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Priedas Nr. 8 

VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJOS  

MOKYMOSI PRARADIMŲ KOMPENSAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

2021–2022 MOKSLO METAMS 

Šios priemonės skirtos identifikuoti, suplanuoti ir pasiruošti veiklų, susijusių su mokinių 

mokymosi sunkumų bei žinių spragų kompensavimu, mokinių, mokytojų, visos mokyklos 

bendruomenės emocijos savijautos gerinimu, organizavimui ir įgyvendinimui. 

Veikla Kas dalyvauja Organizuoja/atsakingi Laikotarpis 

1. Problemų susijusių su COVID ir nuotoliniu mokymu  ((NM)identifikavimas 

Mokinių (klasės) savijautos diagnostika. 

  

Mokiniai. 

  

  

Mokyklos psichologas ir soc. 

pedagogas, klasių auklėtojai 

Supažindinami pedagogai ir 

tėvai. 

rugsėjis 

Mokomųjų dalykų (lietuvių k., matematikos, 

socialinių ir gamtos mokslų) mokymosi 

pasiekimų diagnostika. 

Dalykų mokytojai, 

mokiniai, 

  

Administracija 

Supažindinami tėvai/globėjai. 

rugsėjis 

  

VMA naudotų nuotolinio mokymo metu 

nustatymas ir panaudojimo galimybės. 

Mokytojai ir 

mokiniai 

IT specialistai, administracija rugpjūtis 

  

Mokytojo turimų mokymo priemonių 

aplinkos (kompiuteris, kameros, kt. interneto 

ryšys, darbo aplinka) atitikimas poreikius. 

Mokytojai 

  

Mokyklos administracija 

organizuoja 

IT specialistai 

Rugpjūtis 

rugsėjis 

Įvertinti mokyklos turimos kompiuterinės 

technikos bei ugdymui / administravimui 

naudojamų sistemų pasirengimą naujiems 

mokslo metams taikant mišrų mokymo(si) 

modelį. 

IT specialistai 

  

Pavaduotojas ūkio reikalams rugpjūtis 

2. Priemonių ir veiklų planavimas 

  

Mokinių motyvacijos, savijautos, 

socializacijos stiprinimo priemonių 

planavimas. 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

  

Administracija Rugpjūtis, 

rugsėjis 

Vasaros kūrybinės stovyklos su mokymosi 

elementais organizavimas. 

Būsimi ir esami 

mokinai 

Darbo grupė Rugpjūtis 

Papildomų konsultacijų ciklas. 

Individualus (pagal poreikį) praradimų 

kompensavimo planas  (diferencijuotam / 

individualizuotam mokymui). 

 Mokiniai, 

mokytojai 

Dir. pavaduotojas ugdymui 

  

Birželis 

  

Privalomų konsultacijų ciklas. Individualus 

(pagal poreikį) praradimų kompensavimo 

planas  (diferencijuotam / individualizuotam 

mokymui). 

Mokiniai, dalykų 

mokytojai 

  

  

Direktorius Rugsėjis-

lapkritis 

Vasaris- 
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Mokytojų dalinimasis gerosiomis patirtimis 

su kolegomis ir pasiruošimas taikyti 

tolimesniame ugdymo procese 

Mokytojai 

  

Direktoriaus pav. ugdymui Nerečiau kaip 

vieną kartą per 

mėn. 

Parengti mokslo metų pradžios rugsėjo 

spalio mėn. planą suderintą su tvarkaraščiu, 

kuriame atsispindėtų praradimų 

kompensavimo ir mokinių socializacijos 

veiklos bei laikas. 

Mokyklos 

administracija, 

dalykų mokytojai 

Direktorius Rugpjūtis 

rugsėjis 

Metodinių mokytojų grupių susitikimai 

(išsiaiškinti mokymų, mokymo 

priemonių  poreikį) susiplanuoti metų veiklas 

Mokytojai Direktorius Rugpjūčio 23-

30 

3. Mokyklos bendruomenės „Sugrįžimo į mokyklą“ veiklų plano gairės 

Grįžtamasis ryšys po diagnostinių vertimų. Mokytojai 

dalykininkai 

Direktorius Rugsėjis, 

spalis 

Geros kolektyvo (klasės) savijautos 

atstatymo veiklos 

Mokiniai, Dir. pavaduotojas Klasių 

auklėtojai psichologas, 

socialinis pedagogas 

Visus mokslo 

metus 

Papildomų konsultacijų sistema atliepianti 

individualius mokinių poreikius. 

mokiniai Dalykų mokytojai Visus mokslo 

metus 

Bendros klasės projektinės veiklos, pamokos 

lauke, patyriminės veiklos. 

Mokiniai Koordinatorius Birželis 

Bendradarbiavimo veiklos, per jas 

atskleidžiant mokėjimo mokytis, laiko 

planavimo svarbą (savivaldus mokymasis). 

Mokiniai  Koordinatorius Birželis, 

rugsėjis 

Organizuoti užsiėmimus ,,Kaip efektyviau 

mokytis“ mokiniams ir tėvams/globėjams. 

Mokiniai, tėvai Mokyklos psichologas ir 

specialusis pedagogas 

  

Rugsėjis – 

gruodis 

Organizuoti išplėstinius VGK posėdžius, 

kuriuose dalyvautų mokiniai jų tėvai ir 

administracija 

Mokiniai, tėvai VGK komisijos pirmininkas Visus mokslo 

metus  

  

 

  

  

 

 

 

  


