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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Mokymo nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu.  

2. Ugdymo procesas (pamokos, konsultacijos, neformaliojo švietimo užsiėmimai, 

švietimo pagalba) organizuojamas pagal patvirtintus tvarkaraščius. 

3. Šis Tvarkos aprašas reglamentuoja nuotolinio mokymosi organizavimo pagal 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programas tvarką. 

4. Nuotolinio mokymo(si) metu bus stebimas pamokų lankomumas. Mokinys bus 

laikomas dalyvavusiu pamokose, jei mokytojų paskirtos užduotys bus atliktos nurodytu laiku (jei 

kitaip asmeniškai nesusitarta su mokytoju). 

5. Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojama: 

5.1. mokinių turimos kompiuterinės technikos priemonės: mobilieji telefonai, planšetės, 

nešiojamieji, stacionarūs kompiuteriai; 

 5.2. mokykla pagal ištirtą poreikį ir galimybes aprūpina kompiuterine technika 

mokinius, pirmenybę teikiant socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams; 

 5.3. mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai;  

 5.4. taikomoji aplinka bendravimui (pokalbiams, konferencijoms) bei papildomos 

medžiagos (planų), bendradarbiavimo aplankų laikymui – Microsoft 365 Teams metodinių grupių 

elektroniniai portfeliai; 

 5.5. interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, vertinimui, mokomosios 

medžiagos laikymui ir kt. – Microsoft 365 Teams ir kitos, mokytojų pasirinktos nuotolinio mokymo 

platformos; 

5.6. nuotolinė mokymosi aplinka, prie kurios bus prisijungiama pagal konkrečios 

aplinkos reikalavimus (slaptažodžiai, kodai, nuorodos); 

5.7. bendravimui su mokiniais ir jų tėvais, dalykų mokytojais, klasių vadovais – 

mokyklos elektroninis paštas, elektroninis dienynas (toliau – el. dienynas), mokyklos tinklalapis, 

socialinės medijos; 

5.8. techninėms instrukcijoms – mokyklos interneto svetainė. 

6. Privalomas bendravimo etiketo laikymasis virtualioje erdvėje – bendravimas 

virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis, toks pat, kaip ir realioje aplinkoje, be patyčių. 

7. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) DALYVIŲ VEIKLA 

 

8. Nuotoliniame mokymo(si) procese dalyvauja: mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), 

klasių vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos mokiniu specialistai. Jų veikla: 
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8.1. Mokiniai: 

7.1.1. reguliariai, nuosekliai ir atsakingai, būdami skirtingose vietose, naudodami 

informacines komunikacijos priemones ir technologijas, mokosi nuotoliniu būdu mokomi mokytojų 

ir savarankiškai; 

7.1.2. privalo prisijungti pagal pamokų tvarkaraštį nurodytoje aplinkoje, nebent 

mokytojas nurodė kitaip bei dalyvauti ugdymo procese;  

7.1.3. pasiruošti pamokai, turėti reikiamas priemones; 

7.1.4. užtikrinti, kad būtų aktyvuotas vaizdas ir garsas, sėdėti prie stalo;  

7.1.5. laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su 

dalykų mokytojais; 

7.1.6. virtualios pamokos metu negalima užsiiminėti pašaline veikla (valgyti, vaikščioti, 

bendrauti su šeimos nariais, atsiliepti ar žaisti telefonu ir kt.); 

7.1.7. atlikti užduotis nurodytu laiku ir atsiskaityti mokytojo nurodytu būdu; 

7.1.8. nuotolinio ugdymo proceso metu galioja visos tos pačios mokinio elgesio 

taisyklės; 

7.1.9. prisijungti prie el. dienyno, naudojant savo prisijungimo duomenis, sistemingai 

sekti informaciją; 

7.1.10. tiesioginės transliacijos vaizdai, pamokų įrašai, mokomoji medžiaga ar kita 

skaitmeninė informacija negali būti platinama, kopijuojama (įrašinėjama) be mokytojo sutikimo. 

7.2. Tėvai (globėjai, rūpintojai): 

7.2.1. pasirūpinti mokymosi aplinka su reikalingomis medžiagoms ir priemonėmis, 

kompiuteriu (išmaniuoju telefonu) ir interneto ryšiu; 

7.2.2. užtikrinti mokiniui nuotolinio mokymo(si) sąlygas (be pašalinių garsų ir kt.); 

7.2.3. prisijungti prie el. dienyno, naudojant savo prisijungimo duomenis, sistemingai 

sekti informaciją; 

7.2.4. jei mokinys serga, yra kitos priežastys, negali prisijungti prie nuotolinių 

mokymo(si) aplinkų ir atlikti skirtų užduočių, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo informuoti klasės 

vadovą elektroniniu laišku arba trumpąja žinute, telefono skambučiu. 

