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isakymuNr. V-24-149

RASEINIU YIKTORO PETKAUS PAGRINDINES MOKYKLOS
UGDYMO (MOr(yMO) PROCESO ORGANTZAVTMO NUOTOLTNIU BUDU

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rekomendacijos del ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu btidu (toliau
Rekomendacijos) yra skirtos numatyti, kaip bus igyvendinamos prie5mokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos, (toliau - mokyklos) nuotoliniu biidu, iki bus atnaujintas iprastas
ugdymo procesas.

2. Esant koronaviruso grdsmei, nuotoliniu bodu mokykla ugdo mokinius (vaikus) nepriklausomai
nuo to, ar Sis btidas yra iteisintas mokyklos nuostatuose/istatuose, ar ne. Laikinai organizuojant
ugdym4 nuotoliniu bUdu, mokymo sutartys nekeidiamos.
3. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Bendrosiomis programomis, bendraisiais
ugdymo planais.

4. Mokiniai (vaikai) ugdomi (si) reguliariai 5 dienas per savaitg, pagal 2020-2021m. m. patvirtint4
pamokq tvarkara5ti btdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones,
nuosekliai mokosi, mokomi mokytojq pagal prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
progftImas. Taip pat mokiniai savaranki5kai atlieka jiems skirtus rurmq darbus, uZduotis,
atsiskaitomuosius darbus ir kI.
5. Mokiniai (vaikai), besimokantys nuotoliniu ugdymo(si) proceso organizavimo btidu,
mokydamiesi pagal prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas (visq dalykq, atskiry
dalykq ar jq moduliq), btrdami skirtingose vietose, naudodami vadovelius, pratybas, informacines
komunikacijos priemones ir technologijas, jungiasi prie virtualios sistemos (elektroninio TAMO
dienyno, EDUKA, EMA, ZOO}I platformq ir k1.), susisiekia su mokyojais ir dallwauja pamokose,
konsultacij ose, ugdomuo siuose uZsiemimuose.

6. Del svarbiq prieZasdiq mokinys, negalintis prisijungti pagal tvarkara5tf prie pamokq, uZduotis
atlieka jam palankiu metu mokyrnui naudojamoje elektronineje mokymosi aplinkoje ar kitu budu,
kaip yra sutarta su dalyk4 mokandiu mokyoju.
7. Siame apra5e vartojamos s4vokos:

7.1. Nuotolinis mokymas - tai mokymo(si) budas, kai besimokantysis nepalaiko betarpi5ko
kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu budu bendraujama ir bendradarbiaujama informaciniq
komunikaciniq technologiniq (toliau - IKT) priemoniq pagalba virtualioje aplinkoje; nuotoliniu -
mokiniai reguliariai, pagal mokyklos patvirtint4 tvarkara5ti, bfrdami skirtingose vietose, naudodami
informacines komunikacines technologijas, susijungia i klasE, grupQ ir nuosekliai mokomi bei
konsultuojami mokyojq pagalprie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas;
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7.2. Yirtuali mokymo(si) aplinka - tai kompiuteriq tinklais ir kitomis IKT sukurta informacine
ugdymo sistema naudojant TAMO dienyn4, EMA, EDUKA, ZOO}{ platformas, ,,V)rturio"
skaitmenines knygas ir kt;
7.3. Elektronin6 pamoka - pagrindine nustatytos trukmes nepertraukiamo mokinio mokymosi
organizavimo forma, kurios metu yra pateikiami mokinio amhh4, gebejimus, galimybes ir Bendr4j4
ugdymo program4 atitinkantys mokymo (si) medZiagos rinkiniai, skirti konkrediai pamokos temai
(teorine ir praktine vadoveline medZiaga, pratybos, ugdymo turinys EMA, EDUKA platformose ir
kt., savikontroles ir patikros uZduotys, bendr4sias ir dalykines kompetencijas ugdandios uZduotys,

