
INFORMACIJA GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI 

BENDRIEJI UGDYMO ORGANIZAVIMO IR MOKINIŲ ELGESIO REIKALAVIMAI 

1.      Mokiniai, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems 

reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu, mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu, 

gimnazijoje mokosi nuotoliniu būdu pagal Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuotolinio ugdymo 

aprašą. 

2.      Mokinys mokosi jam parengtame ir paskirtame kabinete bei asmeniškai atsako už jo 

mokymosi reikmėms suteiktos patalpos, inventoriaus bei mokymo priemonių tinkamą 

eksploatavimą ir naudojimą (už sugadintas, pradangintas gimnazijos materialines vertybes atsako 

įstatymų ir gimnazijos normatyviniuose dokumentuose nustatyta tvarka). 

3.      Mokinys mokosi pagal patvirtintą tvarkaraštį, laikosi nustatytos pamokų ir pertraukų trukmės 

ir gimnazijos mokinio elgesio taisyklių. 

4.      Mokinys jam paskirta mokymosi įranga (kompiuteriu) naudojasi tik ugdymo tikslais. Kitas 

reikalingas priemones (vadovėlius, sąsiuvinius, pratybų sąsiuvinius, rašymo priemones) atsineša 

ateidamas į gimnaziją. 

5.      Mokinys privalo: laiku atvykti į mokyklą, nevėluoti prisijungti į nuotolinę pamoką, pamokos 

metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu, išskyrus tada, kai tai leidžia mokytojas ugdymo tikslais, 

savarankiškai dirbti asinchroninių pamokų metu, dėvėti uniformą. 

6.      Mokinys privalo laikytis elgesio saugumo reikalavimų: gimnazijoje ir jos teritorijoje dėvėti 

nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), 

kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, plauti ir dezinfekuoti rankas, 

nevaikščioti į kitas gimnazijos patalpas, išskyrus tada, kai eina valgyti jam nurodytu laku ir 

naudojasi WC; nekomunikuoti be kokios nors svarbios priežasties pertraukų metu su kitais 

nuotoliniu būdu gimnazijoje besimokančiais mokiniais. 

7.      Ugdymo proceso metu ir pertraukų metu mokinys negali savavališkai išeiti iš gimnazijos. Tai 

laikoma vidaus taisyklių pažeidimu. 

8.      Iškilus problemoms ar prireikus pagalbos, mokinys gali kreiptis į tą dieną gimnazijoje budintį 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui arba specialiai tokiai pagalbai teikti direktoriaus įsakymu 

paskirtą pagalbos mokiniams arba kitą specialistą, mokytojo padėjėją. 

9.      Su bendraisiais ugdymo organizavimo ir mokinių elgesio reikalavimais mokinys 

supažindinamas pasirašytinai jam atvykus pirmą dieną į gimnaziją. Mokinį su reikalavimais 

supažindina tą dieną direktoriaus įsakymu paskirtas budintis pagalbos mokiniui arba kitas 

specialistas, mokytojo padėjėjas. 

Reikalavimai parengti pagalSveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo A. Dulkio įsakymą ir ŠMSM rekomendacijas. 

 


