centro (toliau - Centras) ugdymo proceso organizavimo

ir vykdymo miSriu bldu tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) reglamentuoja mokymo pagal

pradinio ugdymo program4 mi5riu mokymo proceso organizavimo bfldu (toliau - ugdymo procesas

mi5riu budu) tvark4 Centre iki bus atnaujintas iprastas kontaktinis ugdymo procesas. Ugdymo

proces? miSriu b[du Centre s4lygoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m.

sausio 21 d. isakymas Nr. V-130 ,,Ddl asmenq, sergandiq COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),

asmeil+, itariamq, kad serga COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenq, turejusiq s4lyti,

izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybes administracijos numatytose

patalpose taisykliq pakeitimo".

2. Ugdymo procesas mi5riu b[du organizuojamas ir vykdomas pagal pradinio ugdymo

programq, vadovaujantis bendrojo ugdymo programq apra5ais, Bendrosiomis programomis, Centro

2021-2022 m. m. Ugdymo planu, 2021-2022 m. m. pamokq tvarkara5diu.

3. Tvarkos apra5as nustato pasirengimo ugdymo proceso miSriu bfldu organizavimo ir vykymo

etapus, bDdus, priemones, taisykles, mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq, mokiniq ir tevq

bendradarbiavim4.

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESA MISRIU BUDU

4. Centro vadovui'priemus sprendim4 del ugdymo proceso organizavimo mi5riu budu,

informacija skelbiama Centro svetaineje, Tamo dienyne.

5. Ugdymo proceso miSriu bldu organizavimas vykdomas esant izoliacijoje nedideliam mokiniq

skaidiui (ne visai klasei).



6. Ugdymo proceso mi5riu bfidu metu taikomas hibridinis mokymo b[das, vykdomos vaizdo

konsultacij o s mokini am s ir I arb a skiriamo s savaranki5ko s uZduoty s.

7. Mokiniui sergant (bet kuria liga) ugdymo procesas jam neorganizuojamas.

8. Mokiniui sergant, bet jo sveikatos b[klei leidZiant mokytis nuotoliniu bDdu, mokinio tevai

pildo pra5ymo form4 (pridedama).

9. Klasiq vadovai aktyvioje nuorodoje sistemingai teikia ir atnaujina mokiniq, sergandiq,

esandiq izoliacijoje, tdvq pra3ymq duomenis.

10. Mokiniai, kuriems direktoriaus isakymu skiriamas mokymas nuotoliniu b[du, dalyvauja

ugdymo procese pagal Tvarkos apra5e patvirtintas taisykles.

11. Dalykq mokytojai ugdymo proceso miSriu bfldu mokymo turini (klases darbas, tema,

prisijungimq nuorodos, uZduotys ir kt.) Tamo dienyne talpina ne veliau kaip iki pamokos pradZios.

III SKYRIUS

UGDYMO PROCESO MISRIU BfTDU VYKDYMAS

12. Ugdymo procesas mi5riu bfldu vykdomas iki bus atnaujintas kontaktinis ugdymo proceso

vykdymas.

13. Pagrindine mokiniq ugdymo(si) forma, vykdant ugdymo procesq miSriu bDdu - mi5raus

mokymo pamoka, kai mokiniai pagal pamokq tvarkara5ti, patvirtintq Centro direktores 2021 m.

spalio 4 d. isakymu Nr.V-9, 5 dienas per savaitg, bfidami skirtingose vietose, naudojasi aplinkomis

bendravimui, pokalbiams, konferencijoms (Zoom), mokymui, mokomosios medZiagos perdavimui

(Tamo dienynas,), interaktyvioms uZduotims (Eduka.lt, EMA), ivertinimams (Tamo dienynas),

techninems instrukcijoms (Zoom, dienynas Tamo).

14. Ugdymo procesas mi5riu btdu vyksta realiuoju (sinchroniniu) laiku pagal Centro direktores

patvirtint4 2021-2022 m. m. pamokq tvarkara5ti.

16. Vykdant ugdymo proces4 mi5riu bDdu mokytojai ir mokiniai vadovaujasi Siomis taisyklemis:

16.1. Mokymo aplinkoje mokiniai turi bflti matomi ir girdimi.

76.2,Pamokos metu mokiniai privalo deveti tvarking4 aprangq.

16.3. Mokinio vaizdo susitikimo programos slapyvardis Vardas Pavarde. Kito formato

slapyvardZiu asmenys i pamok4 nejungiami.

16.4. Mokinio lankomumas fiksuojamas tik mokiniui fiziSkai dalyvaujant ugdymo procese

kontaktiniu arba nuotoliniu b[du.

16.5. Ugdymo procese mi5riu bDdu gali dalyvauti tik mokytojas, mokiniai, pagalbos mokiniui

specialistas, direktorius, direktoriaus pavaduotoj ai.

16.6. Mokymo turini ir informacij4 pamokai mokytojai skelbia Tamo dienyne iki pamokos

pradZios (pamokos tema, tikslas, veikla klaseje, nuorodos, vadovelio puslapiai, pamokos mokomoji



medliaga, vertinimo b[dai, kriterijai ir kt., skiltyje ,,Namq darbai" - puslapiai, nuorodos (bet ne

padios uZduotys), skiltyj e,,PraneSimas" - mokomoj i medZiaga, uZduotys).

16.7. Kontroliniq, savaranki5kq, testo ir kitq atsiskaitymo darbq datas mokytojai pildo planiniame

Tamo dienyno kalendoriuje likus ne maliau kaip 5 darbo dienoms iki atsiskaitymo laikotarpio

pradZios.

16.8. Mokinit4 paLanga ir pasiekimai fiksuojami Tamo dienyne, vadovaujantis Tamo dienyno

tvarkymo nuostatais.

16.9. Klases valandele vyksta pamokq tvarkaraStyje nurodytu laiku.

17. Esant sisteminiams trukdZiams mokymosi aplinkose, pagrindinis mokytojo, mokiniq ir tevq

kontakto kanalas - Tamo dienvnas.

IV SKYRIUS

UGDYMO PROCESO MISRIU BUDU VYKDYMO KOORDINAVIMAS

18. Ugdymo proceso mi5riu btdu veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa

Kau5pediene (mob.tel. nr. 8 699 79906).

19. Techniniais Tamo dienyno klausimais Centro mokinius, tevus ir mokytojus konsultuoja

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Vosyle (kontaktai: mob.tel. nr.: 8 671 19059, el. paStas

I oreta.vosyl e@ gmail.com).

V SKYRIUS

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTU VEIKLA, VYKDANT UGDYMO PROCESA

MISRIU BUDU

20. Socialinis pedagogas, psichologas teikia konsultacijas kontaktiniu ir nuotoliniu budu, pagal

suderint4 grafik4.

21 . Socialinis pedagogas dalyvauja ugdymo procese mi5riu b[du - pamokose ir nuotoliniu b[du

vykstandiuo se uZsiemimuo se.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Tvarkos apraSas turi buti skelbiamas Centro internetineje svetaineje, Tamo dienyne iki

ugdymo proceso vykdymo miSriu bfidu pradZios.


