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VILNIAUS MIESTO ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS
MOKYMO AR MOKYMOSI IZOLIACIJOJE APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Aprašas parengtas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos bei Visuomenės sveikatos
centro rekomendacijomis COVID -19 infekcijos plitimui kontroliuoti.
2.Mokinys ar mokytojas turi galimybę mokytis ar dirbti būdamas izoliacijoje jei apie izoliacijos
būtinybę gimnaziją oficialiai ( raštu ar žodžiu) informuoja Visuomenės sveikatos centras.
II SKYRIUS
MOKINIO, ESANČIO IZOLIACIJOJE, MOKYMAS
3. Mokinys, esantis izoliacijoje, mokomas nuotoliniu būdu.
3.1Savaitę, kai vyksta nuotolinio mokymo pamokos, mokinys mokomas kartu su visa klase
vadovaujantis nuotolinio mokymo tvarkos aprašu.
3.2Savaitę, kai klasei pamokos vyksta mokykloje, mokiniui, esančiam izoliacijoje, taikomas
hibridinis mokymo būdas. Esant poreikiui ir techninėms galimybėms, kontaktinių pamokų metu
galimos tiesioginės pamokos garso ir/ ar vaizdo transliacijos. Nesant tokiai galimybei ar poreikiui,
informacija apie pamokos turinį, skiriamas užduotis pamokoje, namų darbus mokiniui pateikiama
įrašais e-dienyne ir Teams klasės komandoje.
3.3.Mokinį, esantį izoliacijoje, esant poreikiui mokytojas gali konsultuoti/ mokyti individualiai
vaizdo ar garso pamokų/ konsultacijų metu per Teams platformos kanalus. Tiesioginių individualių
konsultacijų ar pamokų laiką mokytojas su mokiniu suderina ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną.
4. Mokinys, esantis izoliacijoje, vertinimas vadovaujantis Vilniaus Žvėryno gimnazijos vertinimo
tvarkos aprašu. Žymimas mokinio lankomumas tiesioginėse vaizdo ar garso pamokose,
konsultacijose, jei apie jas buvo sutarta ne vėliau kaip prieš vieną dieną. Pagalbą mokiniui,
esančiam izoliacijoje, teikia mokyklos pagalbos specialistai nuotoliniu būdu vadovaudamiesi
Vilniaus Žvėryno gimnazijos nuotolinio mokymo tvarka.
5.5 klasės mokinys, esantis izoliacijoje, visos izoliacijos laikotarpiu mokomas vadovaujantis
Vilniaus Žvėryno gimnazijos nuotolinio mokymo tvarka.
III SKYRIUS
MOKYTOJO, ESANČIO IZOLIACIJOJE, DARBAS
6.Mokytojas, esantis izoliacijoje, dirba nuotoliniu būdu.
6.1.Savaitę, kai mokytojo mokomiems mokiniams vyksta nuotolinio mokymo pamokos, mokytojas
dirba vadovaudamasis Žvėryno gimnazijos nuotolinio mokymo tvarka.

6.2.Savaitę, kai jo mokomiems mokiniams vyksta pamokos įprastu būdu, informacija apie pamokos
turinį, skiriamas užduotis pamokoje, namų darbus mokiniams pateikiama įrašais e-dienyne ir Teams
klasės komandoje.
7.Mokytojui, esant izoliacijoje, jo mokiniai dalyko pamokoms skirtu laiku mokykloje ar namuose
atlieka mokytojo paskirtas užduotis. Esant techninėms galimybėms, mokytojas gali vesti ir
tiesiogines nuotolinio mokymo pamokas ( kuomet vaizdas iš mokytojo kompiuterio tiesiogiai
transliuojamas į ekraną, esantį klasėje, arba mokinių individualius mobiliojo ryšio telefonus, IT
įrenginius) arba tokiu būdu pamokos metu transliuojami mokytojo parengti pamokos įrašai. Tokių
pamokų metu už mokinių saugumą ir tvarką atsako direktoriaus paskirtas mokytojas ar pagalbos
mokiniams specialistas.
8.Mokytojui esant izoliacijoje mokiniai vertinami vadovaujantis Vilniaus Žvėryno gimnazijos
vertinimo tvarka. Apklausos ar atsiskaitymai organizuojami nuotoliniu būdu mokytojo parinktomis
formomis ir būdais.
IV SKYRIUS
MOKYMAS ESANT IZOLIACIJOJE MOKINIAMS IR MOKINIUS MOKANČIAM
MOKYTOJUI (MOKYTOJAMS)
9. Mokiniams ir mokinius mokančiam mokytojui (mokytojams) esant izoliacijoje mokymas
( mokymasis) vyksta vadovaujantis Vilniaus Žvėryno gimnazijos nuotolinio mokymo tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Aprašo nuostatos gali būti keičiamos, koreguojamos atsižvelgiant į ŠMM, Visuomenės
sveikatos centro rekomendacijas, kintančias epidemiologines sąlygas.
11. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo administracija. Atskirų mokinių, klasių, esančių
izoliacijoje, mokymo priežiūrą vykdo klasių vadovai, esant poreikiui, reikalingą informaciją dėl
ugdymo proceso koregavimo teikia gimnazijos administracijai ir/ar visuomenės sveikatos centrui.

