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UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos parašas) reglamentuoja nuotolinio 

mokymosi organizavimo pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo 

programas tvarką Utenos „Saulės“ gimnazijoje.  

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

2.1. nuotolinis mokymasis – tai mokymosi forma, kai mokinys nepalaiko tiesioginio kontakto 

su mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių komunikacinių 

technologijų priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje; 

2.2. virtuali mokymosi aplinka – tai nuotolinio mokymosi būdas kai mokinys ir mokytojas 

bendrauja ir bendradarbiauja tik IKT priemonėmis 

2.3. sinchroninis nuotolinis mokymas(is) – mokiniai ir mokytojas dalyvauja mokymo procese 

tuo pačiu fiksuotu metu, kai bendravimui naudojamos IT priemonės, skirtos kurti vaizdo 

konferencijas, pokalbių kambarius (Teams aplinka, ZOOM) ir pan. 

2.4. asinchronininis nuotolinis mokymas(is) – mokymas vyksta ne tuo pačiu fiksuotu metu 

naudojant IKT (informacinių komunikacinių technologijų) priemones. 

3. Utenos „Saulės“ gimnazijoje nuotolinis mokymas vykdomas tiek sinchroniniu (visi mokiniai ir 

mokytojai dalyvauja kurse per atstumą, tačiau tuo pat metu) tiek asinchroninio (mokinys ir 

mokytojas dirba skirtingu laiku bendraudami elektroninėmis priemonėmis) būdu. 

4. Mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos, ir planuojantiems pasilikti šalyje iki vienų metų ar 

trumpiau, galimas mokymasis nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu pagal Ukrainos 

bendrąsias ugdymo programas ukrainiečių kalba, Ukrainos švietimo ministerijos pripažintose 

nuotolinio mokymo mokyklose, registruojant mokinius Lietuvos mokyklose kaip besimokančius 

pavienio mokymosi forma, bet ne ilgiau nei iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

5. Mokiniai, mokomi namie, gali būti mokomi nuotoliniu būdu, vedant sinchronines ir asinchronines 

pamokas. 

6. Pagrindiniai nuotolinio mokymo įrankiai yra TAMO dienynas, Classroom, ZOOM. Pagal poreikį 

ir susitarimą su mokiniais mokytojas papildomai gali naudoti ir kitus įrankius ar mokymosi 

platformas. Informaciją apie papildomos mokymosi platformos naudojimą mokytojas privalo 

mokiniams paskelbti iš anksto. 

7. Mokytojas gali parengti ir iš anksto nufilmuoti vaizdo pamoką nuotolinio darbo vietoje, jeigu turi 

technines galimybes. 

8. Mokytojas organizuoja savo dalyko grįžtamojo ryšio patikrinimą, į(si)vertinimą pasirinktais 

įrankiais. 

9. Mokytojas informuoja klasių vadovus ir socialinį pedagogą apie mokinių dalyvavimą 

nuotoliniame mokyme: apie nedalyvaujančius mokinius, technines problemas, etikos pažeidimus 

ir kitą svarbią informaciją. 

10. Mokinių lankomumo apskaita vykdoma sinchroniniu būdu vedamose pamokose, kitais atvejais 

vykdoma atsiskaitymo už skirtas užduotis apskaita. Mokytojas turi teisę žymėti „n“, jei mokinys 

nesijungia su kamera arba negali įrodyti savo aktyvaus dalyvavimo pamokoje. 

 



II SKYRIUS 

TAISYKLĖS MOKYTOJAMS 

 

11. Pasiruošimas nuotoliniam darbui: 

11.1. klasių vadovai surenka informaciją apie mokinių technines galimybes, elektroninio pašto 

adresus ir pagal galimybes telefono numeris. Duomenimis pasidalina su dalykų mokytojais 

paisydami asmens duomenų apsaugos reikalavimų;  

11.2. dalykų mokytojai pasirengia nuotolinio darbo medžiagą: tekstine, vaizdo, garso ar kita 

pasirinkta forma; 

11.3. direktoriaus pavaduotojas ugdymui surenka visų mokytojų Zoom ir Classroom prisijungimų 

duomenis ir šiuos duomenis pateikia kiekvienai klasei atskirai.  

12. Darbo nuotoliniu būdu organizavimas: 

12.1. pirmojo užsiėmimo metu (arba prieš jį) mokytojas supažindina mokinius raštu arba per 

vaizdo ryšį su nuotolinio mokymosi susitarimais, nuotolinio mokymo tvarkaraščiu, 

informacija, susijusia su mokymosi turinio pasiekiamumu, nuotolinio bendravimo etika, 

mokymosi organizavimo būdais bei nuotolinio mokymosi technologijomis ir priemonėmis;  

12.2. mokytojas pagal galiojantį tvarkaraštį pamokos metu yra pasiekiamas mokiniams sutartomis 

komunikacijos priemonėmis net jeigu mokiniai yra gavęs savarankiškas užduotis ir tiesiogiai 

pamoka nevykdoma;  

12.3. pamokos pagal tvarkaraštį laiku mokytojas per dienyną ar kitu su mokiniu susitartu būdu 

konsultuoja mokinius individualiai arba grupėmis, įskaitant visą klasę arba grupę; 

12.4.  mokytojas apie tiesioginę pamoką įspėja mokinius ne vėliau nei prieš vieną dieną iki 

pamokos; 

12.5. dorinio ugdymo, menų, technologijų, pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos, fizinio 

ugdymo nuotoliniam mokymui rekomenduojama skirti tik ilgalaikius projektinius darbus, 

ilgalaikes užduotis; 

12.6. visi neformaliojo ugdymo užsiėmimai vykdomi taip pat nuotoliniu būdu; 

12.7.  socialinis pedagogas ir psichologas pagal poreikį konsultuoja mokinius savo darbo laiku per     

  TAMO arba kitu su mokiniu (tėvu) susitartu būdu;  

12.8.  socialinis pedagogas nuolat vykdo pamokų stebėseną. 

