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KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Gedminų progimnazijos mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo 

būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ugdymo proceso organizavimą ir vykdymą 

nuotoliniu mokymo būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Ugdymo procesas nuotoliniu mokymo būdu 1–8 klasių mokiniams organizuojamas 

vadovaujantis Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006, 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programomis, bendraisiais ugdymo planais, Progimnazijos ugdymo 

planu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.  

3. Nuotolinis mokymas vykdomas grupinio ir pavienio mokymosi forma. Pagrindinė mokinių 

ugdymo(si) forma yra nuotolinio mokymo pamoka, kai mokiniai, būdami skirtingose vietose, 

naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, pagal Progimnazijos direktoriaus 

patvirtintą pamokų tvarkaraštį nuosekliai mokosi bei pagal poreikį dalyvauja grupinėse ir/ar 

individualiose konsultacijose, vaikų neformaliojo švietimo programose.  

4.  Pagrindinės Aprašo sąvokos: 

Asinchroninis nuotolinis mokymasis – mokymasis, kuris vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, 

bendraujama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (elektroniniu paštu, 

pranešimais elektroniniame dienyne, virtualiojoje mokymosi aplinkoje ir pan.).  

Nuotolinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai, būdami 

skirtingose vietose ir naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir technologijomis, 

bendrauja su mokytoju mokymo tikslams pasiekti. Galima tiek pavienio, tiek grupinio mokymo 

forma. Įgyvendinant pavienio mokymo formą, mokiniai savarankiškai mokydamiesi jungiasi su 

mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose mokytojo konsultacijose. Įgyvendinant grupinio 

mokymo formą, mokiniai susijungia į klasę ar grupę ir nuosekliai mokosi, mokomi mokytojų pagal 

ugdymo programas. 

Sinchroninis nuotolinis mokymasis – tai mokymasis, kai mokytojas ir mokiniai bendrauja 

skirtingose vietose, bet tuo pačiu metu, vedant vaizdo pamokas/ konsultacijas virtualiojoje mokymosi 

aplinkoje. 

Virtualioji mokymosi aplinka – tai informacinė sistema, turinti ir (arba) susiejanti 

skaitmeninius 

mokymo įrankius, leidžiančius pateikti skaitmeninį turinį (teorinę medžiagą, užduotis, testus 

ir pan.), organizuoti mokymąsi, bendrauti ir bendradarbiauti su besimokančiaisiais, atlikti kitas 

mokymui reikalingas funkcijas. 

5. Asmens duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis  Bendruoju duomenų apsaugos 

reglamentu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Kiekvienam mokytojui, pagalbos mokiniui 

specialistui, mokytojo padėjėjui ir mokiniui suteikta galimybė naudotis vardiniu Progimnazijos 

elektroniniu paštu.  
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II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU MOKYMO 

BŪDU 

 

6. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu,  

Progimnazija: 

6.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją; esant poreikiui pedagoginiams darbuotojams 

suteikiama reikalinga pagalba;  

6.2. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu.   

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, Progimnazija pagal galimybes šalina 

priežastis, dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, arba 

sudaro sąlygas, suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais) (toliau – Tėvai)  mokytis Progimnazijoje, 

jeigu Progimnazijoje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai;  

6.3. esant poreikiui, direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo parengia panaudos sutartis ir 

perduoda reikalingą techniką toms šeimoms, kurios reikiamos technikos neturi. 

7. Rengiantis ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

gali būti pertvarkomi tvarkaraščiai: 

7.1. 1–8 klasių mokinių tvarkaraščiai tinka mokytis įprastu ir nuotoliniu būdu, tvirtinami 

Progimnazijos direktoriaus įsakymu; 

7.2. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų, dalykų konsultacijų, pritaikant juos 

sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui organizuoti. Pritaikyti tvarkaraščiai tvirtinami 

Progimnazijos direktoriaus įsakymu. Esant poreikiui tvarkaraščiai gali būti koreguojami; 

7.3. sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė per dieną - iki 2 val.; 

7.4. pagalbos mokiniui specialistų užsiėmimai/individualios konsultacijos (įskaitant ir 

mokytojo padėjėjų pagalbą) planuojamos individualiai suderinus laiką su mokiniu, jo Tėvais.   

8. Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, 

atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių. 

9. Progimnazijai perėjus prie ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu, 

mokiniai, kurie dėl ligos buvo mokomi namie pagal individualų ugdymo planą ir tvarkaraštį, 

suderinus su mokinių Tėvais mokomi kartu su klase. Išimtys taikomos mokiniams, kuriems 

Progimnazijos vaiko gerovės komisija  (toliau – VGK), gydytojų konsultacinė komisija 

rekomenduoja individualų mokymą.  

