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KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO“ GIMNAZIJOS  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO 

TAISYKLĖS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokymo(si) nuotoliniu būdu taisyklės (toliau – Taisyklės) yra skirtos Klaipėdos 

„Žaliakalnio“ gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokiniams ir mokytojams pasirengti ir įgyvendinti 

ugdymo procesą nuotoliniu būdu,  kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ ir 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdų kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

3. Mokytojai, organizuodami ugdymą, ir mokiniai, dalyvaudami ugdymo procese 

nuotoliniu būdu, laikosi šių taisyklių: 

3.1. savo kompiuterio darbalaukyje susikuria aplanką  „Nuotolinis mokymas“. Šiame 

aplanke saugoma visa medžiaga, skirta nuotoliniam mokymui ir mokymuisi. Tai padės susisteminti 

ugdymo proceso medžiagą bei nesupainioti siunčiamos ir atsiųstos medžiagos;  

3.2. atsisiųsti į savo kompiuterį programėlę, kurią sudarys nuotolinio mokymo(si) aplinka 

„Office 365“ ir aktyvuoti ją naudojimuisi. Svarbu susipažinti su „Office 365“ galimybėmis 

(mokytojai – organizuojamų seminarų metu, mokiniai – IT pamokų metu); nurodymai ir 

rekomendacijos dėl ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo pradedami vykdyti tada, kai bus 

paskelbta informacija elektroniniame dienyne arba el. paštu. 

4. Ugdyme nuotoliniu būdu dalyvaujančių asmenų funkcijos: 

4.1. Direktorius: 

4.1.1. nuolat dalijasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos ir/ar kitų institucijų; 

4.1.2. informuoja gimnazijos mokytojus ir tėvus pranešimais elektroniniame dienyne ir 

gimnazijos svetainėje  apie ugdymo nuotoliniu būdu įgyvendinimą; 

4.1.3. nuotoliniu būdu bendrauja su metodinių grupių pirmininkais, organizuoja 

mokymo(si) kokybės stebėseną ir aptarimus; 

4.1.4. kontroliuoja gimnazijos pasirengimą organizuoti nuotolinį ugdymą; 

4.1.5. paskiria IKT specialistą ugdymo nuotoliniu būdu vykdymo pagalbai.  

4.2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:  

4.2.1. sudaro ugdymo nuotoliniu būdu tvarkaraštį ir paskelbia jį mokiniams bei 

mokytojams; 

4.2.2. vykdo ugdymo nuotoliniu būdu priežiūrą ir stebėseną.  

4.3. Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir organizaciniais klausimais: 

4.3.1. aprūpina, esant poreikiui, ugdymo nuotoliniu būdu dalyvius skaitmenine technika 

pagal panaudos sutartis;  
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4.3.2. užtikrina, kad visi ugdymo nuotoliniu būdu dalyviai pagal galimybes būtų aprūpinti 

kompiuteriais arba planšetėmis. 

4.4. Kompiuterijos mokytojai: 

4.4.1. konsultuoja mokytojus ir mokinius ugdymo nuotoliniu būdu klausimais (dėl 

prisijungimo ir darbo mokymo(si) aplinkose);  

4.4.2. teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo 

nuotoliniu būdu organizavimo ir vykdymo klausimais. 

4.5. IKT specialistas: 

4.5.1. suteikia mokytojams ir mokiniams reikalingą techninę pagalbą; 

4.5.2. sprendžia iškilusias technines problemas, atlieka kompiuterinės technikos smulkų 

remontą. 

4.6. Klasių auklėtojai: 

4.6.1. informuoja klasės mokinius apie ugdymo nuotoliniu būdu pradžią, pabaigą, 

tvarkaraščius; 

4.6.2. nuolat bendradarbiauja su mokytojais dalykininkais mokinių ugdymo klausimais;  

4.6.3. padeda spręsti klasės mokinių problemas, kylančias ugdymo nuotoliniu būdu 

procese su mokinių tėvais, gimnazijos administracija ir specialistais; 

4.6.4. nuolat kontroliuoja klasės mokinių pamokų lankomumą, renka ir fiksuoja e-dienyne 

praleistų pamokų pateisinimus. 

4.7. Mokytojai dalykininkai: 

4.7.1. vadovaudamiesi mokslo metams parengtu ir pakoreguotu, pritaikytu ugdymui 

nuotoliniu būdu, dalyko ilgalaikiu teminiu planu, organizuoja mokinių ugdymą MicrosoftOffice 365 

virtualioje mokymo(si) aplinkoje, naudojasi EMA pratybomis, „Eduka“ klasės mokymo(si) aplinka, 

IKT priemonėmis, programomis, įvairiais skaitmeniniais šaltiniais; 

4.7.2. rengia mokymo(si) medžiagą ir užduotis mokiniams, skelbia jas Microsoft Office 

365 aplinkoje;     

4.7.3. remiantis gimnazijos veiklos reglamentu ir parengtu mėnesio planu dalyvauja 

vaizdo konferencijose Microsoft Office 365 aplinkoje, pateikia pageidavimus ir pasiūlymus, teikia 

grįžtamąjį ryšį apie bendradarbiavimą su visais ugdymosi proceso dalyviais; 

