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Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos 2020

m. kovo 12 d. protokolu Nr. A16-213/20(2.6.2.1-CIV) bei atsižvelgdamas į Darbo grupės dėl

nuotolinio mokymo įrankių testavimo 2020 m. kovo 19 d. protokolą reg. Nr. KDP-3:

1. N u s t a t a u, kad nuotolinis ugdymas Vilniaus kunigaikščio Gedimino

progimnazijoje organizuojamas nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 2020 m. balandžio 17 d.  naudojant:

1.1. e. dienyno  EDUKA ir EDUKA klasę priemones;

1.2. vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą „Zoom“;

1.3. ilgalaikėje nuotolinio darbo perspektyvoje „Microsoft Teams“ bendradarbiavimo

platformą.

2. P a v e d u   konsultuoti pedagogus  darbo  su „Zoom“ platforma klausimais:

2.1. Vaidai Ambrasaitei, lietuvių kalbos mokytojai;

2.2. Auksei Michailinaitei, istorijos vyresniajai mokytojai;

2.3. Eglei Sušinskaitei, anglų kalbos vyresniajai mokytojai.

3. N u r o d a u  pedagogams nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 2020 m. balandžio 17 d.:

3.1. nuotolinį ugdymą vykdyti šiame įsakyme numatytomis priemonėmis bei

užduotis mokiniams e. dienyno EDUKA priemonėmis skirti pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį;

3.2. vaizdo ir garso konsultacijas mokiniams vykdyti pagal atskirai patvirtintą

konsultacijų tvarkaraštį.

4. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojams ugdymui

Rasai Gruodytei, Ritai Kriaučionienei, Jūratei Paurytei ir Austei Uždavinytei
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