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I.

Ugdymo proceso organizavimas izoliacijoje esančiam mokiniui

1. Ugdymo procesas mokiniui, negalinčiam mokytis klasėje dėl izoliacijos, tęsiamas
organizuojant jį nuotoliniu būdu, išskyrus kai mokinys serga. Mokiniui sergant ugdymo
procesas jam neorganizuojamas.
2. PGR testu patvirtinus mokiniui Covid-19 ligą, mokinys izoliuojamas 10 dienų (nuo kontakto
su sergančiuoju). Gavęs informaciją iš ugdymo skyriaus, apie tai, kad mokinys serga ir jam
ugdymas neorganizuojamas, klasės vadovas nedelsiant praneša mokinio tėvams, mokytojams,
nurodo izoliacijos terminą.
3. Mokinys, kuris izoliuojasi, tačiau jam PGR testu nepatvirtinta Covid-19 liga, tęsia ugdymo
procesą nuotoliniu būdu. Mokinys izoliacijos metu dalyvauja pamokoje su visa klase
nuotoliniu būdu (Teams programa naudojama dalyvaujant bendrojo ugdymo dalykų
pamokose, kitos programos (tokios kaip Zoom, Skype ir kt.) gali būti naudojamos
individualiose muzikinėse pamokose). Nuotolinės pamokos vykdomos pagal patvirtintą
tvarkaraštį, pamokų laiku. Mokytojas veda pamoką kartu ir klasėje esantiems mokiniams ir
nuotoliniu būdu prisijungusiems mokiniams.
4. Gavęs informaciją iš ugdymo skyriaus, apie tai, kad mokinys izoliacijoje, tačiau jam Covid19 liga nepatvirtinta, klasės vadovas nedelsiant praneša mokinio tėvams ir mokytojams, kad
mokiniui izoliacijos metu ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.
5. Jei izoliacijoje yra visa mokinių klasė, mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Šiuo
proceso organizavimo būdu mokymas gali būti taikomas ir mokiniams, sergantiems Covid19 besimptomiškai, jei mokinio tėvai/globėjai tam neprieštarauja.
II.

Ugdymo proceso organizavimas izoliacijoje esančiam mokytojui

1. Mokytojas, kuris negali vesti pamokos klasėje dėl izoliacijos ir kuriam nepatvirtinta Covid19 liga, izoliacijos metu pamokas veda nuotoliniu būdu pagal patvirtintą tvarkaraštį ir pamokų
laiką. Bendrojo ugdymo pamokos mokiniams vyksta klasėje, mokytojas dalyvauja nuotoliniu
būdu. Bendrojo ugdymo pamokai mokinius į klasę įleidžia ugdymo skyriaus paskirtas
darbuotojas. Bendrojo ugdymo pamoka vedama per programą Teams (mokytojas matomas
projektoriaus lentoje, mokiniai klausimus užduoti mokytojui gali per klasėje stovintį
kompiuterį). Mokiniai, kurie tuo metu yra izoliacijoje, jungiasi į pamoką nuotoliniu būdu.
Individualias muzikines pamokas mokytojas veda nuotoliniu būdu. Mokinys pagal patvirtintą
tvarkaraštį ir pamokų laiką paima klasės raktą iš budėtojo (kartu budėtojas išduoda ir raktą
nuo spintos, kurioje yra nešiojamas kompiuteris nuotoliniam ugdymui).
2. Mokytojas, kuris negali vesti pamokos klasėje dėl izoliacijos ir kuriam PGR testu patvirtinta
Covid-19 liga, izoliacijos metu pamokas pagal 1 punkte nurodytą tvarką gali vesti tik jei serga
besimptomiškai ir pats sutinka vesti pamoką nuotoliniu būdu. Priešingu atveju, izoliacijos
metu sergančiam mokytojui skiriamas pavadavimas.
Dėl ugdymo proceso organizavimo izoliacijoje esančiam mokytojui sprendimą priima
ugdymo skyrius, apie tai informuoja patį mokytoją, klasės vadovus, socialinę pedagogę. Dėl
Konservatorijoje vykstančių nuotolinių pamokų mokinius informuoja klasės vadovai.
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