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I. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS  

 

1. Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 

patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu bei atsižvelgus 

į dalykų mokytojų metodinių grupių susitarimus ir pasiūlymus. 

2. Nuotoliniam mokymui(si) taikomas mišrusis mokymo(si) būdas – būdas, kai 

savarankiškas mokymasis derinamas su tiesioginėmis konsultacijomis. 

3. IKT techniniais klausimais konsultuoja gimnazijos skaitmeninių technologijų 

administratorius Aleksej Semionov. 

4. Nuotoliniam mokymui(si) naudojama: 

4.1. mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokytojai 

elektroniniame dienyne Tamo fiksuoja temas, skyrius, užduotis arba internetinių šaltinių nuorodas.  

4.2. interaktyviam ugdymui, užduočių individualizavimui, diferencijavimui, 

suasmeninimui, vertinimui – elektroniniai vadovėliai, elektroninės (EMA) pratybos, skaitmeninė 

ugdymo platforma „Eduka klasė“, Egzaminatorius.lt, dalyko mokytojų pasiūlyti, aptarti metodinėse 

grupėje papildomi įrankiai: FlipGrid, Quizlet, Quizizz, Edmodo, Epodreczniki.pl, Fizyka od 

podstaw, Crossword, Learningapps, Edpuzzle, Scholaris, Biblioteka internetowa Wolne Lektury, 

nauczyciel.pl, „Vaizdo pamokos 1-2 kl. mokiniams“ ir kt.  

4.3. bendravimui su mokiniais ir jų tėvais – el. dienynas Tamo, elektroninis paštas 

(gimnazijos pagiriugimnazija@gmail.com, mokytojų, tėvų ir vaikų el. paštai, Messenger, Viber, 

Skype, Facebook grupės, Zoom, Loom ir kitas mokytojo pasirinktas bendravimo būdas. 

4.4. bendrai informacijai – Vilniaus r. Pagirių gimnazijos interneto svetainė 

(http://www.pagiriugimnazija.vilniausr.lm.lt/) ir Facebook paskyra Vilniaus r. Pagirių gimnazija. 

5. Rekomendacijos dėl pamokų vedimo (organizavimo) nuotoliniu būdu: 

5.1. pamokos vaizdo konferencijos trukmė – iki 25 minučių vieno užsiėmimo metu; 

5.2. planuojant ugdymo turinį, mokytojams atsižvelgti į mokinių amžių, fizines ir 

technines galimybes, gebėjimą savarankiškai dirbti ir pan.; 

5.3. mokytojams „neapkrauti“ mokinių papildomos medžiagos (referatų, pateikčių ir 

pan.) rengimu nesant būtinybei; 

5.4. tausojant mokinių, neskirti namų darbų arba  skirti mažos apimties kūrybines 

užduotis (išskyrus gimnazijos III ir IV klasių mokinių); 
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5.5. mažinant mokinių mokymo(si) krūvį, planuoti ir vykdyti projektines veiklas 

bendradarbiaujant su kolegomis; 

5.6. teikti grįžtamąjį ryšį (mokinys – mokytojas, mokytojas – mokinys, mokytojas – 

mokinio tėvai, mokytojas – mokytojas, mokytojas – švietimo pagalbos specialistas, mokytojas – 

administracijos atstovas (-ai)). 

5.7. bendradarbiaujant su kolegomis griežtai laikytis pamokų tvarkaraščio laiko 

(netrukdyti kolegai jo pamokos metu). 

6. Dirbant nuotoliniu būdu, privalomi kiekvienos savaitės mokytojų metodinių grupių 

susitikimai, kurių metu vertinamas kiekvieno mokinio įsitraukimas į nuotolinio ugdymo procesą, 

aptariama mokinio pažanga.  

7. Mokytojų metodinių grupių susitikimų medžiaga pristatoma ir aptariama kiekvieno 

savaitės ketvirtadienio gimnazijos Metodinės tarybos virtualaus posėdžio metu. Priimami bendri 

susitarimai dėl veiklos tobulinimo. 

8. Vykdomas mokinių mokymosi pasiekimų bei lankomumo stebėjimas, analizė,  

vertinant mokinių mokymo(si) pažangą, vykdomos mokinių, tėvų, mokytojų apklausos. Remiantis 

apklausų duomenimis koreguojamas Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašas, ugdymo turinys, teikiamos rekomendacijos apklausų dalyviams.  

9. Nuotolinio mokymo(si) organizavimas Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt 

Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus jungtinėse priešmokyklinio ugdymo grupėse: 

9.1. Mokytojai, ugdantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, darbo 

savaitės pradžioje ugdytinių tėvams el. paštu arba kitu sutartu būdu pateikia savaitės ugdomuosius 

planus, nurodydami veiklas, žaidimus, praktines ir muzikines užduotis, rekomendacijas.  

