
PATVIRTINTA  

Vydenių pagrindinės mokyklos direktoriaus  

2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. MV- 11  

 

VYDENIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 372 „Dėl rekomendacijų 

dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.  

2. Ši tvarka reglamentuoja nuotolinio mokymo organizavimą ir vykdymą Vydenių pagrindinėje mokykloje.  

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

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

3.1. įsivertina mokyklos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, 

mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį;  

3.2. įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, susitaria dėl galimų 

šios problemos sprendimo būdų; 

3.3. susitaria dėl nuotolinės mokymosi aplinkos: kokia aplinka bus naudojama komunikuojant mokytojams ir mokiniams, kaip bus prisijungiama prie 

jos, kaip bus užtikrinta asmens duomenų apsauga;  

3.4. susitaria dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar 

informacija, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip 

reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai ir pan.;  

3.5. susitaria dėl bendravimo su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo priemonių ir kanalų (pvz, skambučiai, el. laiškai, 

messenger ir kt.);  

3.6. ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas.  

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

 

 

4. Nuotolinio mokymo (si) dalyvių veikla:  

4.1.    Mokytojai dalykininkai: 

4.1.1. koreguoja ilgalaikius planus, pritaiko mokymo turinį prie pasirinktos mokymosi apinkos; 



4.1.2. pasirengia nuotolinio darbo priemones (pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius); 

4.1.3. pamokų tvarkaraštyje nustatytu laiku privalo būti prisijungę prie pasirinktos mokymosi aplinkos, leidžiančios užmegzti  tiesioginį  ryšį su 

mokiniais;  

4.1.4. su mokinių tėvais bendrauja telefonu arba el. pranešimais;  

4.1.5. informuoja mokinį, jei jis atlikdamas užduotis pažeidžia sąžiningumo principą.  

4.2. Mokiniai: 

4.2.1. reguliariai, nuo 2020 m. kovo 30 d. iki nuotolinio mokymo pabaigos, atsakingai mokosi mokomi mokytojų ir savarankiškai; 

4.2.2. laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais; 

4.2.3. informuoja klasės vadovus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos. 

4.3. Klasių vadovai: 

4.3.1. reguliariai komunikuoja su klasės mokiniais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) nuotolinio mokymo(si) klausimais; 

4.3.2. nuotolinio mokymosi laikotarpiu vykdo mokinių lankomumo apskaitą pagal tėvų pranešimus. Kitais atvejais aiškinasi, kodėl mokinys nedalyvauja 

ugdymo(si) procese. 

4.4. Socialinis pedagogas telefonu, el. Paštu ar Messenger programa bendrauja: 

4.4.1. su socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis: bendrauja su mokiniais socialinio emocinio ugdymo temomis, tėvams teikia konsultacijas vaiko 

ugdymo klausimais ir socialinės psichologinės pagalbos klausimais; 

4.4.2. su mokytojais dalykininkais, klasių vadovais bei mokyklos administracija. 

4.5.  Administracija: 

4.5.1. reguliariai komunikuoja su mokytojais dalykininkais, klasių vadovais ir socialiniu pedagogu nuotolinio mokymo(si) klausimais. 

4.5.2. organizuoja nuotolinį mokymą(-si); 

4.5.3. teikia informaciją su nuotolinio mokymo(-si) vykdymu susijusioms institucijoms ir mokyklos bendruomenei;  

4.5.4. bendrauja su Varėnos rajono savivaldybės administracija jos nurodytu būdu. 

5. Mokinių mokymas vyksta pagal tvarkaraštį. 

6. Mokytojai dirba iš namų, sudaromos galimybės prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkų, pagal poreikį laikinai aprūpinami kompiuteriais.   

7. Mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu, dalyvavimas elektroninėse pamokose (pagal tvarkaraštį) yra privalomas.  

8. Mokiniai savarankiškai ar kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais): 

8.1. reguliariai, 5 dienas per savaitę, seka mokytojų dalykininkų ir klasės vadovo siųstą informaciją, nuosekliai mokosi, laikosi garbingo ir saugaus 

elgesio internete taisyklių, dienos darbo ir poilsio režimo; 

8.2. mokosi savarankiškai, naudodamiesi  mokytojų nurodyta literatūra, informacinėmis komunikacijos priemonėmis bei technologijomis, laiku atlieka 

užduotis, prisijungia prie virtualios mokymosi aplinkos; 

8.3. konsultuojasi su mokytojais dalykininkais individualiai pasirinktu būdu.  

 

IV SKYRIUS 

TĖVŲ BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA 

 

9. Tėvai (globėjai/rūpintojai): 

9.1. sudaro vaikams (globotiniams) tinkamas sąlygas bei pagal galimybę aprūpina nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis; 



9.2. seka ir susipažįsta su el.pašte pateiktomis instrukcijomis, taisyklėmis ir reikalavimais; 

9.3. praneša klasės vadovui apie vaiko ligą ar kitą rimtą priežastį, kodėl mokinys negali dalyvauti mokymo(si) veikloje.  

 

V SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

 

10. Ugdymo programos įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo 

turiniu.  

11. 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 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

12.  Nuotolinio mokymo(si) organizavimo kontrolę vykdo mokyklos direktorė. 

13. Mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai ir administracija laikosi Asmens duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų  Vydenių 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. MV-72.  

14. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

 

 

_________________________________ 


