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 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau – 

Rekomendacijos) yra skirtos padėti Alytaus Vidzgirio progimnazijos (toliau – mokyklos) 

bendruomenei pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas 

ugdymo procesas. 

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu mokykla gali ugdyti mokinius, nes šis būdas 

yra įteisintas mokyklos nuostatuose.  

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

3. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla atliko: 

3.1. pasirengimo dirbti nuotoliniu būdu įsivertinimą: mokykla nusprendė naudoti MS 

OFFICE 365 platformą, kurioje užsiregistravus visai švietimo įstaigos bendruomenei, sukuriamos 

saugios el. pašto paskyros, o vaizdo konferencijoms bus naudojama MS TEAMS programa.  

3.2. atliktas įvertinimas, ar visi mokiniai turi technines galimybes mokytis nuotoliniu būdu- 

tėvų apklausa, klasių auklėtojų apklausa. Mokykla mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir 

neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, šeimoms, 

kuriose tėvai dirba nuotoliniu būdu, kuriose yra daugiau mokyklinio amžiaus vaikų, sudarys galimybę 

(pasirašant įrangos naudojimosi sutartis) naudotis mokyklos planšetiniais kompiuteriais, tačiau tėvai 

turi aprūpinti vaikus internetiniu ryšiu, pvz., mobiliojo ryšio kortele su mobiliais duomenims; 

3.3. Mokyklos skaitmeninių technologijų administratore skiriamas kompiuterininkas-

inžinierius, kuris konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais; 

3.4. mokyklos interneto svetainėje skelbiama kontaktinė informaciją, kur mokytojai ir 

mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos; 

3.5. pasitarimai mokykloje rengiami naudojant MS Teams programą ir su mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (dalininkais), savininku.  

3.6. Susitariame: 

3.6.1. dėl nuotolinės mokymosi aplinkos: naudoti MS Office 365, saugiame serveryje, 

mokyklos administratoriams kuriant vartotojus, ši aplinka bus naudojama komunikuojant 

mokytojams ir mokiniams, prisijungimai prie jos mokytojams sugeneruoti, o mokinių prisijungimus 

klasių auklėtojai asmeniškai ryšio priemonėmis perduos mokinių tėvams, taip bus užtikrinta asmens 

duomenų apsauga; 

3.6.2. ugdymo organizavimas: mokytojai mokinių tėvams Tamo.lt ir mokiniams į el. paštus 

atsiųs savaitės mokymosi planą, direktoriaus patvirtintą savaitės vaizdo pamokų tvarkaraštį, 

mokymosi užduotis, kurias rengia mokytojai. Jos bus siunčiamos el. paštu, generuojamos virtualiose 

mokymosi platformose, teorinė ir kita ugdymui(-si) reikalinga medžiaga ar informacija bus teikiama 

el. paštu (Office 365 sistemoje), mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų pamokos 

metu (pagal tvarkaraštį), individualios konsultacijos  bus derinamos su  mokytojais individualiai arba 

jų konsultacijų metu, užduotys atliekamos pamokos metu (priklausomai nuo sudėtingumo ir 

užduoties pobūdžio), esant poreikiui, užduoties atlikimo terminas derinamas individualiai arba  

užduotis atliekama iki kitos pamokos. Vaizdo pamokos gali būti trumpesnės negu įprastinės, kitą 



pamokos laiką mokinys skiria individualiam darbui. Rekomenduojama video pamokos trukmė – 15-

30 min. Grįžtamasis ryšys mokiniams suteikiamas vertinant, įsivertinant mokomosios medžiagos 

išmokimą, informuojant mokinius ir jų tėvus Tamo.lt, el. paštu, konsultacijų metu.  

 Mokytojai mokinius vertina kaupiamaisiais balais, pažymiais į Tamo dienyną. Klasių 

auklėtojai Tamo.lt žinute turi gauti informaciją apie prisijungimo trikdžius, mokinių ligą, apie tai tą 

pačią dieną informuoti mokytojus. Ligos  metu tėvai atsako už savarankišką mokinių mokymąsi ir 

individualiai tariasi su mokytojais dėl mokinių konsultavimo. Primename, kad pagal Alytaus 

