Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos
Nuotolinio mokymo aprašo
1 priedas
ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO NUOTOLINIU BŪDU
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos Švietimo pagalbos organizavimo ir teikimo

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo
proceso organizavimo nuotoliniu būdu, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. kovo
17d. raštu Nr. SR-1300 „Dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo“ ir Kauno r.
savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2020 m. kovo 24 d. raštu
Nr. U1-72
2.

Vadovaujantis šiuo aprašu, Švietimo pagalba nuotoliniu būdu yra teikiama visiems

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos mokiniams:
2.1 besimokantiems kasdieniu būdu grupinio mokymo forma;
2.2 namuose besimokantiems mokiniams, kuriems dėl ligos gydytojų konsultacinė
komisija yra skyrusi mokymą namuose.
II. KOMUNIKAVIMAS
3.

Švietimo pagalbos specialistai konsultuoja ir teikia pagalbą nuotoliniu būdu mokiniams,

jų tėvams/globėjams, mokytojams įvairiomis nuotolinio ryšio priemonėmis. Rekomenduojamos
komunikavimo su mokiniais platformos: asmeninis elektroninis paštas, platformos Microsoft Office
365 įrankiai, Facebook, Messenger grupės, kt. pokalbių ir vaizdo duomenų programos skirtos
grupinėms ir individualioms konsultacijoms, vaizdo konferencijoms organizuoti.
4.

Mokinių tėvai (globėjai), pageidaujantys psichologinių konsultacijų savo vaikui

(globotiniui), galimybę konsultuotis suderina su psichologėmis (kontaktai priede), parašo direktoriui
prašymą dėl psichologinių konsultacijų ir nusiunčia į progimnazijos elektroninį paštą adresu:
jonuciu.progimnazija@gmail.com.
5.

Psichologinės konsultacijos teikiamos ne tik mokiniams, bet ir jų tėvams (globėjams) ir

progimnazijos pedagogams. Galioja aukščiau išdėstyta tvarka.
6.

Nuotolinės konsultacijos metu mokiniai, tėvai, mokytojai ir kiti konsultuojami asmenys:

6.1. sutartu laiku prisijungia prie konsultacijos;
6.2. turi būti saugioje, ramioje, privačioje erdvėje ir pasirūpinti, kad konsultacijos metu jų
netrukdytų kiti asmenys;

6.3. konsultacijos metu išsijungia telefono ir/ar kitų įrenginių garsus;
6.4. konsultacijos neįrašinėja be psichologo ar/ir kliento (mokinio, tėvų, pedagogų ir kt.)
sutikimo.
7.

Nemokamas maitinimas mokiniams bus teikiamas pagal Kauno r. savivaldybės

nustatytas
III. PAGALBOS TEIKIMO PRIEŽIŪRA
8.

Švietimo pagalbos organizavimo ir teikimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas

ugdymui pagal priskirtas funkcijas.

________________________

