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PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO
NUOTOLONIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tvarkos aprašas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu skirtas padėti 
gimnazijos bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu iki 
bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu gimnazija gali ugdyti mokinius 
nepriklausomai nuo to,  ar šis būdas yra įteisintas gimnazijos nuostatuose ar ne. Laikinai 
organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

3. Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu pagal esamą 
pamokų tvarkaraštį pradinėse klasėse ir naują  pamokų tvarkaraštį 5–8 ir 1g–4g klasėse. 

4.  Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas IKT koordinatorius teikia konsultacijas 
mokytojams, mokiniams technologijų naudojimosi klausimais.

II SKYRIUS
NUOTOLINIO MOKYMOSI APLINKA

5. Ugdymo proceso nuotoliniu  būdu organizavimui bei komunikacinių ryšių 
palaikymui tarp mokytojų ir mokinių naudojamas e. dienynas Mano dienynas. Klasių vadovai, 
ugdytiniai bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai) tarpusavyje gali bendrauti uždarose Facebook grupėse.

6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams ugdyti naudojama 
pagrindinė nuotolinio mokymosi aplinka – uždaros (siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą)  
Facebook grupės.

7. Ugdymo apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama tik e. dienyne Mano 
dienynas.

8 . Mokytojai tarpusavyje realiuoju laiku (sinchroniniu būdu) bendrauja ir 
bendradarbiauja naudodami ZOOM platformą. Ją taip pat mokytojai naudos sinchroniniam 
bendravimui su mokiniais.

9. Mokytojai pagal poreikį naudosis Nacionalinės švietimo agentūros interneto 
svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis) sukaupta metodine medžiaga bei kitomis 
virtualiomis mokymuisi ir bendravimui skirtomis aplinkomis bei skaitmeniniu turiniu.

III SKYRIUS
NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

10. Mokytojai e. dienyne Mano dienynas kiekvieną dieną iki 9 valandos suveda tos 
dienos pamokų duomenis: nurodo pamokų temas, detalizuoja klasės darbą, užduotis bei namų 
darbus, jeigu jie skiriami. Pamokos trukmė – 30 minučių.

11. E. dienyno Mano dienynas skiltyje „Klasės darbas“ pateikiama aiški pamokos 
veiklos informacija. Nurodoma:

11.1  kur rasti teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją 
(vadovėlių puslapiai, nuorodos į internetinius puslapius ar kt.);

11.2  ką turi mokinys padaryti (individualus, grupės ar visos klasės darbas): praktinės 
užduotys, pavyzdžiui eksperimentas, stebėjimas ar kt., užduotys pratybų sąsiuvinyje,  pratimai / 
užduotys iš vadovėlio ar internetinėse programose (įkeliama nuoroda), teksto skaitymas ir 



aptarimas, teorinės medžiagos aptarimas nurodytu aspektu, trumpi rašiniai ir pan. Mokiniams gali 
būti skiriamos užduotys, susijusios su projektinių darbų rengimu (mokinių grupės gali bendrauti 
virtualioje aplinkoje). 

11.3. kada / iki kada užduotis turi būti atlikta, kaip pateikiama, kaip bus vertinama. 
12. Jei numatytos veiklos mokinys nespėjo atlikti per pamokai skirtą laiką, skiriami 

namų darbai, nurodomi e. dienyno Mano dienyno skiltyje „Namų darbai“.
13.  Skiltyje „Pastabos“ nurodoma apie planuojamą pamoką realiuoju laiku 

(sinchroniniu būdu). 
14. Visi atsiskaitymai (rašto darbai, kontroliniai, kaupiamojo balo užduotys) vyksta 

virtualioje aplinkoje (be tiesioginio kontakto). Ne vėliau kaip prieš savaitę e. dienyne Mano 
dienynas skiltyje „Klasės darbas“ nurodomi numatomi atsiskaitymai ir kontroliniai darbai, jų 
organizavimo procedūra (išsiuntimo / grąžinimo laikas, atlikimo būdas ir pan.). 

15.  Atsiskaitomieji darbai yra vertinami ir gauti įvertinimai įrašomi į e. dienyną Mano
dienynas. Mokinio darbas neatsiųstas / neįkeltas mokytojo nurodytu laiku yra įvertinamas 
nepatenkinamai. 

IV SKYRIUS 
ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

MOKINIAMS

16. Specialioji pedagogė ir logopedė su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bendrauja  uždaroje Facebook  grupėje. Naudojantis Facebook 
įkeliamos užduotys, nuorodos. Tėvai gali  parašyti savo atsiliepimus, klausimus ir pasidalinti  
nuotraukomis kaip jiems seksi atlikti vieną ar kitą užduotį.   

17. Mokiniai užduotis gana Mano dienyne. Jiems pagalba atliekant užduotis  teikiama 
individualiai  naudojantis Messenger, Mano dienynu, telefonu. 

IV. SKYRIUS
BENDRAVIMAS SU MOKINIAIS IR JŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS)

18 . Mokiniams mokytojai savo pamokų metu turi būti pasiekiami elektroninėje 
aplinkoje (e. dienyne Mano dienynas, Facebook, Messenger, telefonu ar kt.)

19. Mokiniai raštu mokytojams gali užduoti klausimus. Mokytojas privalo į klausimus
atsakyti iki 17 val. (arba kitu su mokiniais sutartu laiku).

20. Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie e. dienyno Mano dienynas, 
perskaityti pateiktą informaciją ir atlikti nurodytas užduotis. 

21. Tėvai privalo informuoti (per e. dienyną Mano dienynas arba el. paštu / telefonu ar
kt.) klasių vadovus apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese. 

22. Nuotolinio mokymosi metu privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų 
apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.

______________________