10. Progimnazija nuotoliniam mokymui naudoja nuotolinio mokymosi aplinkas, skaitmenines 

priemones, kurios užtikrina ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei 

bendradarbiavimą organizuojant ugdymo procesą sinchroniniu ir asinchroniniu mokymo būdu: 

10.1. 1–8 klasių mokinių sinchroninis ir asinchroninis ugdymas, pedagogų bendravimas 

vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje „Microsoft Office 365“ (toliau – VMA); pagalbos mokiniui 

specialistai, mokytojų padėjėjai dirba su mokiniais pagal galimybes taip pat  VMA, išskirtiniais 

atvejais – pagalbą teikia mokiniui naudojant jam priimtiną susirašinėjimo,  garso/vaizdo programą; 

10.2. mokinių ugdymo, lankomumo apskaita, bendravimas su Tėvais, informacijos teikimas 

vykdomas elektroniniame dienyne TAMO (toliau – TAMO),  Progimnazijos interneto svetainėje; 

10.3. mokytojai pasirinktinai gali naudoti kitas skaitmenines priemones (pvz.:  Eduka, EMA, 

MozaBook ir kt.), tik iš anksto mokiniams turi būti pateikiamos aiškios naudojimosi jomis 

instrukcijos;   

11. Progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirti skaitmeninių technologijų administratoriai 

(toliau – IKT koordinatoriai), kuris: 

11.1. parengia VMA darbui; 

11.2. užtikrina VMA naudojamų asmens duomenų teisinę apsaugą, kibernetinę saugą; 

11.3. prižiūri ir administruoja VMA ir jos vartotojus, diegia atnaujinimus, rūpinasi naudojamų 

priemonių saugumu; 

11.4. prižiūri mokytojų ir mokinių registraciją, prisijungimą prie VMA; 
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11.5. paruošia darbui mokant nuotoliniu būdu dalykų kabinetuose kompiuterius, ryšio įrangą 

Progimnazijos mokytojams ir (ar) pagal poreikį mokiniams. Pagal poreikį paruošia įrangą, išduodamą 

mokytojams ir (ar) mokinių darbui/mokymuisi namuose. 

11.6. teikia pagalbą, konsultuoja mokinius, jų Tėvus, padeda pasiruošti nuotoliniam 

mokymui(si) ir dalyvauti jame; 

11.7. konsultuoja mokytojus, mokinius ir jų Tėvus techniniais informacinių technologijų 

naudojimo, kibernetinės saugos ir kitais IT saugumo klausimais, sprendžia iškilusias technines 

problemas; 

11.8. organizuoja mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo veiklas; 

11.9. viešina informaciją dėl mokymo(si) nuotoliniu būdu. 

12. Progimnazijos interneto svetainėje skelbiama kontaktinė IKT koordinatorių informacija. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) VYKDYMAS 

 

13. Mokiniai prisijungia prie VMA iš namų, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, 

mokytojų padėjėjai – iš Progimnazijos arba iš namų. 

14. Pamokų, pertraukų laikas nuotolinio ugdymo proceso organizavimo metu nesikeičia, 

pamokos pradedamos 8.00 val. 

15. Vienas sinchroninis susitikimas turi būti 25 minučių trukmės. Likusią pamokos dalį 

mokinys savarankiškai atlieka mokytojo paskirtas užduotis (asinchroninis mokymasis), pateikia jas 

mokytojui, laikydamasis nurodytų terminų; mokytojas pamokos metu mokiniui pasiekiamas VMA.  

16. Dėl įvairių priežasčių neįvykus sinchroninei pamokos daliai, mokiniai savarankiškai 

susipažįsta su pamokos informacija, esančia Pamokų bloknote, atlieka užduotis, kurioms yra skirtas 

atlikimo laikas, jas nurodytu būdu pateikia mokytojui; 

17. Pamokos informacijos pateikimo „Pamokų bloknote“ struktūra:  

17.1. pamokos informacija: 

Data  

Tema   

Pamokos užduotys, 

atlikimo terminas 

 

 

17.2. specialieji pedagogai, logopedas po įvykusio užsiėmimo „Pamokų bloknote“ nurodo 

užsiėmimo temą, trumpą komentarą apie atliktas užduotis. 

18. Mokymo medžiaga nuotolinio ugdymo proceso organizavimo metu keliama į VMA. 

Medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), skaitmeninė, 

vaizdo, tačiau užduotys turi būti pateiktos VMA.   

19. Nuotolinio mokymo metu namų darbai neužduodami, visos savarankiško darbo užduotys 

organizuojamos taip, kad mokiniai jas atliktų pamokos, vykstančios pagal tvarkaraštį, metu. Mokiniui 

neatsiskaičius 2/3 temos užduočių, mokiniui nurodomas terminas, per kurį turi atsiskaityti neatliktas 

užduotis; už tai gauna atitinkamą įvertinimą, numatytą mokytojo vertinimo sistemoje. 

