
                                                                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                      Vievio meno mokyklos direktoriaus  

                                                                                                                                                           2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V1-1 

                                                                               

VIEVIO MENO MOKYKLOS 

2021 M. SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
 

2020 m. gruodžio mėn. 30 d. 

 

Diena (laikas) Priemonės  Atsakingi  Dalyviai Vieta ir komunikavimo 

būdai 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu darbo 

dienomis nuo 900 val. 

iki 1100 val. 

Konsultacijos nuotolinio 

ugdymo klausimais 

Konsultacinės darbo grupės pirmininkė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė, darbo grupės nariai  

http://www.vmm.elektrenai.lm.lt/nuotolinis-darbas/  

Mokytojai, 

mokiniai ir tėvai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Ugdymo proceso vykdymo 

organizavimas sinchroniniu ir 

asinchroniniu laiku 

Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai  

 

Mokiniai ir jų 

tėvai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Nuolatinis gautos naujos 

informacijos apie COVID-19 ir 

jo prevenciją viešinimas  

Direktorius Eugenijus Vedeckas,  

raštinės vedėja Vaida Juškienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai (el. paštas, 

mokyklos interneto 

tinklapis ir kt.) 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Bendravimas aktualiais darbo 

organizavimo klausimais 

nuotoliniu būdu 

Direktorius Eugenijus Vedeckas,  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė, duomenų apsaugos specialistė 

Indrė Kuizinienė 

Mokytojai, 

darbuotojai, tėvai 

ir mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta, 

Viber grupė „VMM 

mokytojų kambarys“ 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Dalyvauti nuotolinio mokymo 

vebinaruose, kelti kvalifikaciją 

nuotolinio ugdymo 

organizavimo klausimais 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė, metodinių grupių pirmininkai 

Mokytojai Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

http://www.vmm.elektrenai.lm.lt/nuotolinis-darbas/


Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Dezinfekavimo priemonių 

poreikio nustatymas, jų 

pirkimo organizavimas, 

išdavimas ir naudojimo 

priežiūra 

Direktorius Eugenijus Vedeckas,  

ūkvedė Jolanta Nenortienė 

Techninio 

personalo 

darbuotojai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

VMM 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Dailės priemonių grąžinimas 

mokiniams 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė, dailės laborantė  

Jolanta Nenortienė 

Tėvai, mokiniai Nuotolinio darbo vieta ir 

VMM dailės pastatas 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Muzikos instrumentų ir jų 

detalių išdavimas, keitimas 

Direktorius Eugenijus Vedeckas, ūkvedė  

Jolanta Nenortienė, budėtoja Jolanta Paškevičienė 

Mokytojai, tėvai, 

mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

VMM muzikos pastatas 

12 

930 val. 

Mokytojų tarybos posėdis Direktorius Eugenijus Vedeckas, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Adelė Kasputienė 

Mokytojai Nuotolinio darbo vieta ir 

VMM muzikos pastatas 

13 

800 val. 

Dalyvauti visuotinėje 

pilietinėje iniciatyvoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“  

Direktorius Eugenijus Vedeckas, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Adelė Kasputienė 

Darbuotojai VMM 

19 

1000 val. 

Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

organizavimo darbo grupės 

posėdis 

Darbo grupės vadovas, direktorius  

Eugenijus Vedeckas 

Darbo grupės 

nariai –  

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

18 

1730 val. 

Mokyklos tarybos posėdis Tarybos pirmininkė Edita Pacevičiūtė  Tarybos nariai, 

vadovai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai, VMM 

21, 22, 25 Posėdžiai metodinėse grupėse Metodinių grupių pirmininkai Mokytojai Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

26 

1000 val. 

Metodinės tarybos posėdis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 



27 
Nuo 1000 iki 1100val. 

Konsultacija  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos komisijos pirmininkė Adelė Kasputienė 

Besiruošiantys 

atestuotis 

mokytojai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

VMM 

29 

1000 val. 

 

VMM COVID-19 situacijų 

valdymo grupės posėdis 

Darbo grupės vadovas, direktorius  

Eugenijus Vedeckas 

Darbo grupės 

nariai Adelė 

Kasputienė, 

Jolanta 

Nenortienė,  

Indrė Kuizinienė 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai, Mikrosoft Team 

 

Planą parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                                Adelė Kasputienė 