4.7.4. susitartu su mokiniais laiku organizuoja nuotolines konsultacijas mokiniams 

(švietimo pagalbai teikti, mokymosi spragoms šalinti);  

4.7.5. pildo elektroninį dienyną pagal direktoriaus patvirtintą Mokymosi nuotoliniu būdu 

pamokų tvarkaraštį;  

4.7.6. aiškiai informuoja mokinius apie atsiskaitymo laikotarpius, formas ir būdus; 

4.7.7. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, priimtinu būdu mokinio atsiųstame 

darbe taiso mokinių klaidas;  

4.7.8. kaupia atsiųstus mokinių darbus;  

4.7.9. pateikia mokiniams informaciją apie jų pažangą ir pasiekimus elektroniniame 

dienyne (laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų);  

4.7.10. informuoja mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) raštu arba žodžiu, jei mokinys, 

atlikdamas užduotis, pažeidžia sąžiningumo principą; 

4.7.11. sprendžiant ugdymo nuotoliniu būdu klausimus bendrauja ir bendradarbiauja su 

gimnazijos mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos administracija;  

4.8. Mokiniai: 

4.8.1. pagal pateiktą ugdymo nuotoliniu būdu tvarkaraštį nuotoliniu būdu gauna Microsoft 

Office 365 aplinkoje mokytojo paruoštą mokymosi medžiagą, užduotis;  

4.8.2. sąžiningai ir savarankiškai, laiku atlieka mokytojo paskirtas užduotis;  

4.8.3. bendrauja ir bendradarbiauja nuotoliniu būdu su bendramoksliais ir mokytojais;  

4.8.4. jei reikia, konsultuojasi su mokytoju (virtualioje aplinkoje, elektroniniai laiškais), 

stebi savo pasiekimų pažangą;  

4.8.5. griežtai laikosi etikos normų ir elgesio virtualiojoje erdvėje taisyklių. 

4.9. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 
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4.9.1. užtikrina savo vaikui atitinkamas mokymosi sąlygas; 

4.9.2. vaikui praradus galimybę prisijungti prie gimnazijoje pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos, susirgus ar iškilus kitoms problemoms, dėl kurių mokinys negali dalyvauti 

ugdymo nuotoliniu būdu procese, tą pačią dieną informuoja klasės auklėtoją;   

4.9.3. nuotoliniu būdu bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, 

pagalbos mokiniui specialistais, administracija mokinių ugdymo(si) klausimais. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU VYKDYMAS 

 

5. Mokinių ugdymas nuotoliniu būdu vykdomas: 

5.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

rekomendacijomis ir įsakymais; 

5.2. ugdymo nuotoliniu būdu metu neprivalomojo ugdymo užsiėmimai (būreliai, 

projektai, klubai, muziejai, mokymo centrai, neformaliojo švietimo programos) vedamos pagal 

atskirą tvarkaraštį; jei leidžiama, užsiėmimai gali vykti gimnazijoje ar/ir už jos ribų nedidelėms 

mokinių grupėms, laikantis saugumo reikalavimų; 

5.3. administracija, mokytojai, mokiniai, tėvai palaiko ryšį e-paštu, e-dienyne, mobiliuoju 

telefonu ar kitais mokytojo ir mokinio susitartais būdais. Tėvų ir mokinių mobiliųjų telefonų 

numerius mokytojai mato savo grupės sąrašuose e-dienyne. Mobiliųjų telefonų numerius mokiniams 

mokytojai nurodo pamokos plane; 

5.4. kad e-paštas ir e-dienynas veiktų be trikdžių ir nebūtų apkrovos, visiems 

naudotojams, parsisiuntusiems reikalingą informaciją į savo kompiuterį, būtina ištrinti neaktualius 

pranešimus; 

5.5. kiekvieną dieną, ne vėliau kaip prieš 15 min. iki kiekvienos savo pamokos, mokytojai 

privalo nusiųsti mokiniams pamokos planą, kuriame nurodoma pamokos tema, reikalingos pamokai 

mokymo/si/ priemonės, pamokos temos medžiaga, informacijos šaltiniai ir nuorodos, savarankiški 

darbai ir atsiskaitymo būdai.  

5.6. Visos pamokos ir užsiėmimai, vedami nuotoliniu būdu, fiksuojami e-dienyne įprasta 

tvarka. Pamokų ir užsiėmimų temos, namų darbai, mokinių pasiekimai ir lankomumas žymimi 

elektroniniame dienyne.   

6. Pamokų vedimo nuotoliniu būdu reikalavimai: 

6.1. Vykdant ugdymą nuotoliniu būdu svarbu rūpintis, kad mokiniai nepervargtų ir būtina 

tausoti jų sveikatą. Kiekvieną pamoką, išskyrus IT, leistina naudotis kompiuteriu vienos pamokos 

metu iki 50% pamokos laiko (20-25 min., jei tai viena pamoka, 45 min., jei pamokos sudvigubintos). 

