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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS 

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

nustato mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmos dalies, 

formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo dailės skyriaus programas nuotolinio mokymo(si) 

organizavimą ir vykdymą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. 

įsakymu Nr. V-372). 

3. Ugdymas(is) (formalusis švietimas, formalųjį švietimą papildantis pradinio ugdymo dailės 

skyriaus programa, neformaliojo vaikų švietimo programa „Meno sodas“, neformaliojo švietimo 

programos, dalykų modulių programos, mokymas namuose) nuotoliniu būdu organizuojamas 

vadovaujantis pradinio, pagrindinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo 

dailės skyriaus programų aprašu, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais. 

4. Esant koronaviruso grėsmei, apraše numatyti veiksmai dėl laikino Gegužių progimnazijos 

1-8 klasių mokinių ugdymo(si) proceso nuo 2020 m. kovo 30 d. organizavimo nuotoliniu būdu, iki 

bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

5. Laikinai organizuojant ugdymą(si) nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

 

II. SKYRIUS  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Mokymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų ir mokinių užtikrinti pasirenkama: 

6.1. sinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme bendradarbiaudami, bet 

būtinai tuo pačiu laiku (telefonija, vaizdo pokalbiai, konferencijos ir pan.). 

6.2. asinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme aktyviai išsitraukdami 

ir skirtingu laiku (SMS, elektroninis paštas, elektroninis dienynas TAMO ir pan.). 

7. Progimnazija pagal galimybę aprūpins kompiuterine technika: 

7.1. mokytojus, pasirašiusius priėmimo – perdavimo aktus; 

7.2. mokinius, kurie namuose neturi jokios nuotolinio ryšio priemonės. 

8. Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojamos mokinių turimos nuotolinio ryšio priemonės 

(mobilieji telefonai, planšetės, nešiojamieji, stacionarūs kompiuteriai), vadovėliai, pratybų 

sąsiuviniai, interneto šaltiniai. 

9. Tamo dienynas skirtas progimnazijos bendruomenės komunikacijai. 

10. Bendravimui su mokiniais ir jų tėvais, dalykų mokytojais, klasių auklėtojais papildomai 

skirta: elektroninis paštas, TAMO dienynas, progimnazijos int. svetainė, socialinės medijos.  

11. Interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, vertinimui, mokomosios medžiagos 

laikymui ir kt. skaitmenines aplinkas (EDUKA, EMA, Vyturys, Zoom) testavimo platformą etest.lt 

ir kita mokytojo pasirinkta nuotolinio mokymo platforma. 

12. Mokiniai nuo 2020 m. kovo 30 d. mokosi nuotoliniu būdu 5 dienas per savaitę:  

12.1. reguliariai, nuosekliai ir atsakingai, naudodami informacines komunikacijos priemones 

ir technologijas, mokosi mokomi mokytojų ir savarankiškai (pagal sudarytą sutrumpintą pamokų 



tvarkaraštį (Priedas Nr. 1), nuo antros pamokos. Pirmosios savaitės pamokų trukmė – 40 min., nuo 

antrosios savaitės – 30 min. (Priedas Nr. 2));  

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

mokytojais;  

12.3. informuoja klasių auklėtojus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos. 

13. Mokytojai: 

13.1. Mokytojams rekomenduojama dirbti iš namų, kur jie gali prisijungti prie skaitmeninių 

aplinkų. 

13.2. iki 2020 m. kovo 27 d. pasiruošia nuotoliniam darbui dalyvaudami virtualiuose 

seminaruose arba savarankiškai nagrinėdami nuotolinio mokymo priemones. 

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

mokinius, pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius); 

13.4. numato kiekvienos pamokos veiklas pagal administracijos sudarytus sutrumpintus 

tvarkaraščius;  

13.5. koreguoja ilgalaikius planus, sudaro savaitinius savo mokomųjų dalykų nuotolinio 

mokymo planus, numato mokomąją medžiagą, užduotis, nurodo mokymo(si) priemones, el. 

nuorodas, atsiskaitymo, konsultavimo būdus, datas. Parengia optimalų, sumažintos apimties 

mokomosios medžiagos ir užduočių kiekį. 

13.6. iki kiekvienos savaitės penktadienio sudarytus kitai savaitei savo mokomųjų dalykų 

nuotolinio mokymo planus el. būdu pateikia metodinės grupės pirmininkui, TAMO skelbia savo 

grupių mokiniams; metodinės grupės pirmininkas visų grupės narių planus (failo pavadinimas: 

mokytojo PAVARDĖ VARDAS) persiunčia kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui;  

13.7. informuoja mokinius, ir/ar mokinių tėvus TAMO dienyne, nurodydami konkrečias 

užduotis, atsiskaitymo formas, prisijungimo prie platformos laiką, vertinimą; 

13.8. sistemingai pildo TAMO dienyną, vadovaujantis bendra elektroninio dienyno pildymo 

tvarka; 

13.9. stebi mokinių dalyvavimą jų pamokose, atsiskaitymus. Pastebėję, kad mokiniai 

neprisijungė, neatliko užduočių, individualiai susisiekia su mokinio tėvais. Nepavykus įtraukti 

mokinio į ugdymo procesą, po susisiekimo su mokinio tėvais, praneša raštu socialinėms 

pedagogėms. Tada socialinės pedagogės imasi tolesnių veiksmų, įsijungia VGK; 

13.10. konsultuojasi tarpusavyje, teikia pagalbą vieni kitiems; 

13.11. Mokytojai konsultavimui pasiekiami nuo 14.00 val. iki 16.00 val.  

14. Klasių auklėtojai: 

14.1. nuolat palaiko ryšius su dalykų mokytojais, ugdytiniais, jų tėvais; 

14.2. aiškinasi, ar visi ugdytiniai dalyvauja mokymuose, ar nėra sergančių mokinių. 

15. Progimnazijos administracija: 

15.1. nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo mokslo ir sporto 

ministerijos ar kitų instituciją; 

15.2. organizuoja mokomųjų dalykų nuotolinio mokymo planų rengimą, vykdo jų 

įgyvendinimo stebėseną;  

15.3. informuoja progimnazijos bendruomenę apie mokymo(si) nuotoliniu būdu įgyvendinimą; 

15.4. kontroliuoja ir tikrina TAMO dienyno įrašus apie vestas pamokas; 

15.5. organizuoja mokymo(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus; 

15.6. atlieka mokinių, jų tėvų apklausas nuotolinio mokymo(si) eigai koreguoti ir tobulinti. 

16. Technologijų naudojimo klausimais mokytojus ir mokinius konsultuoja paskirtas 

kompiuterių technikas (el. paštas: gintas.kn@gmail.com).  

 

III. SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



17. Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą 

ir apsaugą.  

18. Nuotolinio mokymo organizavimo kontrolę vykdo progimnazijos direktorius.  

19. Ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. informuojami mokinių tėvai (globėjus, rūpintojus), 

kaip bus organizuojamas ugdymas nuotoliniu būdu. 


