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JONISKIO SPORTO CENTRO
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BUDU

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l' Tvarkos apraias del ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu biidu (toliau - Apra.as)
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. kovo 16
d' aplinkaSdiu ,,Ddl situacijos, susijusios su koronovirusu, valdymo priemoniq,,, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos rastu,,Del neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqji Svietim4
papildandio ugdymo progamq iglvendinimo epidemines situacijos mefu,,.

2. Aprasas yra skirtas pasirengti ir rykdyti ugdymo proceso organizavim4nuotoliniu budu, iki
bus atnaujintas iprastas ugdymo procesas.

3. Laikinai organizuojant ugdl'rn4 nuotoriniu bDdu, mokymo sutartys nekeidiamos.

II SKYRIUS
PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESA NUOTOLINIU BUDU

4. sporto centro pasiruosimas siekiant ugdymo procesq organizuoti nuotoriniu biidu:
4'1. su visais mokiniais ir iq tevais/globejais yra susisiekta del galimybes ugdymo proces4

organizuoti nuotoliniu biidu;
4.2. mokiniai, tevai, globejai naudos:

kompiuterius, stacionarius kompiuterius:
planSetes, i5maniuosius telefonus, nejioiamus

4'3' visi mokyklos pedagogai namuose turi prieig4 prie intemeto, i5maniuosius telefbnus,
kompiuterius ir plan3etes;

4.4. sporto centro intemeto svetaineje paskelbta kontakine informacija, kur mokiniai, jq t€vai,
globejai galetq keiptis pagalbos;

4.5. pasitarimai tarp sporto centro bendruomenes vyks el. pa3to ir ZooM programos pagalba;
4.6' sporto centro savininko teises ir pareigas igyvendinandios lnstitucilos informacija

bendruomenei perduos sporto centro direktorius.
5. Iki kovo 25 d. informuoti grupirl mokinius,

ugdymas.
jq terus, globejus, kaip bus organizuojamas

6. Nuotolinis ugdymas gali biiti vykdomas realiuoju, nerealiuoju ir misriu budu.
7' Iki kovo 27 d. mokytojai turi pasiruosti pratyboms nuotoliniu bfldu, parengti ir sukaupti

skaitmening mokom4i4 medZiag1, galimas uLduotis, griitamojo ryIio gavimo bEdus.



III SKYRIUS
I\UOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

.- 8' Mokytojai nuotolini sporto sakq ugdym4 vykdo is namq, raikantis saugaus ergesio intemetereikalavimq.

9. Pratybq warkarajtis nesikeidia, tik keidiasi realusis taikas.
10. Dienynas pildomas pagal pratybq tvarkaraSti, lankomumas neZymimas.
11. Bendravimo aplinkos: el. pa.tas, Messerger, Facebok, Zoom, youTube programos.

IV SI'YRIUS
B{GIAMOSIOS IUOSTATOS

12' ApraSas gali biiti keidiamas, koreguojamas, atsiradus poreikiui arba keidiantis teises aktams.