20. Mokymosi krūvio reguliavimas: 

20.1. rekomenduojama mokytojams iš anksto parengti ir Pamokų bloknote paskelbti 

mokymosi planą savaitei, o dalykų, kurių pamokų per savaitę yra viena ar dvi, – mėnesio planą. Plane 

turi atsispindėti pamokos tema, savarankiško darbo užduotys ir jų atlikimo terminai; 

20.2. mokytojai, gaudami mokinių grįžtamąjį ryšį įvertina mokymosi krūvį, pagal poreikį 

koreguoja jį; 

20.3. Tėvams, mokiniams periodiškai pateikiami klausimynai apie mokymosi krūvį, siekiant 

grįžtamojo ryšio; 

20.4. kontroliniai/ patikrinamieji darbai rašomi pagal iš anksto sudarytą kontrolinių/ 

patikrinamųjų darbų grafiką; 
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20.5. mokiniams, laiku neatsiskaitantiems mokytojų paskirtų užduočių, įvertinus priežastis, 

gali būti pratęstas užduočių atsiskaitymo laikas. 

21. Pamokos TAMO dienyne fiksuojamas tą pačią dieną įprasta tvarka. 

22. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga fiksuojama, vadovaujantis Klaipėdos Gedminų 

progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

23. Mokinių lankomumas: 

23.1. „n” raidė žymima, jei: 

23.1.1. mokinys neprisijungęs sinchroninėje pamokoje, o apie nedalyvavimo priežastis 

mokytojas nėra informuotas (TAMO dienyne rašomas komentaras NP – neprisijungė prie 

sinchroninės (tiesioginės) pamokos); 

23.1.2. mokinys prisijungęs sinchroninėje pamokoje, tačiau nedalyvauja – neatsako 

(tyli/neparašo atsakymų) į mokytojo jam užduodamus klausimus (TAMO dienyne rašomas 

komentaras NA –prisijungė prie sinchroninės pamokos, tačiau neatsako į mokytojo pateiktus 

klausimus); 

23.1.3. mokinys iki nurodyto termino VMA neatliko savarankiško darbo užduočių (TAMO 

dienyne rašomas komentaras NU – laiku neatliko užduočių); 

* 23.1.1., 23.1.2., 23.1.3. toliau – nedalyvauja pamokoje) 

23.2. jei mokinys negali tą dieną dalyvauti nuotolinėse pamokose dėl ligos ar kitų labai 

svarbių priežasčių, privaloma apie tai TAMO pranešimu informuoti klasės vadovą ir dėstančius 

mokytojus; 

23.3. apie sistemingą mokinio nedalyvavimą pamokose mokytojai informuoja klasės vadovą 

ir socialinį pedagogą. Klasės vadovas informuoja Tėvus, jei mokinys nedalyvauja pamokose. Jei 

mokinys ir toliau nedalyvauja pamokose, socialinis pedagogas individualiai bendrauja su mokiniu ir 

jo Tėvais; 

23.4. mokinių lankomumo apskaita vykdoma vadovaujantis Klaipėdos Gedminų 

progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos 

tvarkos aprašu. 

24. Klasės valandėlės vykdomos sinchroniniu būdu pagal pamokų tvarkaraštį. 

25. Modelio „Pagalbos klasė“ užsiėmimai, dalykų konsultacijos vykdomos sinchroniniu būdu. 

Konsultacijų apskaita vykdoma Progimnazijos nustatyta tvarka. 

26. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu, TAMO dienynas 

pildomas įprasta tvarka. 

27. 5–8 klasių mokiniams pagal galimybes siūlomos socialinės-pilietinės veiklos, kurias 

galima atlikti nuotolinio mokymo metu. 

28. Progimnazijos pagalbos mokiniui specialistai nuotolinio mokymo metu teikia pagalbą 

mokiniams individualiai suderintu laiku, konsultuoja mokytojus, Tėvus, pagal poreikį organizuoja 

apklausas.  

29. Administracija organizuoja pasitarimus apie nuotolinio ugdymo kokybės užtikrinimą, 

sprendžia kylančias problemas. Nuotolinio ugdymo kokybės užtikrinimas vykdomas atsižvelgiant į 

„Nuotolinio mokymo(si)/ ugdymo(si) vadovo“ rekomendacijas.  

 

IV SKYRIUS 

NUOTOLINIAME UGDYME DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ VEIKLA 

  
 

30. Mokytojas, organizuojantis mokymą nuotoliniu būdu:  

30.1. visos pamokos metu yra pasiekiamas VMA, atsako mokiniams į klausimus.  

30.2. parengia nuotolinio darbo priemones (VMA sukuria klases, jose paruošia „Pamokos 

bloknotą“, kanalus sinchroninėms pamokoms vesti); 

30.3. esant poreikiui koreguoja ilgalaikį dalyko planą; 

30.4. parengia nuotolinio mokymo turinį bei pamokos informaciją pagal nuotolinės pamokos 

struktūros reikalavimus ir įkelia į VMA ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki kitos pamokos.   
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30.5. VMA pateikia užduotis, nurodo jų atlikimo terminus ir vertinimo normas; mokinių 

darbus ištaiso ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, teikia mokiniams grįžtamąjį ryšį „Teams“ per veiklą 