Į šį laiką įeina mokytojo aiškinimai, atliekami kompiuteryje testai, pratybos, elektroninių vadovėlių 

skaitymas ir kitos elektroninės užduotys, kurias atliekant reikia žiūrėti į ekraną;  

6.2. likusį pamokos laiką būtina užimti mokinius darbu ne prie kompiuterio ekrano 

(spausdintinos mokymo priemonės, darbai raštu ir kiti savarankiški darbai). 

7. Mokytojams rekomenduojama laikytis šios pamokos eigos: 

7.1. Įžanga – pasirengimas ir nusiteikimas pamokai. Pradžios ritualas, sudominimas ir 

dėmesio sutelkimas (įvairiomis formomis), pamokos tikslas, planas ir laukiami rezultatai, naujos 

temos aktualizavimas arba sąsajos su turimomis žiniomis; 

7.2. naujos temos  dėstymas ir jos supratimo patikrinimas; 

7.3. temos įsisavinimo užduočių atlikimas. Dažniausiai pirmos užduoties atlikimui 

vadovauja mokytojas, toliau mokiniai dirba savarankiškai;  

7.4. mokomosios medžiagos apibendrinimas, žinių ir gebėjimų vertinimas ir 

įsivertinimas, refleksija. 

8. Pirmas dvi ugdymo nuotoliniu būdu savaites draudžiami kontroliniai darbai. Pamokų 

pagrindinis turinys planuojamas naujoms temoms mokyti, o ne žinioms tikrinti. 

9. Ugdymui nuotoliniu būdu mokytojai naudoja: 

9.1. mokinių namuose esančius spausdintus vadovėlius; 
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9.2. mokytojo parengtą mokomąją medžiagą, kurią mokytojas įtraukia į pamokos planą 

arba persiunčia mokiniams pamokos plane nurodytu būdu;  

9.3. interneto platformas https://www.eduka.lt/; www.etest.lt ir/ar kitas nemokamas 

interneto platformas; nuorodas mokiniams į interneto platformas mokytojas nurodo pamokos plane. 

10. Jei mokiniui kyla sunkumų ir/ar klausimų atliekant užduotis, mokiniai gali kreiptis 

pagalbos į mokytoją mobiliuoju telefonu, parašyti pranešimą e-pašte arba e-dienyne, taip pat 

konsultacijų metu. 

11. Virtualioms pamokoms, konsultacijoms, pasitarimams, vaizdo konferencijoms, 

klasės valandėlėms, pedagoginės pagalbos teikimui realiu laiku naudojama Microsoft Office 365 

aplinkos platforma TEAMS. 

12. Atmintinė mokiniui: kaip mokytis nuotoliniu būdu: 

12.1. ugdymas nuotoliniu būdu vykdomas pagal gimnazijos direktoriaus įsakymu 

patvirtintą tvarkaraštį ir pamokų laiką; 

12.2. ugdymui nuotoliniu būdu mokiniai naudojasi Microsoft Office365 aplinkomis; 

12.3. prieš kiekvieną pamoką mokinys  Microsoft Office365 susipažįsta su pamokos 

planu, kurį skelbia mokytojas ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki pamokos pradžios; 

12.4. gavęs pamokos planą mokinys atidžiai jį perskaito ir vykdo visus mokytojo 

nurodymus;  

12.5. iškilus sunkumams, mokiniai susitaria su mokytoju dėl nuotolinės konsultacijos; 

12.6. mokiniai privalo laikytis visų nuotolinio mokymo nustatytų taisyklių ir visus darbus 

atlikti savarankiškai bei sąžiningai per nurodytą laiką; 

12.7. jeigu dėl svarių priežasčių mokinys negali dalyvauti pamokoje, jis privalo apie tai 

pranešti mokytojui prieš pamoką (skambučiu, SMS žinute, pranešimu e-dienyne); tuo atveju pamoka 

gali būti perkelta vėlesniam laikui atliekant darbus savarankiškai; 

12.8. mokiniai prisijungia prie ugdymo nuotoliniu būdu mokymosi aplinkos iš namų. 

Gimnazija aprūpina mokinius skaitmeninėmis priemonėmis, jeigu mokinys neturi reikiamos įrangos 

ir galimybės ją įsigyti; 

12.9. virtualios pamokos metu vaizdo kameros turi būti įjungtos, o mikrofonai išjungti ir 

pajungiami tik mokytojui nurodžius.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Mokymą nuotoliniu būdu koordinuoja Gimnazijos direktorius, priežiūrą vykdo 

kuruojantys pavaduotojai ugdymui. 

14. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu būdu, užtikrina teisės aktų 

nustatyta tvarka asmens duomenų apsaugos, kibernetinės saugos, autorinių teisių, smurto, patyčių 

prevencijos nuostatų laikymąsi. 

15. Šios ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės galioja ir taikomos, 

kai galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai dėl nuotolinio mokymo švietimo įstaigose. 

16. Taisyklės skelbiamos gimnazijos internetinėje svetainėje. 

17. Esant poreikiui, šios taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos direktoriaus 

įsakymu. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

https://www.eduka.lt/

