KAUNO R. AKADEMIJOS UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJA
ATMINTINĖ KLASIŲ VADOVAMS

KLASĖS VADOVO, MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ INFORMAVIMAS, BENDRAVIMAS IR
BENDRADARBIAVIMAS
1. Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 31d. pamokų ir pertraukų laikas nesikeičia, mokiniai
ir mokytojai dirba pagal pamokų tvarkaraštį.
2. Parsisiųskite ZOOM programėlę kompiuteryje arba telefone. Pirmasis susitikimas Zoom
platformos pagalba vyks su klasės vadovu kovo kovo 30 d. 9.00 val.
3. Pasitikrinti ar visi turite savo prisijungimus prie TAMO dienyno. Jei kyla problemų,
rašykite el.laišką dienynas@ukg.lt.
4. Kiekvieną dieną privalote prisijungti prie TAMO ir stebėti visą informaciją. Dalykų
mokytojai jums pateiks informaciją, kokiais būdais ir kokiose platformose dirbsite ir t.t.
5. Jei reikalinga literatūra iš mūsų bibliotekos (mokymosi knygos, kurių neturite) rašote
el.laišką iki kovo 26 d. adresu biblioteka@ukg.lt. Nurodykite savo klasę, vardą/pavardę,
ko jums konkrečiai reikėtų. Kovo 27 d. galėsite atvykti jų pasiimti.
6. Jei jūsų knygos, kurių reikia yra gimnazijos spintelėje, tai jas atsiimti galite, tik laikantis
nurodymų: atvykstat į gimnaziją nuo 9.00-15.00 val., su savimi turėti spintelės raktą, žinoti
savo spintelės numerį, turėti krepšį, į ką galima sudėti iš spintelės paimtus daiktus. Raktą
ir krepšį pateikus budinčiam personalui ir pasakius spintelės numerį, jis atneš viską, ką
rasspintelėje. Be reikalo (dėl daiktų, be kurių galite apsieiti!) į gimnaziją prašau
nevaikščioti.
7. Primename, kad laikantis visų karantino sąlygų ir rekomendacijų gimnazijos teritorijoje
vaikščiojimas taip pat ribojamas.Gimnazijos stadione ir jo prieigose sportuoti grupėmis
draudžiama.
8. Sklandžiam darbui užtikrinti mokiniams KASDIEN bus reikalingos šios priemonės:
➢ kompiuteris su internetu (tik mokymuisi) ir/arba telefonas (tik
mokymuisi);
➢ knygos, vadovėliai, sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai, rašymo
priemonės, tvarkingas su reikalingomis priemonėmis stalas,
laikrodis. Svarbu laikytis asmens higienos taisyklių, dėvėti
tvarkingą aprangą.

9. Svarbu laikytis dienos režimo, mokymosi, pertraukų bei pareigų namuose, vadovautis
socialinės partnerystės, komunikacijos ir pagalbos draugui principais.
10. Svarbi virtualios erdvės kultūra - prieš pradedant nuotolinio mokymo (-si) procesą labai
svarbu, kad bendravimas virtualioje erdvėje būtų mandagus, neįžeidžiantis, o mokytojo
pamoka - tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas be mokytojo
sutikimo.
11. Virtualus bendravimas su kitais gimnazijos mokiniais, dalyko mokytoju, klasės
auklėtoja/kuratore, švietimo pagalbos specialistais turi būti pagrįstas asmens duomenų
apsauga.
12. Mokiniai ir jų tėvai su gimnazijos administracija, švietimo pagalbos specialistais ir
mokytojais gali susisiekti nuo 8.00 iki 16.00 val. (TAMO dienynas, el. paštas, Zoom
platforma ir kt. priemonės).
13. Iškilus bet kokiems klausimams, mokinys ir jo šeima konsultuojasi su klasės vadovu,
rekomenduojamas grįžtamasis ryšys ir refleksija (TAMO dienynas) apie nuotolinį
mokymą, emocinę vaiko savijautą, sunkumus, sėkmes ir nesėkmes.
14. Mokinių lankomumas TAMO dienyne nežymimas, tačiau klasės vadovas kiekvieną dieną
stebi mokinio prisijungimą prie TAMO. Pastebėjus mokinio nedalyvavimą ugdymo
procese (mokinys neprisijungia prie TAMO paskyros), klasės vadovas individualiai
susisiekia su mokiniu ar tėvais/globėjais ir paskutinę einamosios savaitės dieną
(penktadienį) iki 12.00 val. apie mokinį TAMO dienyne informuoja gimnazijos socialinę
pedagogę.
15. Jei mokinys dėl ligos negali dalyvauti ugdymo (-si) procese, tėvai apie tai informuoja
klasės auklėtoją/kuratorę, kuri paskutinę einamosios savaitės dieną (penktadienį) iki 12.00
val. apie klasės mokinių sergamumą TAMO dienyne informuoja gimnazijos sveikatos
priežiūros specialistę.
16. Būkime atsakingi piliečiai, kad vyktų pasitikėjimu grįstas mokytojo, mokinio ir visos
gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas.
UKG ugdymas – be streso. Mokomės visi kartu.
Kuo mažiau sumaišties kasdienybėje.
Visiems sėkmės!