7.3. Klasės vadovas: 

7.3.1. nustatytu laiku sinchroniniu būdu (pvz., skaitmeniniame pokalbių kambaryje) 

bendrauja su ugdytiniais, veda klasės valandėles;  

7.3.2. stebi ir koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus, lankomumą ir teikia 

informaciją mokyklos administracijai; 

7.3.3. individualiai bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kartu užtikrina 

sėkmingą vaiko ugdymą(si) nuotoliniu būdu; 

7.3.4. teikia informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) apie nuotolinį mokymą;  

7.3.5. domisi ugdytinių poreikiais, interesais, padeda išspręsti kylančias problemas; 

7.3.6. teikia informaciją apie saugų elgesį virtualioje aplinkoje, galimas grėsmes; 

7.3.7. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, švietimo pagalbos mokiniui specialistais, 

apie iškilusias problemas, nedelsiant informuoja mokyklos administraciją;  

7.3.8. el. dienyne tvarko su klasių veiklomis susijusius dokumentus; 

7.3.9. renka ir teikia informaciją administracijai apie mokinių aprūpinimo 

technologinėmis priemonėmis. 

7.4. Mokytojai: 

7.4.1. pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja 

mokinius, pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius); 

7.4.2. numato kiekvienos pamokos veiklas pagal bendruosius mokyklos tvarkaraščius; 

7.4.3. koreguoja mokymosi planus, perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali 

skirti kūrybines, tiriamąsias, praktines užduotis, ilgalaikius darbus, užtikrina, kad numatytos užduotys 

būtų prasmingos; 

7.4.4. informuoja mokinius el. dienyne, nurodydami konkrečias užduotis, atsiskaitymo 

formas, prisijungimo prie platformos laiką, vertinimą;  
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7.4.5. sistemingai pildo el. dienyną; 

7.4.6. konsultuojasi tarpusavyje, teikia pagalbą vieni kitiems; 

7.4.7. pamokas veda dirbdami nuotoliniu būdu (namuose, kitose vietose, kurios 

pritaikytos tokiai veiklai); 

7.4.8. efektyviai naudoti pamokos laiką: dėstyti pamokos temą, nenukrypstant į 

pašalinius, su tema nesusijusius dalykus; 

7.4.9. pagal poreikį koreguoti ilgalaikius teminius dalykų planus, pamokų turinį, 

vadovaujantis ugdymo bendrosiomis programomis; 

7.4.10. pritaikyti pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam (pvz., elektroninis 

paštu) ugdymui, atsižvelgiant į mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko per savaitę skirti sinchroniniam 

ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio 

ugdymo trukmė – iki 2 val.; tikslus sinchroninės pamokos laikas nurodomas dienyne; 

7.4.11. bendradarbiauti su mokiniais dalį pamokų skiriant konsultacijoms: atsakyti į 

mokinių klausimus ir suteikti konsultacijas vaizdu arba žodžiu (kitomis ryšio priemonėmis); 

7.4.12. būti pasirengę palaikyti nuotolinį ryšį su mokiniais sinchroninių konsultacijų 

metu pagal grafiką; 

7.4.13. tikrinti, vertinti, teikti grįžtamąjį ryšį, komentuoti mokinių darbus, vertinant 

mokinių pasiekimus ir pažangą, vadovautis mokykloje esančia vertinimo tvarka; 

7.4.14. el. dienyną pildyti likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki el. 

dienyno tvarkaraštyje numatytos pamokos konkrečiai klasei ar grupei. Dienyne nurodyti užduočių, 

skirtų darbų atlikimo terminą (pvz. iki kitos pamokos, po savaitės ir pan.), vertinimą (pvz. 

kaupiamasis balas, pažymys, komentaras ir pan.), atlikimo būdą (nufotografuoti, atlikti testą ir pan.), 

atliktų užduočių pateikimo būdą (atsiųsti dienyne, į paštą ir pan.) ir atsiskaitymo būdą.  

7.4.15. vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą, pagal galimybes, laikantis mokyklos 

vertinimo tvarkų. Nekeisti kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų tvarkos; 

7.4.16. jei mokinys dėl įvairių priežasčių negali dalyvauti/prisijungti pamokoje ir laiku 

neatliko skirtų užduočių, bent patenkinamam lygiui, dienyne mokytojas žymi „n“; 

7.4.17. stebėti mokinių pasiekimus, lankomumą bei informuoti klasės vadovus, socialinį 

pedagogą apie mokinius, kurie nedalyvauja nuotoliniame mokyme(si); 

7.4.18. informuoti mokinį raštu, jei jis atlikdamas užduotis pažeidžia sąžiningumo 

principą. 

7.5.  Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, 

specialusis pedagogas, logopedas), atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį, veiklas vykdo 

nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu. Jei pagalba dėl objektyvių priežasčių neteikiama, pasibaigus 

ypatingų aplinkybių laikotarpiui pagalba turi būti kompensuojama nustatant veiklos prioritetines 

sritis, peržiūrint veiklų atlikimo laiką. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Mokykla, organizuodama mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, 

privalo užtikrinti teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenų apsaugos, kibernetinės 

saugos, autorinių teisių, smurto, patyčių prevencijos nuostatų laikymąsi. 

 

_____________________________ 


