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 ATMINTINĖ IR REKOMENDACIJOS DĖL NUOTOLINIO MOKYMOSI 

                             Pradžia - 2020 m. kovo mėn. 30 d. 

  

Mokiniai: 

 mokymosi medžiagą pasiekia nuotoliniu būdu (www.manodienynas.lt); 
 bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais; 
 pagal galimybes dalyvauja virtualiame mokyklos bendruomenės gyvenime; 
 laiku atlieka mokytojo pateiktas užduotis ir atsiskaito už jas; 
 savivaldžiai mokosi: planuoja, įsivertina savo pažangą ir jos siekia, esant poreikiui 

savo iniciatyva konsultuojasi su mokytoju. 

 

Mokinių dienos rutina: 

 prisijungti prie www.manodienynas.lt; 
 atsidaryti žinutes ir susirasti užduotis; 
 atidžiai perskaityti mokytojų atsiųstas užduotis; 
 palaipsniui atlikti pateiktas užduotis; 
 esant techniniams nesklandumams konsultuotis su klasės vadovu arba mokyklos 

administracija; 
 jeigu kyla neaiškumų dėl užduočių, galima konsultuotis su dalyko mokytoju. Dalyko 

mokytojai konsultuoja susitartu būdu pamokos metu (pagal tos dienos tvarkaraštį). 
 

SVARBU! 

 Pamokų tvarkaraštis ir laikas nesikeičia. 
 Daugumos dalykų užduotys bus pateiktos visai savaitei (kai kurie mokytojai pateiks 

užduotis ir kasdien), todėl neišsigąskite ir neskubėkite jų atlikinėti, dirbkite 
nuosekliai pereinant nuo vienos užduoties prie kitos. 

 Prašome virtualioje aplinkoje elgtis saugiai, pagarbiai ir atsakingai. 
 Filmuoti mokytoją ar mokinius be jų sutikimo yra draudžiama. 
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Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai): 

 užtikrina savo vaikui/-ams tinkamas mokymosi sąlygas; 
 mokiniui praradus galimybę prisijungti prie mokyklos pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, susirgus ar iškilus kitoms 
problemoms, dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotoliniame mokyme(si), tą pačią 
dieną informuoja klasės vadovą; 

 susitartu nuotoliniu būdu bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, klasių 
vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija mokinių ugdymo(si) 
klausimais; 

 pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomų vaikų tėvai 
(globėjai, rūpintojai), tardamiesi ir konsultuodamiesi su ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo mokytojais, sudaro sąlygas ir padeda organizuoti vaikų 
ugdymo(si) procesą namuose. 
 

INFORMACIJA IR KONSULTACIJOS TEIKIAMOS: 

 Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 
 per www.manodienynas.lt,  
 telefonu, 
 elektroniniu paštu. 

 
Telefonas El. paštas Asmuo 

+370 319 43392 mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt  Raštvedė  
Ieva Aglinskaitė 

+370 319 43392 bingeliene.r@gmail.com  Socialinė pedagogė 
Renata Bingelienė 

+370 646 47269 grazvydas81@gmail.com  Informacinių 
technologijų 
specialistas Gražvydas 
Grigonis 

+370 688 33690 pavaduotoja@pakuonis.prienai.lm.lt  Direktorės pavaduotoja 
ugdymui  
Kristina Motiejūnaitė 

 
Tikimės konstruktyvaus bendravimo ir supratimo. Saugokite save, būkite sveiki! 

 
 

Mokyklos administracija 
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