„Darbai“ (komentarai, kaupiamieji balai); mokiniui neatlikus pateiktų užduočių, mokytojas 

informuoja mokinio Tėvus komentaru („NU“) TAMO dienyne, situacijai nesikeičiant - klasės 

vadovą, socialinį pedagogą; 

30.6. skyręs ilgalaikę / didelės apimties užduotį, organizuoja tarpinius atsiskaitymus, fiksuoja 

darbo dalies vertinimą; 

30.7. jei mokiniui užduotis paskyrė ne VMA skiltyje „Darbai“, kaupia mokinių darbus VMA 

susikurtame aplanke, skirtame mokinių darbams ir kūriniams kaupti bei vertinti. Mokiniui 

neatsiskaičius 2/3 temos užduočių, informuoja VGK, pakartotinai apie situaciją informuoja 

pranešimu TAMO dienyne mokinį ir jo Tėvus apie atsiskaitymo terminus; 

30.8. teikia jo kompetencijas atitinkančią pedagoginę pagalbą mokiniui; informuoja švietimo 

pagalbos specialistus apie pastebėtus mokinio mokymosi sunkumus, emocinės savijautos pokyčius; 

atsižvelgia į Progimnazijos VGK rekomendacijas teikdamas pedagoginę pagalbą mokiniui; 

30.9. pritaiko pamokos turinį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui, 

atsižvelgdamas į individualius mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius; VMA prijungia klasės 

mokytojo padėjėją, jei jis kontaktinio ugdymo metu teikė pagalbą toje klasėje ugdomam specialiųjų 

poreikių mokiniui; 

30.10. reguliariai pildo TAMO dienyną, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų;  

30.11. stebi mokinių pasiekimus, lankomumą, teikia informaciją ir reikiamas ataskaitas 

Progimnazijos administracijai, esant poreikiui – klasės vadovui, socialinei pedagogei; 

30.12. informuoja mokinį ir jo Tėvus TAMO pranešimu, jei mokinys atlikdamas užduotį 

pažeidė sąžiningumo principą; priima sprendimą dėl mokinio darbo vertinimo; 

30.13. apie netinkamą mokinio elgesį VMA informuoja mokinio Tėvus TAMO pranešimu, 

situacijai nesikeičiant – klasės vadovą, socialinį pedagogą; 

30.14. su mokiniais, jų Tėvais, kolegomis raštu komunikuoja taisyklinga lietuvių kalba, 

laikosi etikos ir asmens duomenų apsaugos principų; 

30.15. skatina mokinius dalyvauti dalykiniuose nuotoliniuose konkursuose, olimpiadose, 

konferencijose, kituose renginiuose; 

30.16. pats kreipiasi administracinės, organizacinės, metodinės, techninės ar kitos pagalbos 

dėl darbo nuotolinio mokymo metu. Kelia skaitmeninę kompetenciją pagal poreikį; 

30.17. kolegialiai bendradarbiauja su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, 

Progimnazijos administracija; 

30.18. neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, akomponuotojas vykdo pareigybės apraše 

nurodytas funkcijas nuotoliniu būdu. Nesant galimybės  nuotoliniu būdu atlikti tam tikrų funkcijų, 

vykdo kitas Progimnazijos direktoriaus deleguotas veiklas. 

31. Klasės vadovas nuotoliniu būdu: 

31.1. pagal tvarkaraštį veda klasės valandėles emocinių socialinių kompetencijų ugdymui, 

patyčių prevencijos, dienotvarkės planavimo, mokėjimo mokytis ir kitomis aktualiomis klasei 

temomis. Pildo TAMO dienyną; 

31.2. organizuoja individualius pokalbius su auklėtiniais, stebi emocinę mokinių savijautą, 

inicijuoja prevencines priemones; 

31.3. puoselėja mokinių dorovines, pilietines, moralines nuostatas, skatina dalyvauti 

nuotoliniuose renginiuose, akcijose, atlikti socialinę-pilietinę veiklą nuotoliniu būdu; 

31.4. nuolat domisi mokinių galimybėmis mokytis nuotoliniu būdu; iškilus sunkumams, 

informuoja Progimnazijos administraciją, socialinį pedagogą; 

31.5. informuoja mokytojus apie sergančius ar dėl kitų priežasčių pamokose negalinčius 

dalyvauti mokinius; 

31.6. TAMO dienyne stebi auklėtinių pažymius, lankomumą, komentarus; susisiekia su 

mokiniu, esant poreikiui ir jo Tėvais, aptaria išryškėjusias lankomumo, pažangumo, elgesio 

problemas; 

31.7.  nurodyta forma teikia reikalingas ataskaitas, kitą informaciją; 
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31.8. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, Progimnazijos 

administracija, esant poreikiui -  su savivaldybės vaiko teisių apsaugą užtikrinančiomis institucijomis; 

31.9. komunikuoja su mokinių Tėvais individualiai pasirinkta forma, veda klasės tėvų 

susirinkimus VMA, laikosi etikos ir asmens duomenų apsaugos principų. 

