
 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Uždaviniai Priemonė Data Atsakingas 

Mokinių 

motyvacijos 

vertinimo priimant į 

akademinio ugdymo  

I ir II klases 

organizavimas  

Gimnazijos mokinių 

priėmimo komisijos 

nuotolinis posėdis 

pretendentų mokytis 

netradicinėse klasėse 

motyvacijos vertinimo 

organizavimo klausimais 

Pagal poreikį V.Valaitienė 

Priimamų mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

informavimas ir 

konsultavimas dėl 

supaprastinto Priimamų 

mokinių motyvacijos 

vertinimo tvarkos aprašo 

(toliau – Aprašas)* vykdymo: 

1. Atsisakoma lietuvių kalbos 

ir matematikos užduočių 

atlikimo  pagal Aprašo 5.1. 

papunktį. 

2.  Analizuojami priimamų 

mokinių: 

2.1. einamųjų metų lietuvių 

kalbos ir literatūros, I ir II, 

užsienio kalbų, istorijos, 

geografijos, matematikos, 

biologijos, chemijos, fizikos, 

dalykų įvertinimų, gautų nuo 

2019 m. rugsėjo 1 dienos iki 

2020 m. kovo 1 dienos 

vidurkiai pagal Aprašo 6.2. 

papunktį 

Iki balandžio 10 d. V.Valaitienė 

V.Žukauskienė 

 

Motyvacijos vertinimui 

reikalingų dokumentų 

priėmimas:  

1. Mokyklų, kuriose 

priimami mokiniai mokosi, 

prašoma atsiųsti antspaudu 

patvirtintus vardinius 

mokinių elektroninio dienyno 

išrašus su įvertinimais, 

gautais nuo 2019 m. rugsėjo 

1 d. iki 2020 m. kovo 1 d.  

Iki balandžio 20 d. 

 

V.Valaitienė 

E.Motiejauskienė 

V.Žukauskienė 

 

                  Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 

                  direktoriaus 2020 m. kovo 18 d.  

                  įsakymo Nr. V1-43 

                  2 priedas 



Preliminariai priimamų 

mokinių ir papildomų 

kandidatų sąrašų sudarymas: 

1. Preliminariai priimamų ir 

papildomų kandidatų sąrašai 

sudaromi pagal 2.1. punkte 

įvardintų pažymių vidurkius, 

išdėstant juos mažėjimo 

tvarka (Aprašo 9.1. – 9.4. 

papunkčiai) 

Iki gegužės 4 d. Priėmimo komisija 

V.Valaitienė 

V.Žukauskienė 

Mokinių 

motyvacijos 

vertinimo priimant į 

akademinio ugdymo  

III klases 

organizavimas 

Priimamų mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

informavimas ir 

konsultavimas dėl 

supaprastinto Priimamų 

mokinių motyvacijos 

vertinimo tvarkos aprašo 

(toliau – Aprašas)* vykdymo: 

1. Atsisakoma motyvacinio 

rašinio pagal Aprašo 10.2. 

papunktį. 

2. Vertinami II (10) klasės 

pirmojo pusmečio dešimties 

mokomųjų dalykų (lietuvių 

kalbos ir literatūros, I ir II 

užsienio kalbų, matematikos, 

istorijos, geografijos, 

informacinių technologijų, 

fizikos, chemijos ir 

biologijos) pažymių 

vidurkiai pagal Aprašo 10.1. 

papunktį 

Iki balandžio 10 d. V.Valaitienė 

V.Žukauskienė 

 Motyvacijos vertinimui 

reikalingų dokumentų 

priėmimas:  

1. Mokyklų, kuriose 

priimami mokiniai mokosi, 

prašoma atsiųsti antspaudu 

patvirtintus vardinius 

mokinių elektroninio dienyno 

išrašus su įvertinimais, 

gautais per pirmąjį 2019–

2020 m. m. pusmetį 

Iki balandžio 20 d. 

 

V.Valaitienė 

E.Motiejauskienė 

V.Žukauskienė 

*Aprašas patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-41 
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