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TAISYKLĖS (INFORMACIJA) MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS 

(GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO PROCESO 

NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO 
 

Nuo 2020 m. kovo 30 d mokymas(sis) vyks nuotoliniu būdu. Mokiniai ir mokytojai naudosis 

nuotolinio mokymo(si) „Tamo“ elektroniniu dienynu ir kitomis informacinėmis technologijomis 

(Facebook; elektroniniu paštu @gmail.com ir video konferencijų platformoje Zoom ir t. t.). 

Pasikeitus situacijai informuosime. 

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) 

1. Pasitikrinkite ar turite prisijungimo kodus prie „Tamo“ elektroninio dienyno, jeigu 

neturite kreipkitės į IT specialistę Emiliją Bružienę admin@kretvm.lt arba grupės vadovą. 

2. Nuotoliniam mokymuisi bus reikalingos ugdymo priemonės: kompiuteris ir internetas. 

3. Jeigu turite sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite grupės vadovą.  

4. Padidėjus elektroninių patyčių grėsmei, užtikrinkite saugų savo vaikų  

mokymąsi/elgesį/bendravimą internete. 

                 5. Dėl pastebėtų/patiriamų patyčių internete informuokite mokyklos socialinę pedagogę Imantą 

Bartašiūtę el.paštu  socialinis@kretvm.lt  

              6. Dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso) kreipkitės į ,,Tėvų liniją 

www.tevulinija.lt. Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines 

konsultacijas darbo dienomis 11.00 - 13.00 val. ir 17.00 - 21.00 val. telefonu 8 800 90012 

Informacija mokiniams 

1. Stebėk mokytojų, grupės/klasės vadovo nurodymus per Tamo dienyną ir savo 

sukurtą grupę. 

2. Mokymai vyksta pagal pamokų tvarkaraštį (pamokų pakeitimai bus nurodomi Tamo 

žinutėse).  

   3. Elektroniniame  „Tamo“ dienyne mokytojai pateiks užduotis mokiniams ir gaus grįžtamąjį 

ryšį dviem būdais: 

               3.1. pirmuoju, kai „Tamo“ dienyno puslapiuose: „Tvarkaraštis“ „Pamoka“ „Failas“, o skiltyse 

„Pasirinkite dokumentą“  ir „Aprašymas“ matysite pamokos turinį; 

               3.2. antruoju, kai „Tamo“ dienyno puslapiuose: „Pranešimai“ gausite jums skirtą pamokos 

medžiagą. 

   3.3. atlikę užduotis iki nurodyto termino siųskite dalyko mokytojui. 

  4. Dėl konsultacijų su mokytoju derinkitės asmeniškai.  

  5. Susiplanuok mokymosi dienotvarkę.  

               6. Būk atsargus internete! Dėl pastebėtų ar patiriamų patyčių nedelsiant kreipkis į socialinę 

pedagogę Imantą Bartašiūtę el.paštu  socialinis@kretvm.lt 

 7. Iškilus nuotolinio mokymo problemoms kreipkis į grupės/klasės vadovą ar dalyko  

mokytoją. 
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            8. Prašyk draugo, mamos, tėčio, sesers, brolio pagalbos.  

             9. Išnaudok galimybę mokytis namuose. 
  

Informacija ir pagalba teikiama 
 

https://www.ktvm.kretinga.lm.lt   

Direktorė Zita Mockienė, info@kretvm.lt el.p. direktore@kretvm.lt, mockzita@gmail.com, 

tel. 8 646 06368 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Andrijauskienė, el. p.: ugdymas@kretvm.lt, tel. 8 686 21651 

IT specialistė Emilija Bružienė admin@kretvm.lt  

Gimnazijos skyriaus vedėja Raimonda Laureckienė, el. p.: gimnazija@kretvm.lt  

Praktinio mokymo vadovas Audrius Šimkus, el.p. profesinismokymas@kretvm.lt tel. 8 612 11932 
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