
 PATVIRTINTA  

 Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos  

 direktoriaus 2020 m. lapkričio 17  d. 

 įsakymu Nr. V1-84 

 

KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJOS 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMOSI 

NAMIE KARANTINO METU TVARKA 

 

 

1. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos 1-4 klasių mokinių ugdymosi namie karantino metu 

tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020-11-16 įsakymu Nr. ADI-1259 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo galimybių Klaipėdos miesto 

bendrojo ugdymo mokyklose“. 

2. Tvarka reglamentuoja sąlygų sudarymą mokiniams ugdytis namie karantino metu. 

3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo raštu pranešti klasės mokytojui apie savo vaiko mokymąsi 

namie karantino metu. 

4. Namie besimokančiam mokiniui tėvai (globėjai, rūpintojai) užtikrina tinkamų sąlygų sudarymą 

vaikui mokytis namie, prisijungti prie MANO dienyno, laiku atlikti ir pateikti vertinimui mokytojų skirtas 

užduotis. 

5. Mokytojai, pildydami MANO dienyną, parašo pamokos temą, kokias užduotis atliko klasėje, 

prisega mokomąją medžiagą, nurodo namų darbams skirtas užduotis, nustato atlikimo terminą, trukmę, 

vertinimą. 

6. Mokiniams, turintiems, specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriamos individualios  užduotys, 

atsižvelgiant į mokinių ugdymosi galimybes. 

7. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai) ir skaitmeninė. 

8. Mokiniai kasdien prisijungia prie MANO dienyno, analizuoja mokymosi medžiagą nuotoliniu 

nesinchroniniu būdu, laiku atlieka mokytojų skirtas užduotis, stebi savo pažangą, pasiekimus, prisiima 

atsakomybę už savo mokymąsi, laikosi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių. 

9. Pagal galimybes, tėvams (globėjams, rūpintojams) susitarus su mokytoju individualiai, abiem 

pusėms priimtinu būdu gali būti organizuojamos pavienės konsultacijos ugdymo klausimais. 

10. Mokiniai atliktas ir vertinimui skirtas užduotis siunčia per Mano dienyną ar pateikia kitu su 

mokytoju sutartu būdu.  

11. Mokytojai ištaiso mokinių atsiųstas užduotis, jas komentuoja, vertina vadovaudamasis 

Progimnazijos direktoriaus patvirtinta mokinių pasiekimų vertinimo tvarka bei pagal iš anksto susitartus 

kriterijus. Vertinimai įrašomi į MANO dienyną. 

12. Tėvai (globėjai, rūpintojai) stebi savo vaikų pažangą ir pasiekimus, bendrauja su dalykų 

mokytojais ir klasės vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, progimnazijos vadovais žinutėmis MANO 

dienyne, išimtinais atvejais ˗ telefonu iki 17.00 val. 

13. Pasibaigus karantinui ar tėvams (globėjams, rūpintojams) apsisprendus mokymą namie 

nutraukti, mokinys grįžta mokytis į klasę įprastu mokymo organizavimo būdu. 

14. Tvarka įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 17 d. 

 

_________________ 