,,V;rturio" skaitmenines knygos, emokykla

(Ugdymo turinio informacineje sistemoje esandioje Skaitmeniniry mokymo priemoniry
paieikoie galima rasti ne tik skaitmeniniq mokymo priemoniq, bet ir mokymo objektq), Ugdymo
sode (https://sodas.ugdome.ltlmokymo-priemones) - pateikta mokymosi medZiaga (lietuviq kalbos
ir literat[ros, matematikos, gamtos, socialiniq ir kiq mokslq), projekto ,,Mokyklq aprupinimas
gamtos ir technologiniq mokslq priemondmisoo mokomoji medZiaga (http:/hwvw.vedlys.smm.ltl ),
eTestai, skaitmenines mok5rmo (si) priemones Svietimo portale www.emokykla.ltlnuotolinis.
7.4. Nuotolin6 konsultacija tat virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos
konsultacij os mokiniams;
7.5. Savikontrol6s uZduotys - uZduotys virtualioje mokymo(si) aplinkoje TAMO dienyne, EMA,
EDUKA platformose, vadov€liuose, pratybose ir kt. pateikiamos pasitikrinimo uZduotys, kurias
atlikgs mokinys gali pasitikrinti dalykines ir bendr4sias kompetencijas i5ejus temq ar po tam tikro
pamokq ciklo, i5ejus skyriq;
7.6. Atsiskaitomasis darbas - tai individualiai ir savaranki5kai atliekamas testas ar uZduotis (ys),

skirtos mokiniq Zini4, gebejimq ir ig[dZiq paiangu ir pasiekimams patikrinti, baigus temq, skyriq,
dalyko programos dal! ir pan.;

7.7. Pasiekimq ir paZangos nustatymo uiduotys - tai individualiai ir savaranki5kai atliekamos
uZduotys, skirtos mokiniq Linri'4, gebejimq ir igtidZiq lygio nustatymui;
7.8. Atsiskaitomqjg uiduoiiq laikas - laikas, kuriuo mokyojai nurodo atsiskaitomqjq uZduodiq
datqi atlikimo laik4.

II SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU B TDU

8. Kompiuteriniq sistemq specialistas pagal poreiki konsultuoja pedagogus technologiiq naudojimo
klausimais.

9. Informaciniq technologijq mokytojai pagal poreiki konsultuoja mokyojus technologijq
naudojimo, e- mokymo ir skaitmeninio turinio klausimais, prisijungimo ir darbo EMA, EDUKA,
ZOOI|I{ ir kt. aplinkose.

10. Mokyojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti darbuotojai laikosi asmens duomenq apsaugos
reikalavimq, uZtikrina pagal teises aktus asmens duomenq apsaug4. Teisetai naudojasi interneto
i5tekliais, programine iranga, kitq autoriq intelektine nuosavybe.

11. Dalyko mokytojas:
11.1. Mokytojas skiria ne maLiau kaip 50 procentq ugdymo procesui numat5rto laiko (per savaitg)
sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau 50 procentq - asinchroniniam ugdymui;
11.2. Elektroniniame TAMO dienyne, per pirm4ji uZsiemimq, pagal 2020-202I m. m. pamokq
tvarkara5ti, informuoja mokinius, kaip bus organizuojamas dalyko nuotolinis mokymas ( kada ir kur
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bus pateikiamos uZduotys, iki kada reikia atlikti uZduotis, savaranki5kus darbus, atsiskaitomuosius
darbus, kaip mokinys gaus griltamqi rySi, kaip bus fiksuojamas dalyvavimas ugdymo procese,

uZduodiq atlikimas, kaip mokinys tures isivertinti ir bus vertinama j o palanga ir pasiekimai, kaip ir
kur bus fiksuojamas vertinimas, kokias virtualias platformas mokyojas naudos ugdymo (si)
procesui (TAMO elektroninf dienyn4, EMA, EDUKA, ZOO}I4 platformas ir kt.), kaip mokytis i5

vadovelio, atlikti uZduotis pratybq s4siuviniuose, kaip naudotis ,,Vyturio" skaitmeniniq knygq
platforma ir kt.);
11.3. Nuotoliniu btidu informuoja mokinius, kaip prisijungti prie virtualiq ugdymo (si) aplinkq
elektroninio TAMO dienyno, EMA, EDUKA, ZOOM platformq ir kt.;
11.4. Pagal direktoriaus isakymu patvirtintq 2020-2021m. m. pamokq tvarkaraSti (nurodytu laiku)
jungiasi prie virtualios mokymosi aplinkos ir organiztoja ugdymo (si) proces4 pasirinktais
metodais;

