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KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos darbuotojų darbą karantino metu.

2. Ugdymo(si) procesas nuotoliniu būdu planuojamas ir organizuojamas vadovaujantis LR ŠMSM Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-372).

II SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU
3. Mokyklos direktorius:

  3.1. Nuolat dalinasi aktualia informacija gauta iš steigėjo ar ŠMSM;
3.2. koordinuoja mokyklos įsivertinimą ir pasirengimą organizuoti mokinių ugdymą(si) nuotoliniu būdu;
3.3. užtikrina, kad mokyklos interneto svetainėje būtų skelbiama ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka, aktyvūs komunikaciniai kanalai su įstaigos administracija, pagalbos specialistais, pedagoginiais darbuotojais;
3.4. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių; 

4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

4.1. koordinuoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklą organizuojant ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu;
4.2. vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną, remdamasis turimais duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, siūlo svarstyti sprendimus dėl ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu koregavimo;
4.3. sudaro nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį;
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5. Skaitmeninių technologijų administratorius:

5.1. konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus technologijų naudojimo klausimais.

6. Mokytojas:

6.1. gali integruoti mokomuosius dalykus, užduotis skirti ilgesniam laikotarpiui, nurodant laiką iki kada turi būti atliktos užduotys;
6.2. nuotolines pamokas ar konsultacijas mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas gali vesti tiek dirbdamas mokykloje, tiek ir kitose vietose (namuose, vietose, kurios pritaikytos tokiai veiklai: rami, netriukšminga aplinka, yra galimybė naudotis kompiuteriu su vaizdo kamera, mikrofonu ir ausinėmis, geros kokybės interneto ryšiu);
6.3. reguliariai pateikia mokiniams mokymo(si) medžiagą ir užduotis, kurios atitinka mokinio gebėjimus;
6.4. vertina, komentuoja mokinių darbus, gautus virtualiose mokymosi aplinkose, teikia jiems grįžtamąjį ryšį apie pažangą ir pasiekimus;
6.5. pritaiko, individualizuoja ugdymo turinį atsižvelgdami į mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius;
6.6. kiekvieną dieną mokytojas prieš pamokas ir neformaliojo švietimo vadovas į el. dienyną įkelia pamokos, užsiėmimo medžiagą, nurodydamas  temą, tikslus, individualizuotas užduotis mokiniui; pildo el. dienyną vadovaudamasis bendra el. dienyno pildymo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu;
6.7. pamokų metu mokytojas yra pasiekiamas mokinių tėvams, globėjams IKT ryšio priemonėmis; pataria tėvams, kur jie gali rasti informaciją ir medžiagą, kuria jie gali naudotis, padėdami savo vaikams;
6.8. bendradarbiauja su kitais mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais organizuodamas mokinių mokymą(si) nuotoliniu būdu.
6.9. priešmokyklinio ugdymo mokytojas, parengia užduočių paketus savaitei, konsultuoja tėvus ir teikia jiems metodines rekomendacijas, kaip ugdyti vaikų įgūdžius, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos.
		
7. Klasės vadovas:

7.1. stebi ir analizuoja mokinių galimybes prisijungti prie mokyklos pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, iškilus problemoms informuoja mokyklos administraciją;
7.2. stebi ir analizuoja klasės mokinių dalyvavimą nuotoliniame mokymęsi (prisijungimus, užduočių atlikimą ir pan.), iškilus problemoms informuoja tėvus ir/ar administraciją;
7.3. mokyklos susitartu periodiškumu teikia grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų pažangą ir pasiekimus, stebi ir analizuoja tėvų prisijungimus prie el. dienyno.

8. Pagalbos mokiniui specialistas:

8.1. bendradarbiauja su kitais mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais organizuojant mokinių mokymą(si) nuotoliniu būdu;
8.2. konsultuoja mokytojus, klasių vadovus dėl ugdymo turinio pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
8.3. esant poreikiui, teikia konsultacijas mokiniams, tėvams/globėjams IKT priemonių pagalba;

9. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

9.1 koordinuoja aptarnaujančio personalo darbuotojų darbą karantino metu;
9.2 ruošia įsakymus susijusius su aptarnaujančio personalo darbu, nemokamo mokinių maitinimo tiekimo užtikrinimui;
9.3 rengia aptarnaujančio personalo darbų paskirstymo tvarkaraštį karantino metu;
9.4 ruošia budėtojams atmintinę karantino laikotarpiu, budėtojų registracijos žurnalą, darbuotojų registracijos žurnalą bei mokyklos lankytojų registracijos žurnalą karantino metu.  

		10. Pagalbinis personalas:
		10.1. budi mokykloje pagal sudarytą slenkantį grafiką;
		10.2. budėjimo metu atlieka paskirtus darbą;
		10.3. užtikrina, kad į mokyklą nepatektų pašaliniai asmenys;
		10.4. atsiliepia telefonu, registruoja skambučius;
		10.5. naudoja apsaugines priemones;
		10.6. darbo laiku yra pasiekiamas telefonu, o iškvietus atvyksta per 0,5 val.


III SKYRIUS

 VEIKSMAI ESANT SAVIIZOLIACIJAI

Žmonės, kurie neseniai grįžo iš bet kurios užsienio valstybės ar turėjo kontaktą su galimai koronavirusu užsikrėtusiu ar sergančiu  žmogumi, 14 dienų privalo izoliuotis ir stebėti savo sveikatą. Tuo atveju, jei sveikatos stebėjimo metu išsivysto ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas), nedelsiant skambinti nemokamu, visą parą visoje Lietuvoje veikiančiu Koronos karštosios linijos telefonu 1808, pranešti apie susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų nurodymus. Jei per dvi savaites ligos simptomai neišsivysto, žmogus laikomas sveiku ir gali grįžti į įprastą gyvenimą.
Saviizoliacijos metu draudžiama:
	išeiti iš namų, ar kitaip palikti izoliavimo vietą (viešbutį, paskirtas patalpas ir pan.) 14 dienų nuo buvusio kontakto su ligoniu ar rizikos užsikrėsti (pvz. nuo grįžimo iš užsienio);
	lankytis bet kokiose viešose vietose (parduotuvėse, vaistinėse ir kitur);
	izoliavimo metu namuose priimti svečius, draugus, artimuosius ar kitus žmones.


IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. ir taikomas, kol galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo.
14. Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje ir el. dienyne.
15. Aprašas gali būti keičiamas mokyklos bendruomenės susitarimu.
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