13. Mokomosios medžiagos pateikimas: 

13.1. Mokytojas pateikia mokomąją medžiagą mokiniams per elektroninį dienyną, Classroom ir 

kitomis pasirinktomis skaitmeninėmis priemonėmis; 

13.2. mokytojas mokomąją medžiaga mokiniams pateikia ne vėliau kaip prieš dieną, jei pamoka 

nevyksta sinchroniniu būdu; 

14. Pamokos trukmė ir mokinių savarankiško darbo apimtys: 

14.1. nuotolinio mokymo pamoka sinchroniniu būdu gali trukti trumpiau nei 45 minutes; 

14.2. kiekvienai paskirtai užduočiai mokytojas turėtų paskirti laiką, iki kada ji turi būti atlikta. 

Laikas skiriamas atsižvelgiant į užduotį sudėtingumą; 

14.3. namų darbai užduodami tik tuo atveju, jeigu pamoka vyko paskaitos principu ir pamokos 

metu savarankiškai dirbta nedaug. Jeigu mokiniams pamokai buvo duota savarankiška 

užduotis, tai namų darbai nebeskiriami. Galimi individualūs susitarimai dėl namų darbų; 

14.4. dėl atsiskaitomųjų ir kontrolinių darbų mokytojas susitaria su mokiniais konkretų laiką, 

kad nesidubliuotų su kitų mokytojų numatytais kontroliniais darbais. Kaip ir iki šiol, 

mokytojas atsiskaitymą pažymi TAMO; 

15. Vertinimas: 

15.1. vertinant mokinius laikomasi Gimnazijoje patvirtintos vertinimo tvarkos; 

15.2. mokytojas, pateikdamas mokiniui užduotį, turi informuoti ir apie atsiskaitymo būdą –

nurodo, kaip mokinys turi parodyti atliktą darbą (įkelti į TAMO, atsiųsti nuotrauką, vaizdo 

įrašą, skaidres ir kt.) ir vertę (kaupiamasis, kontrolinis darbas ir t.t.), terminą; 



15.3. mokytojas, pateikdamas savarankišką darbą mokiniui, turi būti įsitikinęs, kad mokinys 

turi technines galimybes atlikti užduotį nurodytu formatu. Jeigu mokinys informuoja, kad 

techninis darbo atlikimas negalimas, mokytojas turi pakeisti atsiskaitymo formą. 

16. TAMO dienyno pildymas: 

16.1. mokytojas elektroninį dienyną pildo pagal Gimnazijoje numatytą tvarką, kaip ir dirbant 

nenuotoliniu būdu; 

16.2. užduodant mokiniams darbą nuotoliniu būdu, dienyno skiltis „Bendra pamokos tema“ 

pildoma įprastai, labai aiškiai nurodant, ką turi atlikti mokinys; 

16.3. pildant dienyną formuluotės turi būti aiškios ir vienareikšmės. Reikia atsižvelgti į tai, kad 

įrašai turi būti suprantami ir tėvams; 

16.4. TAMO dienyne įrašoma informacija ir apie kitose platformose ar kitais formatais 

pateikiamas užduotis. 

 

III SKYRIUS 

TAISYKLĖS MOKINIAMS 

 

17. Mokiniai:  

17.1. susikuria namuose nuolatinę patogią darbo vietą, kad galėtų mokytis be pašalinių 

trukdžių; 

17.2. laikosi susitartų bendravimo su mokytoju ir kitais mokiniais taisyklių, bendravimo etikos, 

asmens duomenų apsaugos reikalavimų; 

17.3. nurodytu laiku jungiasi, naudodami nurodytas nuotolinio bendravimo priemones, prie 

nuotolinio užsiėmimo, kurio metu konsultuojasi su mokytoju ar pristato savo užduotis; 

17.4. laiku atlieka paskirtas užduotis; 

17.5. dirba sąžiningai, konsultuojasi su kitais mokiniais, bet nekopijuoja jų darbų; 

17.6. kilus neaiškumams ar norėdami papildomos konsultacijos, mokiniai kreipiasi į mokytoją 

ir konsultuojasi asinchroniniu arba sinchroniniu būdu individualiai; 

17.7. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais; 

17.8. mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempą, tačiau turi 

įsisavinti ir atsiskaityti už tą medžiagos dalį, kuri priskirta konkrečiam laikui; 

17.9. mokinių mokymosi apskaita tvarkoma TAMO. 

 

 

IV SKYRIUS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI NUOTOLINIO MOKYMO DALYVIAMS  

 

18. Visi nuotolinio mokymosi dalyviai privalo nuosekliai jungtis prie pasirinkto nuotolinio mokymo 

įrankių, stebėti joje kintančią informaciją, susipažinti su pateikiama mokymosi medžiaga, atlikti 

pateikiamos užduotys ir dalyvauti nurodytose veiklose.  

19. Mokiniai turi laikytis mokymosi plano ir atlikti užduotis laiku.  

20. Nurodytu nuotolinio užsiėmimo (konsultacijos) metu visiems dalyviams reikia jungtis prie 

nuotolinio bendravimo priemonių.  

21. Nuotolinio mokymosi dalyviai privalo laikytis etikos principų ir taisyklių bei neperduoti suteiktų 

prisijungimo, kitos asmeninės informacijos tretiesiems asmenims. 

 

________________ 