11.5. Rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medZiagos rinkinius, vadovaujantis
atnauj intomis Bendrosiomis programomis;

11.6. Tikrina, vertina, komentuoja mokiniq darbus, gautus virtualioje aplinkoje ir teikia mokiniams
gaitanrqiry!)i;
11.7. Konsultuoja mokinius (elektroniniame TAMO dienyne, EMA, EDUKA. ZOO}I4 platformose,

elektroniniu pa5tu, telefonu ar kitose virtualiose aplinkose ir pan.), stebi, analizuoja mokinio
pasiekimus ir palangq;

11.8. Pildo elektronini dienyn4, vadovaujantis bendra elektroninio dienyno pildymo tvarka,
patvirtinta mokyklos direktoriaus isakymu;
11.9. Stebi, analizuoja individuali4 mokinio palangq ir pasiekimus, jeigu iSkyla problemq,
informuoja klases vadov4, socialini pedagog4, vaiko geroves komisijos pirminink4, mokyklos
administracij4;
11.10. ULtil<rina, kad mokiniams per dien4 nebfltq skiriamas daugiau kaip vienas atsiskaitomasis
darbas. Apie atsiskaitomqji darb4 mokinius informuoja ne veliau kaip pries savaitg. Atsiskaitomieji
darbai negali btti ra5omi i5 karto po ligos, atostogq, nerekomenduojami po Sventiniq dienq;
11.11. Informuoja klases vadov4, socialini pedagog4, vaiko geroves komisijos pirminink4 apie
mokinius, kurie nesijungia prie vinualios aplinkos;
ll.l2. Elektroniniame dienyne TAMO informuoja mokinio tevus (globejus, rupintojus) apie vaiko
pasiekimus ir paiangE;
11.13. Mokiniq pasiekimus ir palangqvertina pagal Bendrosiose programose apra5ytus pasiekimus.
11.14. Mokymo (si) pasiekimq vertinimo kriterijus numato, atsiZvelgdamas i nuotolinio mok5rmo

or ganizav imo specifik4;

11.15. Atlieka kitas mokyojo pareigybes apra5e patvirtintas funkcijas.
12. Nuotoliniu btidu besimokantis mokinys:
12.1. Pagal direktoriaus isakymu patvirtint4 2020-2021 m. m. pamokq tvarkara5ti jungiasi prie
elektroninio TAMO dienyno, EMA, EDUKA, ZOO}r4 platformos ar kt. ir aktyviai dalyvauja
ugdymosi procese, atlieka mokytojo skirtas uZduotis;
12.2. Laiku atlieka uZduotis, atsiskaitomuosius, savaranki5kus darbus ir pateikia mokytojui
nurodytoje aplinkoje ir btidu;

12.3. Konsultuojasi su mokytoju (elektroniniame TAMO dienyne, EMA, EDUKA, ZOOllrl
platformose, elektroniniu pa5tu, telefonu, Facebook ar kitose virtualiose aplinkose), stebi,

analintoja savo pasiekimus ir pfrangq;
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12.4. Del svarbiq prieZasdiq mokinys, negalintis prisijungti pagal tvarkara5ti prie organizuojamq
pamokq, mokyojo skirtas uZduotis atlieka jam palankiu metu, mokyojo nurodytoje virtualioje
mokymosi aplinkoje ir sutartu laiku pateikia mokytojui;
12.5. Mokinys, tardamasis su mokyoju, gali pasirinkti mokymosi temp4, tadiau turi isisavinti ir
atsiskaityi uZ t4 mokymo (si) turinio dali, kuri yra numatlta Bendrojoje programoje (pritaikyoje ar

individualizuotoj e programoj e) ;

12.6. Mokinys turi atsiqsti, mokytojo nurodltu laiku ir b0du, atliktus mokomojo dalyko paskirtus

atsiskaitomuosius darbus;

I2.7. Atsiskaitomqjq darbq grafikas, kuriame nurodya mokymosi savait6, tema, paskutine

atsiskaiqrmo data, paskelbiama TAMO elektroniniame dienyne pradejus tem4, skyriq ir pan.

