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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS ŽĖRUČIO PRADINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus savivaldybės Žėručio pradinės mokyklos nuotolinio mokymo(-si) organizavimo 

karantino laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nuotolinio 

mokymo(-si) organizavimą pagal pradinio ugdymo programą tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 

m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

rekomendacijomis, Vilniaus Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijomis, 

Bendrosiomis pradinio ugdymo programomis. 

3. Nuotolinio mokymo(si) organizavimo tikslas: 

3.1. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui karantino laikotarpiu gauti ugdymo(si) paslaugas, 

atitinkančias jo amžių, gebėjimus ir poreikius. 

II. PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

4. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla: 

4.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines 

priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį; 

4.2. mokykla įsivertina, ar visi mokiniai turi prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės 

įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo būdų. 

Mokykla mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti 

nuotoliniam mokymui(si) reikalingomis priemonėmis, ieškos reikalingų priemonių ir būdų 

problemai išspręsti; 

4.3. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius 

technologijų naudojimo klausimais; 

4.4. paskelbia mokyklos elektroniniame dienyne  kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir 

mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos; 

4.5. paskelbia mokyklos elektroniniame dienyne švietimo pagalbos specialistų,VDM mokytojų 

kontaktinę informaciją. 

 

III. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) IR NUOTOLINIO KONSULTAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 

5. Nuotolinio mokymo(si) forma organizuojamas visų dalykų mokymas, ugdymo turinį pritaikant 

virtualiai erdvei. 

6. Nuotolinis mokymas(sis) vyksta pagal mokyklos pamokų tvarkaraštį, patvirtintą mokyklos 

direktoriaus įsakymu, pamokos vyksta numatyta mokyklos pradinio ugdymo planuose tvarka. 

http://www.manodienynas.lt/
http://www.manodienynas.lt/


7. Darbuotojas užtikrina, kad nuotolinio mokymo metu jis būtų pasiekiamas asmeniniu mobiliuoju 

telefonu, o praleidęs skambučius perskambina ne vėliau kaip per vieną valandą ir sistemingai, 

tai yra ne rečiau kaip du kartus per darbo dieną,  tikrina el. dienyno, asmeninio elektroninio 

pašto pranešimus.   

8. Mokydamas mokinius nuotoliniu būdu elektroniniame dienyne  vykdo pamokų apskaitą. Dienyne 

fiksuojama tiek pamokų,  kiek jų skirta pagal tvarkaraštį. Informacija apie pamokas,  jų turinį ir 

užduotis, skirtas mokiniams, mokytojai pateikia iki 12.00 val.  

8.1. Dienyno skiltyje  „Tema, klasės darbai, numatomi pasiekimai“  įrašoma pamokos tema.      

Pateikiamas  pamokos planas: tiksliai nurodoma pamokos veikla -  turinys (vadovėlis ar kita 

mokymo medžiaga, temos pavadinimas, puslapis, nuoroda).  Užduotys formuluojamos 

aiškiai ir tiksliai – klausimai, pateikiami pavyzdžiai ir t.t. Jei pateikiama papildoma medžiaga, 

ji prisegama atskiru dokumentu. 

8.2. Skiltyje „Namų darbai“,  mokytojo sprendimu esant poreikiui,  skiriamos diferencijuotos 

užduotys skirtingų poreikių, galimybių mokiniams. 

9. Pasirinktinai, mokytojo sprendimu,  naudojama skaitmeninė ugdymo platforma EDUKA, EMA 

pratybos, kitos skaitmeninės priemonės. Esant poreikiui, mokytojas pats sprendžia, kokias 

platformas pasirinkti papildomai informacijai perteikti, apklausoms ir kitoms užduotims 

pateikti.    