Vidzgirio progimnazijos pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos aprašo 22 punktą 

tėvai atsakingi už vaiko galimybes dalyvauti ugdymo procese. „22.Vengiant tėvams vaiką iki 16 metų 

leisti į mokyklą arba kliudant vaikui iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas, mokykla turi teisę kreiptis į policiją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą 

ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės 

politikos departamentą. 22.1. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 

(toliau – LR ANK) 80 straipsnio 1 dalį „Tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 

16 metų arba kliudymas vaikui iki 16 metų pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtraukia 

įspėjimą arba baudą nuo 140–300 eurų“. Pagal LR ANK 80 straipsnio 2 dalį „Šio straipsnio pirmoje 

dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai užtraukia baudą nuo 280–600 

eurų“, o pagal LR ANK 80 straipsnio 3 dalį „Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius 

nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti 

alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, 

resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose 

(kursuose)“. 

3.6.3. mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo specifika ir švietimo 

pagalbos teikimas derinamas tarp klasės auklėtojo ir tėvų bei pagalbos specialisto individualiai; 

3.6.4. bendravimui su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) mokykla naudos Tamo.lt- 

el. dienyną, o su mokiniais  – Office 365 sistemą, kurios programa Ms Teams bus skirta internetinėms 

video pamokoms vesti, šių pamokų gali būti 30-50 procentų viso savaitinio pamokų skaičiaus. 

Mokinio mokymasis grindžiamas jo savivaldumu, savarankišku darbu, atsakomybe ir asmeniniu 

siekiu bei noru tobulėti. Mokytojai bus pasiekiami el. paštais, per MS Teams programą – grupinėms 

ir individualioms konsultacijoms; 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS  

 

4. Mokytojai ir mokiniai turės galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš 

namų. Mokytojai turi galimybes dirbti iš namų arba atvykstant į mokyklą (jeigu namuose neturi 

interneto), savo kabinetuose jie gali prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos, turėdami 

kompiuterį su vaizdo kamera ir ausinėmis, mokiniams  taip pat privaloma naudotis įrenginiais, 

turinčiais vaizdo kameras ir ausines su mikrofonais. 

5. Mokiniui vaizdo pamokoje atsisakius jungti vaizdo kamerą, mokytojas  Tamo dienyne turi 

teisę žymėti „N“ – nedalyvavimą pamokoje. 

6. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų 

sąsiuviniai), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, kurias 

parengs ir parinks mokytojai savo mokomajam dalykui. 

7. Esant poreikiui, mokytojai gali organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, 

pamokoms organizuoti naudodamiesi vaizdo paskaitų platforma MS Teams, vedant pamokas 

nuotoliniu būdu, mokytojai gali iš anksto įrašyti jas ir tokiu būdu pradėti kurti turinį jau dabar, 

papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.  

8. Mokytojai gali sukurti aplinką (pvz., uždara „Facebook“ grupė), kurioje visi būtų 

kviečiami dalintis patirtimi, kreiptis į IKT koordinatorius. 

9. Mokyklos bendruomenei rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu 



ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV 

transliacijos mokytojams. 

 

 

IV SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

 

10. Organizuojant nuotolinį mokymą, pirmiausia naudojamos mokykloje taikomos 

informacines sistemos ir virtualios aplinkos: el. dienynai, Eduka klasė, Ema, kitos virtualios mokymo 

aplinkos, bendradarbiavimo / veiklos platformos ir pan. 

11. Ugdymo programoms įgyvendinti rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms 

mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 

11.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška; 

11.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos 

(lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje 

mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams; 

11.3. „Vyturio“ skaitmeninė biblioteka, kitomis priemonėmis :  

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1-

A7VS2NU8xgAkdn45Vt0vDAivlCwZZlbJxocHGYJA1A/htmlview?fbclid=IwAR3VEYbplz4LYe

BjRv0KNoqqnatTzKnYTbXRXLNvoqyfwp_qRmPnVh14_GM#gid=606223258 

 

12. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat 

atnaujinamos ir pateikiamos Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis). 

13. Mokyklos bendruomenei rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu 

įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.  

 

 

PRITARTA 

Alytaus Vidzgirio progimnazijos 

Darbo tarybos 2021 m. vasario 19 d. posėdyje, 

protokolo Nr. DT-2 

 

PRITARTA 

Alytaus Vidzgirio progimnazijos 

Mokyklos tarybos 2021 m. vasario 17 d. posėdyje, 

Protokolo Nr. L-11 
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