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UKMERGĖS R. SIESIKŲ GIMNAZIJOS 

MOKYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Ukmergės r. Siesikų gimnazijos ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau - 

Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 

m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu“.   

2. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, 

bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais. 

3. Mokiniai, besimokantys Nuotolinio mokymo forma, mokosi 5 dienas per savaitę pagal 

tvarkaraštį, patvirtintą 2019 – 2020 m. m., būdami skirtingose vietose. Mokiniai, negalintys 

prisijungti pagal tvarkaraštį, užduotis atlieka jiems palankiu metu ir atsiskaito dalykų mokytojams 

pagal sutartas formas iki skirto laiko. 

4. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame MANO dienyne. 

5. Informacija apie Nuotolinį mokymą mokinių tėvams (globėjams) teikiama MANO dienyne, 

žinutėmis, el. paštu, telefonu. 

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 pagal pamokų tvarkaraštį (telefonija, vaizdo pokalbiai. 

6.2. Asinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme aktyviai įsitraukdami ir 

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

7. Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojama:  

7.1. Mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokymo medžiaga gali būti 

popierinė, tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis. Mokytojai 

nurodo temą, skyrių ar konkrečius puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas elektroniniame 

MANO dienyne. 

7.2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokinių tėvams elektroniniu būdu teikiamos 

užduotys, atitinkančias vaikų amžių, (t.y. piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių 

dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymai, patarimai, kaip organizuoti vaikų ugdymą 

namuose. 

8. Kadangi gimnazijos mokiniai turi skirtingas galimybes iš namų dirbti nuotoliniu būdu, gimnazija  

nuotoliniam mokymui(si) renkasi įvairius informacijos perdavimo būdus ir formas: e. dienynas 

(„Mano dienynas“), e. paštas, „Messenger“ ,„Skype“,  skaitmeninė mokymosi aplinka „EDUKA 

klasė“ mokymosi platforma „Zoom“. Šios priemonės gali būti naudojami atskiru mokytojo ir 

mokinių susitarimu. 

 

NUOTOLINIO MOKYMO DALYVIŲ VEIKLA 

 

9. Mokiniai: 

9.1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. iki bus paskelbta karantino pabaiga  penkias dienas per savaitę, 

būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, 

nuosekliai pagal savo įprastą pamokų tvarkaraštį atsakingai mokosi mokomi mokytojų ir 

savarankiškai.  



9.2. Mokiniai sutartu būdu informuoja mokytoją apie užduočių ir kitos mokomosios medžiagos 

gavimą. 

9.3. Laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų 

mokytojais. 

9.4. Mokiniai, negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie pamokų, užduotis atlieka jiems palankiu 

metu ir jas pateikia mokytojo nurodytoje skaitmeninėje mokymosi aplinkoje. 

9.5. Informuoja auklėtojus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos. 

10. Klasių vadovai: 

10.1. Išsiaiškina, ar yra mokinių, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu ir pateikia 

informaciją gimnazijos vadovams. 

10.2. Išsiaiškina, ar nėra sergančių mokinių, informuoja dalykų mokytojus. 

10.3. Komunikuoja su klasės mokinių tėvais, klasių vadovais, sprendžia iškilusias mokinių 

mokymosi ir kitas atsirandančias  problemas. 

11. Mokytojai: 

11.1. Pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja mokinius, 

pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius). 

11.2. Koreguoja ilgalaikius planus, perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti 

kūrybines – tiriamąsias – patirtines užduotis, ilgalaikius darbus. Užtikrina, kad numatytos ilgalaikio 

darbo užduotys būtų prasmingos. 

11.3. Informuoja mokinius MANO dienyne, konkrečiai nurodydami užduotis, atsiskaitymo 

formą, prisijungimo prie pasirinkto informacijos perdavimo būdo laiką, vertinimą. 

11.4. Mokytojai pildo MANO dienyną pagal gimnazijos nustatytą galiojančią tvarką. Prie temos 

nurodoma: Mokymas vyksta nuotoliniu būdu. 

11.5. Neformalus švietimas organizuojamas nuotoliniu būdu pasirinktoje mokymo/si platformoje. 

Įrašai apie veiklą, jos organizavimo būdą daromi MANO dienyne. 

11.6. MANO dienynas pildomas einamąją dieną. 

11.7. Mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje: konsultuojasi, teikia pagalbą vieni su kitiems. 

11.8. Pastebėję, jog mokinys nesijungė  prie pasirinkto mokumo/si šaltinio bei neteikė grįžtamojo 

ryšio apie pamokos metu atliktas užduotis dvi pamokas iš eilės, dalyko mokytojai skambina 

mokinio tėvams, informuoja klasės vadovą. Nepasikeitus situacijai – informuoja socialinį pedagogą. 

12. Gimnazijos vadovai: 

12.1. Nuolat dalinasi aktualia informacija gauta iš steigėjo ar ŠMSM. 

12.2. Informuoja bendruomenę apie darbo nuotoliniu būdu įgyvendinimą. 

12.3. Tikrina įrašus apie pravestas pamokas MANO dienyne. 

12.4. Kartą per savaitę (trečiadienį) organizuoja nuotolinio darbo kokybės aptarimą (ZOOM 

konferenciją). 

13. Tėvai: 

13.1. Užtikrina, kad vaikai būtų namuose ugdymo proceso metu bei laikytųsi Sveikatos apsaugos 

ministerijos rekomendacijų. 

13.2. Padeda vaikui susidaryti dienotvarkę, kalbasi apie tai, kaip sekasi jos laikytis. 

13.3. Bendradarbiauja su klasių vadovais, teikia grįžtamąjį ryšį mokytojams. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Šie Apraše numatyti susitarimai galioja iki tol, kol bus atšauktas karantino galiojimas. 

 

 

_______________________________ 