Grafikas prireikus gali bffi koreguojamas, jis turi buti derinamas su kitq dalykq mokytojais;
12.8. Nuotoliniu b:iidu besimokandiq mokiniq lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo
prie virtualios ugdymo (si) aplinkos duomenis, informacij4, kuri4 pateikia mokantys mokyojai,
klasiq vadovai;

12.9. Jeigt mokinys serga ar del kitq prieZasdiq negali atlikti skiriamq uZduodiq, apie tai informuoja
klases vadovq;

12.10. Mokiniq paZanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose apra5ytus
pasiekimus.

13. Klas6s vadovas:
13.1. Informuoja ir konsultuoja klases mokinius del nuotolinio mokymo organizavimo;
13.2. lnformuoja, konsultuoja klases mokinius, kada ir kaip prisijungti, dirbti virtualiose mokymosi
aplinkose: perZitireti TAMO dienyn4, atlikti uZduotis EDUKA, EMA platformose ar kitose
mokymosi aplinkose;

13.3. Koordinuoja nuotolini klases mokiniq (vaikq) ugdym4si, stebi, analizuoja klases mokiniq
pasiekimus ir paiangq;

13.4. SprendZia i5kilusias problemas del dalyvavimo ugdymo (si) procese, prisijungimo, darbo

virhraliose ugdymo(si) aplinkose (kartu su dalyko mokyoju), kompiuterio, plan5etes turejimo
(karru su administracrja), prisijungimo problemq (su IT specialistais, informaciniq technologrjq
mokyojais, direktoriaus pavaduotoju ugdymui, atsakingu uZ elektronini TAMO dienyn4 ir kt.);
13.5. tnformuoja dalyko mokyoj4, jeigu klases mokinys serga ar del kitq prieZasdiq negali atlikti
jam skiriamq uZduodiq;

13.6. Pagal mokytojo pateikt4 informacij4, rengia ataskaitas mokyklos administracijai apie klases

mokiniq pasiekimus, pfrangq bei skiriamq uZduodiq atlikim4, dalyvavim4 ugdymo procese ir pan.

14. Specialusis pedagogas, logopedas:

14.1. Specialiq4pagalbq teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
20ll m.liepos 8 d. d. isakymu Nr. V-1229,,De1 specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos
apra5o patvirtinimo'' ir vdlesniai s papildymais, pakeitimais.

14.2. Elektroniniame TAMO dienyne, per pirm4ji uZsiemimq, pagal 2020-2021 m. m. pamokq

tvarkara5ti, informuoja mokinius, kaip bus organizuojami uZsiemimai ( kada ir kur bus pateikiamos
uZduotys, iki kada reikia atlikti uZduotis, savaranki5kus darbus, atsiskaitomuosius darbus, kaip bus

fiksuojamas dalyvavimas ugdymo procese, uZduodiq atlikimas, kaip mokinys tures isivertinti ir bus

vertinama jo pai;atga ir pasiekimai, kaip ir kur bus fiksuojamas vertinimas, kokias virtualias
platformas mokytojas naudos ugdymo (si) procesui (TAMO elektronini dienyn4, EMA, EDUKA,
ZOOI|{ ar kitas virtualias aplinkas), kaip mokytis i5 vadovelio, atlikti uZduotis pratybq

s4siuviniuose, kaip naudotis,,Vyturio" skaitmeniniq knygq platforma ir kt.);
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14.3. Nuotoliniu bldu informuoja mokinius, kaip prisijungti prie virtualiq ugdymo (si) aplinkq
EMA, EDUKA, ZOOM platformq ir kitq;
14.4. Pagal direktoriaus isakymu patvirtintq 2020-2021m. m. pamokq tvarkara5ti (nurodytu laiku)
jungiasi prie virrualios mokymosi aplinkos ir organizuoja ugdymo (si) proces4 pasirinktais
metodais;

14.5. Rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo (si) medZiagos rinkinius, vadovaujantis
Bendrosiomis programomis;

