
PATVIRTINTA 

Kidulių pagrindinės mokyklos direktoriaus 

2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V1-11 

 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. 

įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

patvirtinimo“, Kidulių pagrindinėje mokykloje ir Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno 

Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriuje ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu iki 

bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.   

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, 

mokymo sutartys nekeičiamos. 

3. Visą su vaikų ugdymo procesu susijusią informaciją teiks klasių vadovai, grupių mokytojos ir 

mokyklos administracija el. paštu kiduliumokykla@gmail.com, dienyne TAMO, mokyklos 

internetinėje svetainėje.  

4. Paskirtas IKT administratorius, kuris konsultuos mokytojus ir mokinius informacinių 

technologijų naudojimo klausimais – Kidulių pagrindinės mokyklos IT specialistas, el. paštas: 

donataszilaitis@gmail.com ir Facebook Messenger, nemokama susirašinėjimų ir pokalbių 

programa. 

5. Mokykla, remdamasi rekomendacijų II skyriaus nuostatomis, įsivertino mokyklos galimybes 

ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, parengė priemonių planą ir susitarė dėl mokymo 

nuotoliniu būdu taisyklių, o remdamasi Rekomendacijų III skyriaus nuostatomis, parengė ir 

sukaupė skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, 

mokytojai pasiruošė mokyti nuotoliniu būdu. 

6. Mokykla, įsivertinus pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu, technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę 

ekonominę padėtį, kaip pagrindinę nuotolinio mokymosi aplinką renkasi TAMO dienyną, „EDUKA 

KLASĖ“ skaitmeninę mokymo(si) aplinką ir užtikrina ne tik skaitmeninio ugdymo turinio 

pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei  bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo procesą mišriu  

realiuoju (sinchroniniu) ir  nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. 

7. Nesant sąlygų mokytis nuotoliniu būdu, mokiniui parengiamos užduotys popieriniu formatu, 

kurias mokinio tėvai ar globėjai gali pasiimti ugdymo įstaigoje arba jos išsiunčiamos mokiniui paštu 

į namus. Mokinys naudojasi turimais vadovėliais ir kt. mokomąja medžiaga. Visa reikalinga 

informacija ir individualios konsultacijos teikiamos telefonu.  
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II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

8. Mokiniai: 

8.1. reguliariai, karantino metu penkias dienas per savaitę, naudodami informacines komunikacijos 

priemones ir technologijas, nuosekliai pagal savo įprastą pamokų tvarkaraštį atsakingai mokosi 

mokomi mokytojų ir savarankiškai; 

8.2. TAMO dienyne prieš einamosios dienos pamokas pasitikrina įrašus skiltyse: 

8.2.1. pamokos (informaciją apie pamokos organizavimą), 

8.2.2. pagyrimai/pastabos (numatomų video pamokų laiką), 

8.2.3. atsiskaitymai (numatomų atsiskaitomųjų darbų laiką); 

8.3. laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų 

mokytojais TAMO dienyno aplinkoje ir kitu sutartu būdu; 

8.4. jei mokinys dėl kažkokių priežasčių negali laiku atlikti užduoties, iš anksto informuoja 

mokytoją ir nurodo priežastis; 

8.5. informuoja auklėtojus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos; 

8.6. laikosi etikos principų ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų: neįrašinėja, neplatina 

mokytojų realiu laiku vedamų pamokų, konsultacijų įrašų, neperduoda suteiktų prisijungimų 

tretiesiems asmenims. 

9. Mokytojai: 

9.1. pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja mokinius, 

pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius); 

9.2. mokymuisi reikalingą medžiagą ir informaciją pateikia el. dienyne TAMO, likus ne mažiau 

kaip 5 min. iki pamokos pradžios: 

9.2.1. skiltyje „Pamokos tema“ nurodo pamokos temą bei pamokos organizavimo būdą, 

9.2.2. skiltyje „Klasės darbas“ – detaliai pateikia pamokos veiklos informaciją, nuorodas į 

naudojamus šaltinius, 

9.2.3. skiltyje „Namų darbas“ - nurodo savarankiškai atliekamų užduočių pateikimo laiką; 

9.3. apie numatomą pamokos organizavimo būdą gali informuoti mokinius ir kitu sutartu su 

mokiniais būdu (pvz. el. paštu); 

9.4. jei mokytojas planuoja vesti video pamoką realiu laiku, tai likus ne mažiau kaip 2 dienoms  iki 

planuojamos pamokos, tos pamokos punkte Pagyrimai/pastabos pateikia mokiniams prisijungimo 

nuorodą; 

9.5. kiekvieną dieną realiu pamokos metu turi būti pasiekiami mokiniams elektroninėje aplinkoje;  
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9.6. mokinių atliktas užduotis vertina sistemingai, naudojant formalųjį, neformalųjį, kaupiamąjį 

vertinimą ir pagal kitas mokytojo pasirinktas metodikas; 

9.7. visus mokinio įvertinimus ir atliktų darbų komentarus fiksuoja dienyne TAMO įprasta tvarka. 