10. Nuotolinio mokymo metu mokytojas užtikrina, kad užduotys būtų tikslinės,  prasmingos ir padėtų 

kiekvienam mokiniui siekti individualios mokymosi sėkmės. Skiria pakankamai laiko užduotims 

atlikti. Vykdant mokymą nuotoliniu būdu dominuoja užduotys, kurioms atlikti pakanka  mokinio 

turimų mokymosi priemonių – vadovėlių, sąsiuvinių, pratybų ir kita. Gali būti skiriamos praktinės 

užduotys, susijusios su aplinkos reiškinių stebėjimu, analizavimu, duomenų rinkimu, praktiniu 

užduoties atlikimu (pvz., sportu, modeliavimu, konstravimu ir t.t.). 

11. Klasėje dirbantys keli mokytojai tarpusavyje planuoja mokymosi turinį ir krūvį. Planuodamas 

ugdymo turinį mokytojas planuoja ir informuoja mokinius apie numatomus atsiskaitymus bei 

vertinimą. 

12. Mokiniams mokantis nuotolinio mokymosi forma, tėvai reguliariai jungiasi prie e.dienyno 

„Mano dienynas“ .  

13. Gavę užduotis mokiniai dirba savarankiškai.  

14. Kiti informacijos perdavimo būdai ir formos gali būti naudojami atskiru mokytojo, tėvelių ir 

mokinių susitarimu. 

15. Mokinių lankomumas nuotolinio mokymo metu nežymimas, tačiau mokytojas nuosekliai stebi 

mokinių prisijungimą prie nurodytų mokymo(-si) platformų. Pastebėjęs, kad mokinys per tam 

skirtą laiką neperskaitė pranešimo, sutartu laiku neprisijungė ar neatliko nurodytos užduoties,  

apie tai  dienyno žinute ar telefonu informuoja moksleivio tėvus, besikartojant tokiam atvejui – 

klasės vadovą. 

16. Gauti įvertinimai už atsiskaitomuosius darbus, atliktas papildomas, kūrybines užduotis įrašomi 

įprasta tvarka.  

17. Švietimo pagalbos specialistai teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams pagal sudarytą 

tvarkaraštį. El. dienyne teikiamos individualios užduotys. 

18. Nuo 13.00 val. VDM grupės pedagogai, jų įprastu darbo grafiku, yra pasiekiami elektroniniame 

dienyne paskelbtais kontaktais. VDM pedagogai, esant poreikiui, konsultuoja mokinius jiems 

atliekant skirtas užduotis.  
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19. Jeigu mokinys susirgo, tėvai ( globėjai, rūpintojai) tą pačią dieną turi informuoti klasės vadovą. 

Klasės vadovas tą pačią dieną informuoja dėstančius mokytojus per elektroninį dienyną. 

20. Bendravimas su mokinių tėvais ir toliau vyks klasėse sutartais ir numatytais bendravimo būdais: 

el. dienyno žinutėmis, susirašinėjant el .laiškais ar bendraujant telefonu. 

21. Iškilus poreikiui mokytojas gali teikti konsultaciją mokiniui jų sutartu būdu ir priemonėmis. 

22. Karantino laikotarpiu mokiniai į mokyklos patalpas neįleidžiami. 

23. Darbuotojai, dirbantys nuotoliniu būdu, vadovaujasi visomis galiojančiomis darbo vidaus tvarkos 

taisyklėmis 

24. Klasių vadovai informuoja kiekvieną mokinį ir jo tėvus/globėjus, kad ugdymo procesas - 

pamokos nuo kovo 30 dienos vyks nuotoliniu būdu. Supažindina su „Ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarka“, konsultuoja mokinius, tėvus/globėjus dėl Tvarkoje 

nurodytų susitarimų  įgyvendinimo.  

25. Išsami informacija mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl nuotolinio mokymo(si) 

bus teikiama elektroniniame dienyne ir mokyklos tinklapyje. 

26. Atsiradus poreikiui, „Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka“ gali būti keičiama 

ar papildoma. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

27. Visi darbuotojai už duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi atsako pagal duomenų apsaugos 

aprašo nuostatas. 

28. Nuotolinio mokymo(si) organizavimo kontrolę vykdo mokyklos direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui. 

29. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą 

informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo(si) nuotoliniu būdu ir Nacionalinės 

švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje  dėl Mokytojo TV transliacijos 

mokytojams. 
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