32. Švietimo pagalbos specialistas, dirbantis nuotoliniu būdu: 

32.1. logopedas, specialusis pedagogas: 

32.1.1. teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams (toliau – specialiųjų poreikių mokinys) nuotoliniu būdu su mokinių Tėvais suderintu 

laiku; 

32.1.2. konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių Tėvus, ugdančius mokytojus ugdymo 

turinio, mokymo metodų, formų pritaikymo, individualizavimo ir kitais jiems aktualiais klausimais;  

32.1.3. sistemingai pagal bendrus reikalavimus pildo TAMO dienyną, kitus savo veiklos 

dokumentus; 

32.1.4. bendradarbiauja su mokytojais, kitais švietimo pagalbos specialistais, Progimnazijos 

administracija; 

32.1.4.  TAMO dienyno komentarais, pranešimais  teikia savalaikę informaciją Tėvams apie 

jų vaiko individualius pasiekimus, elgesį specialiosiose pratybose, lankomumą nuotolinio 

mokymo(si) metu;  

32.1.5. atlieka kitas pareigybės apraše nurodytas funkcijas, išskyrus pirminį mokinio 

specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese įvertinimą. Įvertinimą, gavus Tėvų 

raštišką sutikimą,  atlieka vos tik grįžus prie  mokymo(si) kasdieniu ugdymo proceso organizavimo 

būdu. 

32.2. socialinis pedagogas: 

32.2.1. koordinuoja mokinių nemokamo maitinimo organizavimą Progimnazijoje nuotolinio 

mokymo metu; 

32.2.2. vykdo lankomumo, virtualių patyčių prevenciją; 

32.2.3. bendrauja telefonu, TAMO dienyno pranešimais su mokiniu, jo Tėvais mokinio 

socialinio emocinio ugdymo, vaiko mokymosi namuose nuotoliniu būdu sąlygų, pamokų 

lankomumo, pažangumo, netinkamo elgesio ir kitais aktualiais klausimais; esant poreikiui 

organizuoja VMA nuotolinius vaizdo susitikimus; 

32.2.4. sistemingai tvarko savo veiklos dokumentus; 

32.2.5. stebi TAMO dienyne mokinių pasiekimus, lankomumą, sistemingai bendradarbiauja 

su mokytojais, klasių vadovais, Progimnazijos administracija, kitais švietimo pagalbos specialistais, 

esant poreikiui – su vaiko teises atstovaujančių institucijų atstovais; pildo įvairias ataskaitas, 

sistemina, apibendrina duomenis; 

32.2.6. atlieka kitas pareigybės apraše nurodytas funkcijas, išskyrus prevencinę veiklą, kuri 

atnaujinama vos tik grįžus prie mokymo(si) kasdieniu ugdymo proceso organizavimo būdu; 

32.3. psichologas: 

32.3.1. stebi, vertina Progimnazijos bendruomenės narių emocinę savijautą nuotolinio 

mokymo(si) metu; organizuoja, vykdo apklausas, teikia rekomendacijas; 

32.3.2. telefonu, individualiomis konsultacijomis VMA ar kitu su klientu suderintu būdu 

teikia Progimnazijos bendruomenei psichologinę pagalbą; 

32.3.3. vykdo virtualių patyčių prevenciją, teikia rekomendacijas klasių vadovams dėl 

mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo; 

32.3.4. sistemingai tvarko savo veiklos dokumentus; 

32.3.5. bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, Progimnazijos administracija, kitais 

švietimo pagalbos specialistais; 

32.3.6. atlieka kitas pareigybės apraše nurodytas funkcijas, išskyrus: 

32.3.6.1. pirminį mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymą, 

specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese įvertinimą; 

32.3.6.2. psichologinių problemų prevenciją: prevencinių priemonių bei programų rengimą ir 

įgyvendinimą, psichologinių krizių prevenciją, intervenciją ir postvenciją. 
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32.6.3. pirminį mokinio, specialiųjų poreikių mokinio įvertinimą, gavęs Tėvų raštišką 

sutikimą,  atlieka vos tik grįžus prie  mokymo(si) kasdieniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 

32.4. mokytojo padėjėjas: 

32.4.1. dalyvauja nuotolinėse vaizdo pamokose, „Pamokos bloknote“ susipažįsta su pamokos 

tema, paskirtomis užduotimis; pasiruošia konsultuoti specialiųjų poreikių mokinį, inicijuoja pagalbą 

VMA, telefonu ar kitu specialiųjų poreikių mokiniui patogiu būdu; 

32.4.2. informuoja specialiųjų poreikių mokinio Tėvus apie teikiamą pagalbą, jų vaiko 

pastangas, pasiekimus, kitus aktualius ugdymo(si) klausimus; 

32.4.3. bendradarbiauja su mokytojais, kitais švietimo pagalbos specialistais, Progimnazijos 

administracija. 

32.5. Švietimo pagalbos specialistai VGK posėdžiuose dalyvauja nuotoliniu būdu VMA 

aplinkoje. 