10. Švietimo pagalbos specialistai: 

10.1. logopedė-specialioji pedagogė švietimo pagalbą mokiniams teikia elektroniniame dienyne 

TAMO, konsultuoja telefonu, specialiųjų poreikių mokiniams 1 kartą per savaitę užduotys 

išsiunčiamos elektroniniu paštu arba paštu popieriniu variantu. Individualios konsultacijos 

mokiniams teikiamos telefonu; 

10.2. socialinė pedagogė mokiniams teikia konsultacijas telefonu, elektroniniu paštu, rūpinasi 

nemokamo mokinių maitinimo organizavimu (priedas Nr.1). 

11. Mokyklos administracija: 

11.1. siekdama užtikrinti kokybišką ir nuoseklų nuotolinio ugdymo procesą, sistemingai 

koordinuoja mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, kontroliuoja ugdymo proceso vykdymą, 

teikia metodinę ir pedagoginę pagalbą; 

11.2. organizuoja nuotolinius mokytojų pasitarimus internetu. Mokykla mokytojams nuotoliniams 

susirinkimams naudos meet.google.com platformą, taip pat sukurta Facebook uždara darbuotojų 

grupė, kurioje bus dalinamasi aktualia darbo informacija, bei bendraujama tarpusavyje pokalbių 

pagalba. Tiesioginis bendravimas vyksta telefonu. Taip pat aktuali informacija siunčiama į 

asmeninius bei TAMO dienyno el. paštus; 

11.3. reikalui esant, kviečia mokytojų susirinkimus ugdymo įstaigoje, laikantis visų karantino 

sąlygas atitinkančių reikalavimų, užtikrinant darbuotojų sveikatą ir higienos sąlygas. 

12. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai: 

12.1. organizuoja ugdymo procesą nuotoliniu būdu, naudodamiesi Facebook Messenger, nemokama 

susirašinėjimų ir pokalbių programa, siunčia užduotis el. paštu (skaidrės, mokytojų sukurtos 

užduotys ir  kt.); 

12.2. ugdytiniai namuose atlieka užduotis popierinėse pratybose. Atliktus darbus ugdytinių tėvai 

(globėjai) fotografuoja ir siunčia mokytojams  jiems patogiausiu būdu.  

13. Neformaliojo ugdymo mokytojai: 

13.1. mokytojai pasirenka nuotolinio ugdymo būdą, atsižvelgdami į tai, kad kuo daugiau mokinių 

turėtų galimybes juo pasinaudoti;  

13.2. ugdomąsias užduotis pateikia naudodamiesi techninėmis priemonėmis (kompiuteriai/mobilieji 

telefonai/internetas), virtualios mokymosi aplinkos, IKT priemonės (dienynas TAMO ir kt.), 

bendradarbiavimo erdvės (el. pašto sistemos, soc. tinklai, interneto puslapiai ir pan.); 

13.3. grįžtamąjį ryšį (refleksiją) apie mokinio atliktas užduotis užtikrina mokiniui patogiausiu būdu 

(el. paštu, Facebook Messenger,  nemokama susirašinėjimų ir pokalbių programa ir kt.); 
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13.4. neformaliojo ugdymo užsiėmimus organizuoja pagal patvirtintą neformaliojo ugdymo 

tvarkaraštį, visą informacija fiksuoja dienyne TAMO įprasta tvarka.  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Mokykla seka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją 

dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu, stebi ir analizuoja ugdymo proceso 

vykdymą, reikalui esant, koreguoja nuotolinio mokymo būdus pagal mokytojų ir mokinių poreikius. 

15. Mokykla aktyviai bendradarbiauja su kitomis ugdymo įstaigomis, dalinasi patirtimi dėl ugdymo 

proceso vykdymo nuotoliniu būdu.  

________________ 
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Ugdymo proceso organizavimo  

nuotoliniu būdu tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS 

NUOTOLINIO MOKYMO (SI) LAIKOTARPIU 

Švietimo 

pagalbos teikėjai 

Konsultacijų 

laikas 

Konsultacijų 

formos 

Konsultavimo sritys Konsultavimo būdai 

Sonata 

Lazdauskienė, 

socialinė pedagogė 

Darbo 

dienomis  

9.00-13.00 val. 

Esant krizinei 

situacijai – bet 

kuriuo metu. 

Individualus 

konsultavimas 

Socialinė parama 

(nemokamo maitinimo 

organizavimas 

karantino laikotarpiu); 

tarpusavio santykiai; 

mokymo (si) 

sunkumai; 

kai jautiesi vienišas, 

liūdna, sunku ir tiesiog 

norisi su kuo nors 

pasikalbėti, pasitarti;  

bet kuri situacija,  

kuri kelia nerimą ar 

blogą savijautą. 

TAMO,  

Sonata Lazdauskienė, 

mokytoja; 

el. paštas 

sonatalazd@gmail.com 

telefonas  

Nr. 8 618 61518; 

Facebook 

Sonata Lazdauskiene.  
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