
Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija 

  

Informacija  

mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams)  

dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo 

 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 

d.  įsakymu Nr. 372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ 

patvirtintomis rekomendacijomis Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje nuo 2020 m. kovo 30 d. 

organizuojamas nuotolinis mokymas. 

2. Nuotolinio mokymo laikotarpiu informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) 

bus teikiama per Mano dienyną, per klasių vadovus bei talpinama gimnazijos tinklalapyje 

www.aitvaras.klaipeda.lm.lt. 

3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokiniai turi pasitikrinti prisijungimo prie Mano dienyno su 

jiems skirtais kodais galimybes. Jei nepavyksta prisijungti – kreiptis į Mano dienyno 

administratorių Juliją Šerstobitovą el. paštu jill243@gmail.com. 

4. Informaciją Mano dienyne tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokiniai turi tikrinti kiekvieną dieną. 

5. NUOTOLINIS MOKYMAS BUS VYKDOMAS PAGAL 2019-2020 m.m. II PUSMEČIO 

PAMOKŲ TVARKARAŠTĮ, MODULIŲ, KONSULTACIJŲ, NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO IR NAMŲ MOKYMO TVARKARAŠČIUS. 

6. Organizuojant nuotolinį mokymą: 

6.1.  gimnazijoje pasirinkta Microsoft Teams virtualaus mokymo(si) aplinka; 

6.2.  papildomai gali būti naudojamasi ir kitomis nuotolinio mokymo(si) aplinkomis ar 

įrankiais, priemonėmis (nuotolinė vaizdo konferencija Zoom,  skaitmeninė edukacijos laboratorija 

Eduka klasė, testų kūrimo ir vykdymo sistema eTest, Google įrankiai ir pan.); 

6.3.  naudojantis papildomomis nuotolinio mokymo(si) aplinkomis atsakomybę prisiima 

mokomojo dalyko mokytojas (rūpinasi informacijos pateikimu, registracija ir pan.). 

7. Mokiniai realiuoju laiku bendraus su mokytojais ir gaus užduotis naudodami Microsoft 

Teams programą (prisijungimo duomenis mokiniams į jų nurodytus elektroninius paštus atsiųs 

klasių vadovai nuo 2020 m. kovo 25 d. iki 2020 m. kovo 27 d.) ir/ar Zoom programą (programą 

reikia parsisiųsti iš čia https://zoom.us/download ir įdiegti į savo įrenginį (geriausia kompiuterį su 

vaizdo kamera ir mikrofonu, jei nėra galimybės – į planšetę ar išmanųjį telefoną). 

8. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turėtų: 

8.1.  užtikrinti vaiko mokymą(si) nuotoliniu būdu namuose; 

8.2.  pranešti klasių vadovui, jeigu vaikas susirgo ir negali dalyvauti mokymo(si) procese 

nuotoliniu būdu; 

8.3.  pranešti apie galimus techninius nesklandumus. 

9. Mokiniai privalo: 

9.1. prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų naudodamiesi techninėmis 

priemonėmis (kompiuteris, planšetė, mobilusis įrenginys); 

9.2.  nuotolinio mokymo laikotarpiu laikytis savidisciplinos, laiku atlikti savarankiško darbo 

užduotis bei mokytojo nurodytus atsiskaitymus; 

9.3.  informuoti klasės vadovą ir/ar dalyko mokytoją, jeigu dėl objektyvių priežasčių negali 

laiku prisijungti prie virtualios mokymo(si) aplinkos ir laiku pateikti atliktus darbus. 

http://www.aitvaras.klaipeda.lm.lt/
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mailto:jill243@gmail.com
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10. Mokinių lankomumas bus fiksuojamas Mano dienyne: jeigu vaikas laiku neprisijungė prie 

virtualios mokymosi aplinkos ir/ar laiku neatliko nurodytų užduočių, jam bus žymimos n raidės. 

11. Mokiniams draudžiama įrašinėti pamokas virtualioje mokymo(si) aplinkoje, vaizdo 

konferencijas ir platinti šią medžiagą internetinėje erdvėje. 

12. Iškilus problemoms/klausimams galite kreiptis: 

12.1.   į gimnazijos raštinę/direktorę Iriną Fiodorovą el. paštu aitvaras.gimnazija@gmail.com;  

12.2.  I-II klasių mokiniai ir jų tėvai į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Mariną Ustinovą el. 

paštu dalykas.history19@gmail.com;  

12.3.  III-IV klasių mokiniai ir jų tėvai į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Jeleną Diačenkienę 

el. paštu diacenel@gmail.com;  

12.4.  dėl techninės pagalbos į informacinių technologijų mokytoją Juliją Šerstobitovą el. paštu 

jill243@gmail.com;  

12.5.   mokinių priėmimo į gimnaziją klausimais kreiptis el. paštu aitvaras.gimnazija@gmail.com 

arba į Mariną Dacovskają tel.867102061 

12.6.  prireikus psichologinės konsultacijos kreiptis į gimnazijos psichologę Jeleną Karaban el. 

paštu alionak55@gmail.com.  

13.  Bus vykdomas socialiai remtinų mokinių nemokamas maitinimas. Prasidėjus mokymui(si) 

nuotoliniu būdu šių mokinių šeimoms bus skiriamas sausas davinys už tam tikrą laikotarpį. Visais 

klausimais kreiptis į socialinę pedagogę Astą Bražinskienę-Gružauskę el. paštu 

brazinskiene.asta@gmail.com arba tel.860525455 

 

Visiems linkime sėkmės, įgyvendinant nuotolinį mokymą(si)! 
 

Išlikime sveiki!!! 
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