32.6.  Jeigu nuotolinio mokymo(si) metu dėl objektyvių priežasčių kuri nors socialinės 

pedagoginės, specialiosios pedagoginės, psichologinės, specialiosios pagalbos veiklos sričių nebuvo 

vykdoma ar dėl žmogiškųjų išteklių stokos specialisto pagalba nebuvo teikiama konkrečiam 

asmeniui,  grįžus prie įprastinio mokymo,  VGK posėdyje yra aptariama švietimo pagalbos 

Progimnazijoje situacija,   nusistatomos prioritetines veiklos sritys, peržiūrimas veiklų atlikimo laikas 

ir stengiamasi kompensuoti nesuteiktą pagalbą. 

32.7. Visuomenės sveikatos specialistas telefonu, TAMO dienyno pranešimais ar kitomis su 

mokiniu, jo Tėvais sutartomis priemonėmis bei būdais teikia individualias konsultacijas; 

bendradarbiauja su Progimnazijos mokytojais, klasių vadovais, švietimo pagalbos specialistais, 

administracija, teikia reikalingą informaciją ar metodinę pagalbą sveikatos, ligų, žalingų įpročių 

prevencijos temomis.  

32.8. Švietimo pagalbos, visuomenės sveikatos specialisto kontaktiniai duomenys skelbiami 

Progimnazijos interneto svetainėje. 

33. Mokinys, kuris mokosi nuotoliniu būdu: 

33.1. laikosi  nustatyto tvarkaraščio, laiku prisijungia prie nuotolinių vaizdo pamokų, 

savavališkai nenutraukia nuotolinio ryšio pamokai nepasibaigus; nuosekliai ir atsakingai mokosi, 

dalyvaudamas sinchroninėse, asinchroninėse pamokose, konsultacijose; 

33.2. laikosi trumpalaikių ir ilgalaikių užduočių atlikimo terminų, sąžiningai atlieka 

mokymosi užduotis,  pateikia mokytojui atliktas užduotis nurodytu būdu, pagal poreikį konsultuojasi 

su dalykų mokytojais; 

laiku neatsiskaitęs išeitos temos (nepateikia darbų), suderina su dalyko mokytoju temos 

atsiskaitymo būdą ir laiką; 

33.3. pats arba padedamas Tėvų kreipiasi į savo mokytojus ar klasės vadovą, jei dėl objektyvių 

priežasčių negali laiku atlikti užduočių ar jam reikalinga kita pagalba;  

33.4. suderinęs su Tėvais, informuoja klasės vadovą iškilus techninėms problemoms, 

susidūrus su virtualiomis patyčiomis, esant kitiems sunkumams (įskaitant ir emocinius); 

33.5. kiekvieną dieną tikrina TAMO dienyną ir VMA, reaguoja į gautą informaciją; 

33.6. bendradarbiauja su klasės draugais, atlikdamas grupines/ projektines užduotis, prisiima 

atsakomybę už savo indėlį grupinio darbo metu; 

33.7. dalyvauja klasės valandėlėse, pagal poreikį – individualiuose pokalbiuose su klasės 

vadovu; 

33.8. paskatintas mokytojo atstovauja Progimnazijai įvairiuose formaliojo ir neformaliojo 

ugdymo renginiuose; 

33.9. pagal galimybes nuotoliniu būdu atlieka socialinę-pilietinę veiklą. Jei socialinė-pilietinė 

veikla nesusijusi su Progimnazija, apie vykdytą veiklą mokinys informuoja klasės vadovą; 

33.10. laikosi šio Aprašo nuostatų ir taisyklių (priedas). 

34. Tėvai: 

34.1. pagal galimybes aprūpina vaiką techninėmis priemonėmis nuotoliniam mokymui 

(kompiuteris su vaizdo kamera ir mikrofonu ar ausinėmis-mikrofonu, planšetė, interneto ryšys); 
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34.2. apie trūkstamas technines priemones vaiko nuotoliniam mokymui informuoja klasės 

vadovą; 

34.3. su vaiku aptaria/ padeda susikurti dienos režimą mokantis nuotoliniu būdu;  panaudoja 

teisėtas Tėvų įtakos priemones, kad vaikas laikytųsi mokymosi ir poilsio režimo, tvarkaraščio, 

nevėluotų į nuotolines pamokas ir iš jų neišeitų anksčiau laiko, laiku atliktų užduotis bei naudotųsi 

mokytojo pagalba; 

34.4. ne rečiau kaip du kartus per savaitę susipažįsta su duomenimis TAMO dienyne: 

ugdymo(si) rezultatais, pateiktomis mokytojų pastabomis, komentarais, lankomumo informacija;  

34.5. stebi vaiko emocinę būklę, esant poreikiui kreipiasi pagalbos į klasės vadovą, švietimo 

pagalbos specialistus;  

34.6. pagal galimybes vaikui teikia mokymosi ar kitą pagalbą, tačiau skatina vaiko 

savarankiškumą, gerbia jo individualias galias ir laikosi sąžiningumo principo (paskirtų užduočių už 

vaiką neatlieka, leidžia jam klysti ir mokytis iš savo klaidų); 

34.7. rūpinasi savo vaikų IT priemonių sklandžiu veikimu ir palaiko grįžtamąjį ryšį su klasės 

vadovu bei mokytojais; 

34.8. apie vaiko nedalyvavimą pamokoje įprasta tvarka informuoja klasės vadovą, dalyko 

mokytojus iš anksto arba tą pačią dieną iki 9.00 val. 