14.6. Tikrina, vertina, komentuoja mokiniq darbus, gautus virtualioje aplinkoje;
14.7. Pildo elektronini dienyn4, vadovaujantis bendra elektroninio dienyno pildymo tvarka,
patvirtinta mokyklos direktoriaus isakymu;
14.8. Stebi, analizuoja individuali4 mokinio palangq ir pasiekimus, jeigu i5kyla problemq,
informuoja klases vadov4, socialin! pedagog4, vaiko gerovris komisijos pirminink4, mokyklos
administracij4;
14.9. Informuoja klases vadov4 apie mokinius, kurie nesijungia prie virtualios aplinkos;
14.10. Elektroniniame dienyne TAMO informuoja mokinio tevus (globejus, rupintojus) apie vaiko
pasiekimus ir paiangq;
l4.ll. Atlieka kitas specialiojo pedagogo, logopedo pareigybes apra5e patvirtintas funkcijas.
15. Bibliotekininkas:
15.1. Nuotoliniu b[du teikia pagalbq mokytojams, mokiniams, padeda surasti fonde ar elektronineje
erdveje informacij4, reikiam4 mokomqiq medZiagq, teikia nuorodas (nepaLeidZiant autoriniq teisiq,
duomenq apsaugos reikalavimq).
15.2. Esant laisvai pamokai, organizuoja nuotolinius ugdomuosius uZsiemimus (skaityrnus,
viktorinas, konkursus, knygq aptarimus, ugdymo karjerai uZsiemimus ir kt.). Tam naudoja EDUKA,
ZOOlll4 platformas ir kt.
L5.3. Atlieka kitas pareigybes apra5e patvirtintas funkcijas.
16. Pailgintos mokymo (si) dienos grup6s auklOtojas, prie5mokyklinio ugdymo, neformalaus
Svietimo pedagogas:

16.1. Informuoja ir konsultuoja grupes mokinius (vaikus), jq tevus (globejus, rtipintojus) del
nuotolinio mokymo organizavimo;
16.2.lgyvendina ugdymo (si) program4 nuotoliniu btidu. Tam naudoja elektronini dienynq TAMO,
EDUKA, EMA, ZOOM,,,Vyturio" skaitmeniniq knygq platformas ir kitas virhralias aplinkas;
16.3. Organizuoja mokiniams (vaikams) nuotolinius ugdomuosius uZsiemimus (skaitymus,
vikforinas, konkursus, knygtt aptarimus ir kt.).
16.4. Atlieka kitas pareigybes apra5e patvirtintas funkcijas.
17. Psichologas:

17.1. Psichologing pagalb4 teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 20t7 m. rugpj[dio 30 d. isakymu Nr. V-663,,De1 psichologines pagalbos teikimo tvarkos
apra5o patvirtinimo o o ir velesniais papildymais, pakeitimais.

18. Socialinis pedagogas:

18.1. Socialing pedagoging pagalb1 teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2016 m.lapkridio 2 d. lsakymu Nr. V-950 ,,Del socialines pedagogines pagalbos
teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos apra5o patvirtinimo" ir vdlesniais papildymais, pakeitimais.
19. Mokyklos vaiko gerov6s komisija:
19.1. Mokyklos vaiko gerovds komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo istat5rmu,
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatymu, Lietuvos Respublikos
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Vyriausybes nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. lsakymu Nr. V-1308 ,,Del Geros mokyklos koncepcijos
patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais ir Apra5u ir
velesniais papildymais ir pakeitimais.

20. Mokinio t6vai (gtob6jai, rtipintojai):

20.1. Sudaro s4lygas vaikui ugdyis nuotoliniu biidu;
20.2. U1tikrina mokiniq dalyvavim4 nuotoliniame ugdyme ir kontroliuoja nurodytq uZduodiq

savalaiki atlikim4;
20.3. RUpinasi savo vaikq IT priemoniq sklandZiu veikimu ir palaiko g4ilamqi rySi su klases

vadovais ir mokytoj ais;

20.4. Prie5mokyklinio, pradinio ugdymo ir 5-6 klasiq mokiniams bei mokiniams, turintiems
specialiqjq ugdymosi poreikiq, padeda prisijungti prie socialiniq tinklq ir virtualiq mokyrnosi
aplinkq, jei reikia, konsultuoja, kaip atlikti mokytojq pateiktas uZduotis ir laiku i5siqsti jas nurodytu
adresu;

20.5. Stebi individuali4 vaiko paLaLgE, analizuoj4 aptaria jq su dalyko mokytoju ar klases vadovu.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Apra1as isigalioja nuo 2020 m. rugsejo 22 d.


