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Eil. 

nr. 

Įgyvendinimo priemonė Įgyvendinimo laikas Atsakingi asmenys 

1 2 3 4 

1. Paskirti IKT koordinatorių ir paskelbti kontaktus dėl techninės pagalbos 

progimnazijos darbuotojams. 

iki rugsėjo 1 d. Direktorius 

2. Parengti mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų darbo vietas 

nuotoliniam darbui. 

iki rugsėjo 1 d. Direktorius, pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems reikalams, IT 

specialistas 

3. Nustatyti mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų galimybes dirbti iš 

namų. 

iki rugsėjo 11 d. Direktorius, pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems reikalams 

4. Nustatyti mokinių galimybes dirbti iš namų. iki rugsėjo 11 d. Direktorius, pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems reikalams, 

klasių vadovai 

5. Parengti nuotolinio Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos ugdymo 

organizavimo nuotoliniu būdu taisykles ir supažindinti bendruomenę. 

iki rugsėjo 11 d. Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

6. Supažindinti su instrukcijomis naujiems vartotojams, kaip naudotis 

Microsoft Teams virtualia aplinka. 

nuolat IT specialistas, IT mokytojas 

7. Gauti tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimus dėl pašto dėžutės sukūrimo 

naujai atvykusiems mokiniams, kuri yra prižiūrima mokyklos. 

nuolat Klasių vadovai 

8. Sukurti prieigas ir pasijungti prie nuotolinio mokymosi terpės naujai 

atvykusiems mokytojams ir pagalbos vaikui specialistams. 

nuolat IT specialistas 

9. Sukurti prieigas ir pasijungti prie nuotolinio mokymosi terpės naujai 

atvykusiems mokiniams.  

nuolat IT specialistas, klasių vadovai 

10. Mokytojams ir pagalbos vaikui specialistams susikurti mokinių 

komandas nuotolinio mokymo(si) platformoje Microsoft Teams. 

iki rugsėjo 11 d. Mokytojai 



1 2 3 4 

11. Koreguoti nuotolinio mokymo(si) savaitės plano formą. iki rugsėjo 11 d. Metodinė taryba 

12. Priimti sprendimus dėl pasitarimų organizavimo mokykloje. iki rugsėjo 11 d. Direktorius 

13. Atnaujinti rekomendacijas progimnazijos pedagogams, mokiniams, 

mokinių tėvams dėl darbo organizavimo nuotoliniu būdu, saugaus 

interneto naudojimo. 

iki rugsėjo 11 d. Pavaduotojai ugdymui, 

psichologai, socialiniai 

pedagogai 

14. Parengti ir vykdyti apklausas mokiniams, mokytojams,  tėvams 

(globėjams, rūpintojams) dėl nuotolinio darbo organizavimo, parengti 

rekomendacijas. 

praėjus mėnesiui nuo 

nuotolinio ugdymo(si)  

pradžios 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

15. Parengti ir pildyti skaitmenines ugdymo(si) priemones nuotoliniam 

mokymui progimnazijos svetainėje. 

nuolat Bibliotekos vedėjas 

16. Organizuoti mokymus pedagogams ir pagalbos vaikui specialistams. nuolat IT specialistai, administracija 

17. Kurti ugdymosi nuotoliniu būdu patirties banką. nuolat Pedagogai 

18. Atnaujinti progimnazijos interneto svetainėje viešinamą nuotolinio 

ugdymo(si) informaciją. 

nuolat IT specialistas, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 
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