34.9. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasės vadovu, Progimnazijos administracija, 

švietimo pagalbos specialistais;  

34.10. apie pastebėtą kitų vaikų netinkamą elgesį (vykdomas patyčias, necenzūrinį 

bendravimą, nesąžiningo mokymosi apraiškas ir pan.), informyoja klasės vadovą, esant poreikiui - 

Progimnazijos švietimo pagalbos specialistus ar administraciją; 

34.11. imasi teisėtų Tėvų poveikio priemonių užtikrinti, kad vaikas tinkamai elgtųsi 

elektroninėje erdvėje, joje neįžeidinėtų, neskleistų informacijos apie Progimnazijos bendruomenės 

narius; 

34.12. patys kreipiasi į klasės vadovą arba dalyko mokytoją, jeigu vaikui reikalinga papildoma 

administracinė, techninė ar mokymosi pagalba; 

34.13. kilus klausimams konsultuojasi su klasės vadovu, mokytojais darbo dienomis iki 17.00 

val. (jei mokytojai nenurodė kitaip); 

34.14. bendrauja su Progimnazijos bendruomenės nariais tik TAMO dienyne, laikosi etikos 

normų ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

35. Tėvams neužtikrinus sklandaus vaiko dalyvavimo nuotoliniame mokyme, nuosekliai 

laikomasi Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Klaipėdos Gedminų progimnazijoje tvarkos 

apraše numatytų mokinių elgesio, lankomumo, pažangumo svarstymo etapų. Už piktnaudžiavimą 

Tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, VGK rekomendacijų, mokymo sutartyje, šiame Apraše 

nustatytų susitarimų nesilaikymą Progimnazijos VGK  inicijuoja kreipimąsi į vaiko teises 

atstovaujančias institucijas. 

36. Progimnazijos direktorius: 

36.1. nustato Progimnazijos darbuotojų vaidmenis ir atsakomybes nuotolinio mokymo 

organizavimo ir vykdymo procese; suderina ir paskiria IKT koordinatorius, kuris konsultuoja 

mokinius, jų Tėvus,  mokytojus, švietimo pagalbos specialistus; 

36.2. organizuoja nuotolinį mokymą ir užtikrina mokinių, mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų, mokytojo padėjėjų aprūpinimą reikiama įranga, esant poreikiui ir galimybėms suteikia 

darbo vietą Progimnazijoje; 

36.3. bendrauja su darbuotojais, Tėvais, Progimnazijos savivaldos institucijomis, mokiniais 

nuotoliniu būdu; 

36.4. numato ugdymo nuotoliniu būdu kokybės užtikrinimo procesą; 

36.5. teikia informaciją apie nuotolinio mokymo vykdymą atsakingoms institucijoms, 

Progimnazijos bendruomenei; 

36.6. bendrauja su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija jos nurodytu būdu; 
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36.7. užtikrina visų saugos reikalavimų Progimnazijoje laikymąsi, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimais ir kitais teisės aktais; 

36.8. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms, sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo. 

37. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

37.1. pagal vadybines funkcijas atlieka organizacinius pasirengimo nuotoliniam mokymui 

darbus, kitus teisėtus Progimnazijos direktoriaus pavedimus; 

37.2. užtikrina kokybišką ugdymo nuotoliniu būdu programų įgyvendinimą; 

37.3. koordinuoja kuruojamų mokytojų veiklą, vykdo nuotolinio mokymo pedagoginę 

priežiūrą; teikia pagalbą nuotolinio mokymo klausimais;  

37.4. organizuoja mokytojų, švietimo pagalbos specialistų bendravimą nuotoliniu būdu; 

37.5. atlieka TAMO dienyno pildymo stebėseną;  

37.6. bendradarbiauja su kuruojamų klasių vadovais, koordinuoja jų darbą, teikia pagalbą ir 

padeda spręsti problemas; 

37.7. bendradarbiauja su kuruojamų klasių mokinių Tėvais; 

37.8. stebi kuruojamų klasių mokinių pažangumą, lankomumą, mokymosi krūvius; 

37.9. numato mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių kompetencijų 

tobulinimo poreikį ir galimybes; 

37.10. suplanuoja ir vykdo Progimnazijos ugdymo proceso įsivertinimą ir kolegialiai numato 

tobulinimo gaires atskiroms Progimnazijos bendruomenės grupėms; 

37.11. informuoja Progimnazijos bendruomenę apie mokymo(si) nuotoliniu būdu 

įgyvendinimą (Progimnazijos interneto svetainėje, TAMO dienyne); 

37.12. bendrauja su Klaipėdos miesto savivaldybės specialistais nuotoliniu būdu jų nurodyta 

forma. 

