
PATVIRTINTA 
Mokyklos direktoriaus  
2020 m. kovo 20 d. 
įsakymu Nr.V1-47 

 
KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 ORGANIZUOJANT VEIKLĄ IR UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Pastabos 

1. Ištirti mokytojų IT pasirengimo galimybes dirbti 
nuotoliniu būdu. 

Iki kovo 20 d. R. Karnilavičienė  

2. Nuotoliniu būdu susitarti su mokyklos ir skyrių 
darbuotojais dėl darbo pobūdžio karantino metu. 

Iki kovo 18 d. A.Butkienė 
A.Kaciucevičienė 
S.Strazdauskienė 
A.Varkalienė 

 

3. Parašyti įsakymus darbuotojams, kurie pagal savo darbo 
pobūdį gali ir pateikė prašymus dirbti nuotoliniu būdu. 

Pateikus 
prašymus 

T. Balsienė  

4.  Ištirti mokinių šeimų turimas technines galimybes ir 
prieigą prie interneto.  

Iki kovo 20 d. V. Matonienė  

5. Ištirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
šeimų turimas technines galimybes ir prieigą prie 
interneto. 

Iki kovo 20 d. A.Kaciucevičienė 
S.Strazdauskienė 
A.Varkalienė 

 

6. Palaikyti nuolatinį ryšį su bendrojo ugdymo mokytojais, 
švietimo pagalbos specialistais ir teikti jiems 
rekomendacijas dėl nuotolinio ugdymo aplinkų, 
skaitmeninių priemonių, nuotolinių mokymų. 

Reguliariai 
karantino metu 

V. Matonienė  

7. Palaikyti nuolatinį ryšį su ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo mokytojais ir teikti jiems 
rekomendacijas dėl nuotolinio ugdymo aplinkų, 
skaitmeninių priemonių, nuotolinių mokymų. 

Reguliariai 
karantino metu 

A.Kaciucevičienė 
S.Strazdauskienė 
A.Varkalienė 

 

8. Įvertinus mokytojų ir mokinių galimybes pasirinkti 
nuotolinio ugdymo(si) aplinkas bei skaitmenines 
priemones. 

Iki kovo 26 d. V. Matonienė  

9. Parengti rekomendacijas ir jas pateikti bendrojo ugdymo 
mokytojams,  švietimo pagalbos specialistams dėl 

Iki kovo 23 d. V. Matonienė  



ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu nuo kovo 
30 d. 

10. Parengti rekomendacijas ir jas pateikti  su ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams dėl ugdymo 
proceso organizavimo nuotoliniu būdu nuo kovo 30 d. 

Iki kovo 23 d. A.Kaciucevičienė 
 

 

11. Parengti rekomendacijas mokinių tėvams dėl ugdymo 
proceso organizavimo nuotoliniu būdu nuo kovo 30 d. ir 
jas patalpinti el. dienyne Tamo bei mokyklos tinklalapyje. 

Iki kovo 27 d. V. Matonienė  

12. Parengti rekomendacijas ikimokyklinukų ir 
priešmokyklinukų tėvams dėl ugdymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu nuo kovo 30 d. ir jas 
patalpinti uždarose Facebook‘o grupėse bei mokyklos 
tinklalapyje. 

Iki kovo 27 d. A.Kaciucevičienė 
S.Strazdauskienė 
A.Varkalienė 

 

13. Pagal galimybes suteikti skaitmenines priemones, jų 
neturinčioms šeimoms. 

Iki balandžio 1 
d. 

D. Galinis  

14. Pasirūpinti internetiniu ryšiu. Iki balandžio 1 
d. 

D. Galinis 
G. Gervelis 

 

15. Paskelbti interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur 
mokytojai, mokiniai ir tėvai galėtų kreiptis į It specialistą 
dėl techninės pagalbos. 

Iki kovo 27 d. G. Gervelis  

16. Pasirengti mokymosi nuotoliniu būdu aprašą. Iki kovo 23 d. R. Karnilavičienė  
17. Pasirengti priimti priežiūrai įstaigoje gydytojų vaikus. 

