
 
 

 ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 
  

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 4 KL. MOKINIŲ KONSULATCIJŲ, SKIRTŲ PASIRENGTI VBE, NUO 2020 M. GEGUŽĖS 

25 D. IR DĖL 1-3 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO BIRŽELIO 1 D.  
 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. V - 163 

Šiauliai 

 

Vadovaudamasis Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2020-05-18 įsakymu Nr. A-633 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. A-420 „Dėl 

ugdymo organizavimo karantino metu“ pakeitimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 2 punktais,  

1. Nu s t a t a u tokią 4 klasių mokinių konsultavimo tvarką nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki 

birželio 1d.: 

1.1. Konsultacijos 4 klasių mokiniams, besirengiantiems VBE, organizuojamos pagal atskirą 

tvarkaraštį (pridedama) pagal dabar galiojantį pamokų laiką; 

1.2. Visos konsultacijos (tvarkaraštyje raudonai ir pilkai pažymėtos) vyksta nuotoliniu būdu. 

2. T v i r t i n u užsiėmimų laiką nuo birželio 1 d.  

1. 9.00 - 9.45  

2. 9.50 - 10.35 

3. 10.40 - 11.25 

4. 11.35 - 12.20 

5. 12.35 - 13. 20 

6. 13.30 - 14. 15 

7. 14. 20 - 15.05 

8. 15.10 - 15.55 

3. T v i r t i n u mokytojų vedamų užsiėmimų nuo birželio 1d. tvarkaraštį (pridedama). 

4. T v i r t i n u neformaliojo ugdymo užsiėmimų nuo birželio 1d. tvarkaraštį (pridedama). 

5. N u s t a t a u tokią 4 klasių mokinių konsultavimo tvarką nuo birželio 1d. iki birželio 12 d.: 

5.1. Konsultacijos 4 klasių mokiniams, besirengiantiems VBE, organizuojamos pagal 1.1. 

punktu patvirtintą tvarkaraštį (pridedama) pagal naujai patvirtintą pamokų laiką; 

5.2. Tvarkaraštyje pilkai pažymėtos konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu; 

5.3. Tvarkaraštyje raudonai pažymėtos konsultacijos vyksta mokykloje kontaktiniu būdu; 

5.4. Konsultacijos vyksta tvarkaraštyje nurodytuose kabinetuose. Užsiėmimai organizuojami 

užtikrinant visas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. (Konsultacijose gimnazijoje dalyvauja tiek abiturientų, kad 

užsiėmimuose tarp jų būtų išlaikomi ne mažesni nei 1 m. atstumai. Mokytojai ir abiturientai užsiėmimų 

metu turi būti su kaukėmis ir kt.); 

5.5. Jei abiturientų, norinčių dalyvauti konsultacijose, skaičius yra didesnis nei galima sutalpinti 

į kabinetą, tai pakviečiami pirmieji užsiregistravę, su likusiais susitariama dėl kitos konsultacijos. 

6. N u s t a t a u tokią 1-3 klasių mokinių ugdymo organizavimo tvarką nuo birželio 1d.: 

6.1. Užsiėmimai vyksta pagal patvirtintą užsiėmimų tvarkaraštį nuotoliniu būdu arba veiklas 

organizuojant lauke, užtikrinant visas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo 

būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas; 

6.2. 1-3 klasių mokinių lankomumas nuo birželio 1 d. elektroniniame dienyne nežymimas. Jų 

lankomumą mokytojai individualiai fiksuoja savo dokumentuose. Mokytojas, negalintis susisiekti su 

mokiniu arba laiku negavęs grįžtamojo ryšio iš jo, informuoja apie tai klasės auklėtoją ir per elektroninį 

dienyną - tėvus (globėjus, rūpintojus); 



6.3.  Šie užsiėmimai skiriami: 

6.3.1. Konsultacijoms mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų, pažymiams išsitaisyti,  

6.3.2. Ugdymo programoms įtvirtinti,  

6.3.3. Mokinių žinioms pagilinti, jeigu nuotolinio ugdymo metu buvo paviršutiniškai praeitos tam 

tikros temos (dėl platformų trikdžių ir pan.),  

6.3.4. Projektinei veiklai, skatinant mokinių kūrybiškumą,  

6.3.5. Aptarti nuotolinio mokymosi patirtį, sunkumus, naudą. Tarpusavyje pasidalinti mintimis, 

kokią įtaką mokiniui turi socialinis atstumas,  

6.3.6. Pakeliauti po virtualius muziejus ir pasidalinti įžvalgomis,  

6.3.7. Užsiimti kūrybine veikla (filmukų, dainų kūrimas),  

6.3.8. Meditacijai, mankštai,  

6.3.9. Skatinti fizinį aktyvumą, organizuojant varžybas (kvadratas, futbolas, estafetės ir pan.).  

7. Pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, mokinio bendrųjų ir socialinių kompetencijų 

ugdymo pedagogas, psichologo asistentas, bibliotekos vedėjas) esant poreikiui, nuolat konsultuoja 

gimnazijos mokinius bei mokytojus sutartu, tinkamiausiu konkrečiai situacijai, nuotoliniu ar kontaktiniu 

būdu. 

8. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikau netekusiu galios 2020-03-30 direktoriaus įsakymą Nr-126 

„Dėl nuotolinio mokymo(si) tvarkos nuo 2020 m. balandžio 6 d.“  
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Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja 
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