  

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Šis Aprašas yra privalomas visiems Progimnazijos pedagoginiams darbuotojams, 

mokiniams, jų Tėvams, informacinių komunikacinių technologijų specialistui.  

39. Progimnazijos bendruomenė su Aprašu supažindinama pranešimu TAMO dienyne, 

Aprašas viešai skelbiamas Progimnazijos interneto svetainėje. 

40. Šio Aprašo nuostatos gali būti keičiamos suderinus su Progimnazijos metodine taryba ir 

įsakymu patvirtinus Progimnazijos direktoriui. 
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Priedas 

 

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TAISYKLĖS MOKANTIS 

NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU  

 

 

1. Nuotolinių vaizdo pamokų metu pasirenka tinkamą darbo vietą, pageidautina - įsijungia 

vaizdo kamerą, gali įjungti fono efektus (paveikslėlis, rodomas už mokinio nugaros), išjungia 

pašalinius garso ir vaizdo įrenginius, naudojasi tik ta priemone, kuri skirta mokymuisi nuotoliniu 

būdu. Pamokų metu dėvi amžių ir etikos normas atitinkančią aprangą. 

2. Laikosi  nustatyto tvarkaraščio, laiku prisijungia prie vaizdo pamokų, savavališkai neišeina 

iš pamokos, jai nepasibaigus; mokinys išeiti anksčiau ar nedalyvauti pamokoje gali tik suderinęs su 

dėstančiu mokytoju/ klasės vadovu. 

3. Prie vaizdo pamokos jungiasi per Kalendorių (tik prie mokytojo Kalendoriuje sukurtos 

pamokos); pamokų metu mokiniai savavališkai negali kurti kitų tiesioginių susitikimų. 

4. Savo asmens identifikavimui privalo palikti sistemos priskirtą vardo ir pavardės trumpinį; 

paveikslėliai/nuotraukos yra draudžiami. 

5. Mokytojui paprašius, išjungia/ įjungia mikrofoną. 

6. Pamokos metu atidžiai klausosi mokytojo nurodymų, aiškinimo, atsako į mokytojo 

pateiktus klausimus, įsijungdamas mikrofoną. 

7. Pamokos metu neužsiima pašaline veikla, nerašo su pamokos tema nesusijusių komentarų, 

nesiunčia lipdukų ar kitokių paveikslėlių. 

8. „Kelia“ ranką (pažymi rankos simbolį) norėdamas pasisakyti, paklausti. 

9. Užduotis atlieka atsakingai ir sąžiningai, laiku (laikydamasis mokytojo nurodyto 

užduoties atlikimo termino): 

9.1. vėluojant pateikti atliktas užduotis mokytojas gali būti numatęs mažinti pažymį; 

9.2. jeigu mokinys dėl techninių kliūčių ar kitų objektyvių priežasčių užduoties pateikti laiku 

negali, būtina informuoti dalyko mokytoją ar klasės vadovą. 

10. Atlikdamas užduotis, bendraudamas su mokytojais TAMO dienyne, VMA pranešimus 

rašo naudodamas lietuviškus rašmenis, 

11. Gerbia kitų ir savo teises jaustis saugiai elektroninėje erdvėje: netoleruoja elektroninių 

patyčių; nepalaiko jų atsiradimo ar platinimo; pastebėjus patyčias jas stabdo arba informuoja apie tai 

klasės vadovą, Progimnazijos socialinį pedagogą ir/ ar psichologą. 

12. Vaizdo pamokų metu nefilmuoja, nefotografuoja ar neįrašinėja kitų asmenų veiklos ar 

pokalbių  be jų raštiško sutikimo. Pažeidus šį susitarimą taikoma įstatymuose numatoma atsakomybė. 

13. Kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais tik darbo dienomis iki 17 val. (jei 

mokytojai nenurodė kitaip). 

14. Neperduoda savo prisijungimo prie TAMO dienyno ir kitų mokymuisi skirtų aplinkų 

paskyrų slaptažodžių pašaliniams asmenims. 

15. Nesiunčia iš mokytojų gautų nuorodų, mokomosios medžiagos svetimiems žmonėms. 

16. Tausoja Progimnazijos suteiktą įrangą, skirtą mokytis nuotoliniu būdu, kitas mokymosi 

priemones; už sugadintą Progimnazijos turtą mokinio Tėvai atlygina Civiliniame kodekse numatyta 

tvarka.  

17. Mokinys, nesilaikantis Aprašo nuostatų ir taisyklių, kviečiamas pokalbiui su klasės 

vadovu, situacijai nesikeičiant, informacija apie mokinio elgesį perduodama socialiniam pedagogui. 

Socialinis pedagogas inicijuoja individualų pokalbį su mokiniu, jo Tėvais, esant poreikiui, 

organizuojamas VGK posėdis. 

 


