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VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOJE
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS BIRŽELIO MĖNESĮ
Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės raštą „Dėl ugdymo proceso pabaigos
2019-2020 mokslo metais“, 2019–2020 mokslo metai baigiami, dirbant nuotoliniu būdu.
1. Paskutinė ugdymo proceso diena pagal mokyklos Ugdymo planą:
1.1. 1 - 4 kl. – birželio 5 d.
1.2. 5 - 8 kl. – birželio 19 d.
2. 1 - 4 klasių mokiniams iki gegužės 29 d. įskaitytinai vyksta pamokos pagal pamokų
tvarkaraštį nuotoliniu būdu.
3. 1 - 4 klasių mokinių ugdymo veiklos birželio mėnesį:
Diena
1

2

3

4

Veikla
Projektas (kita veikla)
Tarptautinei vaikų dienai
paminėti.
Mokytojai vykdo dalyko
nuotolinius užsiėmimus:
• veda konsultacijas mokiniams,
turintiems žinių spragų,
• jei nesuspėjo baigti ugdymo
programos – tęsia įprastas
pamokas,
• gilina mokinių žinias, jei
nuotolinio ugdymo metu dėl
įvairių priežasčių
paviršutiniškai praeitos kai
kurios temos,
• skiria užduotis mokiniams,
norintiems išsitaisyti pažymį,
• ugdo stiprių ir motyvuotų
mokinių gebėjimus,
kūrybiškumą.
3 - 4 kl. vadovėlių grąžinimas.

Atsakingi
asmenys
Klasių auklėtojai
ir dalyko
mokytojai
Klasių auklėtojai
ir dalyko
mokytojai

Klasių auklėtojai

1 - 2 kl. klasės auklėtojo veiklos.

Klasių auklėtojai

1 - 2 kl. vadovėlių grąžinimas.

Klasių auklėtojai

Pastabos
Pradinių klasių auklėtojai su
mokytojais susitaria dėl bendrų
veiklų.
Mokytojas renkasi, kurią veiklą
(veiklas) vykdys su konkrečia
klase, numato, kaip į ugdymo
procesą įtrauks visus mokinius.

Auklėtojas sudaro vadovėlių
grąžinimo grafiką, skirdamas 15
min. vienam mokiniui. Apie
mokinio atvykimo laiką
informuoja mokinį ir tėvus.
Mokslo metų refleksija. Klasių
valandėlės, įspūdžių dienoraščiai,
viktorinos ir kita veikla.
Auklėtojas sudaro vadovėlių
grąžinimo grafiką skirdamas 15
min. vienam mokiniui. Apie
mokinio atvykimo laiką
informuoja mokinį ir tėvus.

5

3-4 kl. klasės auklėtojo veiklos.

Klasių auklėtojai

Mokslo metų baigimo renginiai:
1 - 3 kl. – atsisveikinimo šventė.

Klasių auklėtojai

4 kl. – Pradinio ugdymo
programos baigimo pažymėjimų
įteikimo diena.

Klasių auklėtojai

Mokslo metų refleksija. Klasių
valandėlės, įspūdžių dienoraščiai,
viktorinos ir kita veikla.
Gali vykti virtualiai, gali būti,
suderinus su tėvais ir gavus jų
pritarimą, organizuota išvyka,
susitikimas gryname ore,
laikantis karantino saugumo
reikalavimų.
Renginys vyks pagal grafiką
mokyklos vidiniame kieme:
4a kl. - 10. 00 val.
4b kl. - 11.00 val.
4c kl. - 12.00 val.
Grupei skiriama apie 30-35 min.
Dalyvauja tik mokiniai ( be
tėvelių)
Jei oras bus lietingas –
persikelsime į salę, laikydamiesi
karantino keliamų reikalavimų.

4. 5 - 8 klasių mokiniams iki birželio 12 d. įskaitytinai vyksta pamokos pagal
tvarkaraštį nuotoliniu būdu.
5. 5 - 8 klasių mokinių ugdymo veiklos nuo birželio 15 d. iki birželio 19 d.:
Diena
Veikla
Atsakingi
Pastabos
asmenys
15
Mokytojai vykdo dalyko
Klasių auklėtojai Mokytojas renkasi, kurią veiklą
nuotolinius užsiėmimus:
ir dalyko
(veiklas) vykdys su konkrečia
klase, numato, kaip į ugdymo
• veda konsultacijas mokiniams, mokytojai
procesą įtrauks visus mokinius.
turintiems žinių spragų,
• jei nesuspėjo baigti ugdymo
programos – tęsia įprastas
pamokas,
• gilina mokinių žinias, jei
nuotolinio ugdymo metu dėl
įvairių priežasčių
paviršutiniškai praeitos kai
kurios temos,
• skiria užduotis mokiniams,
norintiems išsitaisyti pažymį,
• ugdo stiprių ir motyvuotų
mokinių gebėjimus,
kūrybiškumą,
• projektinė veikla.
16
Mokytojai vykdo dalyko
Klasių auklėtojai Mokytojas renkasi, kurią veiklą
nuotolinius užsiėmimus:
ir dalyko
(veiklas) vykdys su konkrečia
klase, numato, kaip į ugdymo
• veda konsultacijas mokiniams, mokytojai
procesą įtrauks visus mokinius.
turintiems žinių spragų,
• jei nesuspėjo baigti ugdymo
programos – tęsia įprastas
pamokas,
• gilina mokinių žinias, jei
nuotolinio ugdymo metu dėl
įvairių priežasčių

17

18

19

paviršutiniškai praeitos kai
kurios temos,
• skiria užduotis mokiniams,
norintiems išsitaisyti pažymį,
• ugdo stiprių ir motyvuotų
mokinių gebėjimus,
kūrybiškumą,
• projektinė veikla.
Klasės auklėtojo veiklos.

Klasių auklėtojai

6-8 kl. vadovėlių grąžinimas

Klasių auklėtojai

Klasės auklėtojo veiklos

Klasių auklėtojai

5-7 kl. vadovėlių grąžinimas

Klasių auklėtojai

Mokslo metų baigimo renginiai:
• 5 -7 kl. – atsisveikinimo
šventė

Klasių auklėtojai

• 8 kl. – Pagrindinio ugdymo
I dalies baigimo pažymėjimų
įteikimo diena
8a kl. -10.00 val.

Klasių auklėtojai

SUDERINTA:
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos tarybos
2020 m. gegužės 19 d. posėdžio nutarimu,
protokolo Nr. MT - 2

Mokslo metų refleksija. Klasių
valandėlės, įspūdžių dienoraščiai,
viktorinos ir kita veikla.
Auklėtojas sudaro vadovėlių
grąžinimo grafiką skirdamas 15
min. vienam mokiniui. Apie
mokinio atvykimo laiką
informuoja mokinį ir tėvus.
Mokslo metų refleksija. Klasių
valandėlės, įspūdžių dienoraščiai,
viktorinos ir kita veikla.
Auklėtojas sudaro vadovėlių
grąžinimo grafiką skirdamas 15
min. vienam mokiniui. Apie
mokinio atvykimo laiką
informuoja mokinį ir tėvus.
Gali vykti virtualiai, gali būti,
suderinus su tėvais ir gavus jų
pritarimą, organizuota išvyka,
susitikimas gryname ore,
laikantis karantino saugumo
reikalavimų.
Renginys vyks pagal grafiką
mokyklos vidiniame kieme.
Klasei skiriama apie 30 min.
Dalyvauja tik mokiniai (be
tėvelių).
Jei oras bus lietingas –
persikelsime į salę, laikydamiesi
karantino keliamų reikalavimų.