Parengti taisykles atmintinę, vaiko priežiūrai – ugdymo 
sutarties priedą 

Iki kovo 27 d. A.Kaciucevičienė 
 

 

18. Užtikrinti, kad mokykloje ir skyriuose būtų apsaugos bei 
dezinfekavimo nuo viruso priemonių. 

Nuolat D. Galinis 
V. Samaitienė 
A. Šareikienė 
J. Lazaravičienė 

 

19. Socialiai remiamoms šeimoms paruošti maisto produktų 
paketus 

Iki kovo 20 d. V. Samaitienė 
A. Šareikienė 
J. Lazaravičienė 

 

20. Organizuoti maisto paketų išdavimą socialiai remiamoms 
šeimoms. 

Iki kovo 25 d. R. Kazakevičius  



21. Visiems darbuotojams dirbantiems nuotoliniu būdu 
laikytis mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašo 
reikalavimų. 

Nuolat Darbuotojai  

22. Pedagogams parengti veiklos planus pagal sutartą formą 
ir sutartam laikotarpiui. (Plano formos – nuotolinio 
mokymo(si) tvarkos aprašo priedai). 

Iki kovo 27 d. V. Matonienė 
A. Kaciucevičienė 

Ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, 
bendrojo ugdymo 
mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai, 
mokytojų  padėjėjai, 
bibliotekininkas 

23. Kitiems darbuotojams dirbantiems nuotoliniu būdu 
pasirengti savaitės veiklos planus (priedas 1)  arba 
įvertinus darbų pobūdį bei reikalingumą priimti kitus 
sprendimus. 

Iki kovo 31 d. D. Galinis 
A. Butkienė 
T. Balsienė 
S. Varkalaitė 
G. Urbonavičienė 
I. Balčiūnė 
V. Samaitienė 
A. Šareikienė 
J. Lazaravičienė 

 

24. Pavaduotojui ūkiui ir ūkvedžiams, pasitarus su skyriaus 
vedėja bei atsakingomis už skyrių veiklą auklėtojomis 
bei įvertinus darbo pobūdį ir reikalingumą, priimti 
sprendimus dėl savo pavaldumo darbuotojų darbo, 
prastovos, kasmetinių atostogų ir pan. Įvertinus, kad yra 
darbo parengti savo pavaldumo darbuotojų darbo planus 
(priedas 2). 

Iki kovo 31 d. D. Galinis 
V. Samaitienė 
A. Šareikienė 
J. Lazaravičienė 
 
 
 

 

25. Pedagogams ir kitiems darbuotojams už tiesioginio bei 
darbo nuotoliniu būdu rezultatus atsiskaityti 
tiesioginiam vadovui jo nustatytu būdu, t.y. atsiskaityti 
už atliktą darbą ne mažiau kaip kartą per savaitę. 

Tiesioginio 
vadovo nurodytu 
laiku 

R. Karnilavičienė 
V. Matonienė 
D. Galinis 
A.Kaciucevičienė 
S.Strazdauskienė 
A.Varkalienė 
 
 

Mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai, 
mokytojų padėjėjai ir 
pagalbininkai, 
bibliotekininkas, 
buhalteriai, visi 
specialistai ir D 
kategorijos darbuotojai 

____________________________________ 



Mokyklos direktoriaus  
2020 m. kovo 20 d. 
Įsakymo Nr.V1-47 
1 Priedas 

 
 

KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
 

____________________________________________________________________ 
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė) 

 
 DARBAI  NUOTOLINIU BŪDU KARANTINO METU 

 
_________________________ 

(laikotarpis) 

 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Pasiektas rezultatas 
(įrašoma laikotarpio pabaigoje atlikus 

darbus) 

Pastabos 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mokyklos direktoriaus  
2020 m. kovo 20 d. 
Įsakymo Nr.V1-47 
2 Priedas 

 
 

KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
 

____________________________________________________________________ 
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė) 

 
 DARBAI  DARBO VIETOJE KARANTINO METU 

 
_________________________ 

(laikotarpis) 

 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Pasiektas rezultatas 
(įrašoma laikotarpio pabaigoje atlikus 

darbus) 

Pastabos 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 

 


