14 priedas

KAUNO DAILĖS GIMNAZIJOS UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE
MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU MOKYMO PROCESO
ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI KASDIENIU
MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU,
TVARKOS APRAŠAS
1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4
punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d.
nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1
papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos
organizacijos rekomendacijas, gimnazija nusprendė:
1.1 Asmenys, atlydintys mokinius, švietimo įstaigos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai,
bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės
renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai,
rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
1.2 Maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek
po pamokų: vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuoti
toje pačioje mokymo patalpoje. Priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai;
1.3 Maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko
klasėse (stoginėse);
1.4 Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuoti, apie tai informuojant jo
tėvus (globėjus, rūpintojus) ir konsultuojantis su Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl
tolimesnių veiksmų;
1.5. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir
kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos
gydytoju;
1.6 Jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją
apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai
nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis
ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
1.7 Drausti į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu;
1.8 . Pašaliniai asmenys neturi teisės patekti į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai jie teikia
paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui, riboti mokinius atlydinčių,

pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į pastato vidų, nustatant tam skirtas
erdves ar vietas;
1.9 Gimnazijoje sudaryti tinkamas sąlygas mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse
tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai). Sudaryti galimybes darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje
prie įėjimo į gimnaziją, tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones);
1.10
Patalpas, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos,
išvėdinti prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiamus
paviršius (durų rankenas, durų rėmus, stalų paviršius, kėdžių atramas, laiptinės turėklus,
elektros jungiklius ir kt.) valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
2. Mokymą pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas organizuoti
vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, gimnazijos
2019 – 2020 m.m. ugdymo planu.
3. Mokymą vykdyti grupinio ir/ar pavienio mokymosi forma 5 dienas per savaitę. Įgyvendinti
ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, gimnazija
sinchroniniam ugdymui skiria ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo proceso laiko ir ne
daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui.
4. Atsižvelgiant į gimnazijos konkrečią situaciją, konsultacijas organizuoti ir nuotoliniu
mokymo proceso organizavimo būdu.
5. Gimnazijai priėmus sprendimą ugdymo procesą įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo būdu, ugdymo procesui skirti laiką per mokslo metus 5-8 klasių mokiniams iki
10 procentų, o I-IV gimn. klasių mokiniams iki 30 procentų.
6. Pamokos vyks pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą 2020 – 2021 m.m. I pusmečio
pamokų tvarkaraštį.
7. Gimnazija priima sprendimą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoti
mokymą virtualiose mokymo aplinkose: Eduka, MOODLE, ZOOM, el. dienyne. Taip pat
bendraujant el. paštu, uždarose Facebook grupėse ir kt.
8. Mokinių pažanga ir pasiekimai turi būti fiksuojami el.dienyne vadovaujantis gimnazijos
el.dienyno tvarkymo nuostatais.
9. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
būdu, vadovaujasi Kauno dailės gimnazijos nuotolinio mokymo, paskelbus karantiną
Lietuvos respublikos teritorijoje, tvarkos aprašu.

