
 

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO UGDYMO  

VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS  

ATMINTINĖ 

1. Nuotolinis ugdymas(is) vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės, SAM, Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos, Vilkaviškio rajono savivaldybės priimtais nutarimais / įsakymais / 

rekomendacijomis. 

2. Ugdymo proceso metu vyks vaizdo pamokos (sinchroninės) ir ne vaizdo (asinchroninės) pagal 

koreguotą pamokų tvarkaraštį Microsoft Teams platformoje. 

3. Vaizdo pamokos mokiniams yra privalomos, bus žymimas mokinių lankomumas. Į jas mokiniai 

gali jungtis per kompiuterį, planšetę ar išmanųjį telefoną. 

4. Ne vaizdo pamokų  metu mokiniai atlieka mokytojų paskirtas užduotis,  konsultuojasi su 

mokytojais  jiems iškilusiais klausimais.  

5. Iškilus klausimams dėl namų darbų atlikimo pagalbą 11.30 – 17.00 val. teikia pailgintos darbo 

dienos grupės mokytoja Rasa Aušrotienė (tel.8 699 64826, e. paštas: rasa.ausrotiene@gmail.com 

Mokiniams, kuriems priklauso nemokamas maitinimas, sausas davinys bus išduodamas  pagal atskirą 

pranešimą. Sausą davinį atsiima tėvai. 

6. Tėvai kontroliuoja vaikus dėl dalyvavimo nuotolinio ugdymo procese. 

7. Visais rūpimais klausimais tėvai pirmiausia kreipiasi į klasės vadovus pasirinktu būdu: per e. 

dienyną, e. paštą, telefonu ir kt. 

8. Direktorė rūpimais klausimais konsultuoja nuo 8.00 val. iki 17.00 val. darbo dienomis per e. 

dienyną, e. paštą, telefonu (mob. tel. nr. 8 686 87555). 

9. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui konsultuoja nuo 14.00 iki 17.00 val. darbo dienomis per e. 

dienyną, e. paštą, telefonu (mob. tel. nr. I. Paulikaitienė – 8 652 79584, E. Domantienė – 8 682 23227, J. 

Botyrienė – 8 612 16886). 

10. Bus vykdomos pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos  mokiniams ir  tėvams (globėjams): 

11.  socialinė pedagogė Virginija Aleknavičienė – 8.00–16.00 val. (tel. 8 682 26452, el. 

paštas: v.aleknaviciene@gmail.com,  e. dienynas); 

12.  socialinė/specialioji pedagogė Aira Kantautienė – 8.00–16.00 val. (el. paštas aryckyte@gmail.com, 

e. dienynas); 

13.  socialinė pedagogė Daiva Šipailienė – 9.00–13.00 val. (el. paštas daiva.sipailiene@gmail.com,  e. 

dienynas); 

14.  specialioji pedagogė/logopedė Renata Ringienė – 8.00–15.00 val. (tel. 8 616 14084,  el. 

paštas: renataring@gmail.com, e. dienynas).  

15.  psichologė Asta Gudynienė – 8.00–17.00 val. (tel. nr. 8 698 35548, e. paštas astagud@gmail.com,  

e. dienynas).   
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