9.2. Darbo savaitės eigoje ugdytinių tėvai fotografuoja savo vaikų darbelius ir sutartu 

būdu siunčia grupių mokytojams nuotraukas su veiklų fiksavimais. Tokiu būdu užtikrinamas veiklų 

grįžtamasis ryšys. 

 

 

II. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) DALYVIŲ VEIKLA 

 

10.  Gimnazijos vadovai: 

10.1. Nuolat dalijasi aktualia informacija (skelbdami gimnazijos interneto svetainėje, 

Facebook paskyroje, informuodami bendruomenę el. dienyne Tamo ir pan.), gautą iš gimnazijos 

steigėjo – Vilniaus rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos ar kitų Lietuvos Respublikos institucijų. 

10.2. Informuoja gimnazijos bendruomenę apie mokymo(si) nuotoliniu būdu 

įgyvendinimą. 

10.3. Vykdo mokymo(si) nuotoliniu būdu priežiūrą. 

10.4. Administracinės tarybos virtualių posėdžių metu aptaria mokymo(si) nuotoliu būdu 

įgyvendinimą, planuoja veiklas, susijusias su nuotoliniu mokymu(si). 

11. Mokytojai: 

11.1. Numato kiekvienos pamokos veiklas pagal gimnazijos tvarkaraštį bei konsultacijų 

grafikus (gimnazijos vadovo patvirtintą ir individualiai su mokiniais susitartą). 

11.2. Koreguoja dalyko teminius planus, perkeldami ugdymo turinį taip, kad numatytos 

nuotolinio mokymo(si) užduotys būtų prasmingos ir įgyvendinamos mokinių. 

11.3. Elektroniniame dienyne Tamo fiksuoja temas, skyrius, užduotis arba internetinių 

šaltinių nuorodas, skirtas nuotoliniam mokymui(si),  informuoja mokinius ir jų tėvus apie savo 



dalyko atsiskaitymo formas, vertinimo būdus, prisijungimo prie tam tikros virtualios mokymo(si) 

aplinkos ar platformos laiką. 

11.4. Sistemingai pildo elektroninį dienyną Tamo (fiksuodami mokinių pažangą ir 

lankomumą). 

11.5. Informuoja klasės vadovą apie mokinių lankomumą. 

11.6. Dirbdami nuotoliniu būdu pagal gimnazijos vadovo patvirtintą tvarką, palaiko ryšį su 

gimnazijos administracija, konsultuojasi su kolegomis, teikia pagalbą vieni kitiems, esant poreikiui 

kreipiasi į  gimnazijos skaitmeninių technologijų administratorių. 

12. Klasių vadovai: 

12.1. Atlieka klasių vadovų funkcijas nuotoliniu būdu ir ugdo auklėtinius pasitelkdami 

virtualias, pažintines formas. 

12.2. Reguliariai informuoja gimnazijos mokytojus dalykininkus, dirbančius su klase, bei 

socialines pedagoges apie mokinių sergamumą arba  mokinių negalėjimą dalyvauti pamokose.  

12.3. Esant poreikiui padeda gimnazijos administracijai, švietimo pagalbos specialistams, 

gimnazijos valgyklos darbuotojams sprendžiant klausimus, susijusius su jų auklėtiniais. 

13. Švietimo pagalbos specialistai: 

13.1. Dirba nuotoliniu būdu vadovaudamiesi savo pareigine instrukcija ir gimnazijos 

vadovo patvirtinta tvarka. 

13.2. Teikia pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams nuotoliniu būdu. 

13.3. Specialusis pedagogas-logopedas – skiria mokiniams, kuriems reikalinga logopedo 

pagalba, užduotis el. paštu (mokinių arba jų tėvų) arba popieriniu variantu bei  teikia pagalbą spec. 

poreikių mokiniams (telefonu ar kitu el. būdu, suderintu su mokinio tėvais). 

13.4. Socialinės pedagogės – padeda gimnazijos valgyklos darbuotojams organizuoti 

mokinių nemokamą maitinimą – sauso  maisto davinių teikimą, talkina gimnazijos administracijai, 

klasių vadovams sprendžiant mokinių ugdymo nuotoliniu būdu klausimus, vykdo mokinių 

lankomumo priežiūrą. 

13.5. Psichologas konsultuoja mokinius, jų tėvus, mokytojus nuotoliniu būdu (el. paštu, 

telefonu ir pan.).  

14. Mokiniai: 

14.1. Nuo 2020 m. kovo 30 d., pasibaigus mokinių pavasario atostogoms, reguliariai, 

nuosekliai ir atsakingai, naudodami įvairias IKT priemones, mokosi nuotoliniu būdu, laikydamiesi 

šių taisyklių ir susitarimų su mokytojais dalykininkais. 

14.2. Bent du kartus per dieną (nuo 9.00 val. iki 17 val.) prisijungia prie el. dienyno Tamo 

paskyros, kad realiu laiku būtų susipažinę su ugdymo proceso pakeitimais. 

14.3. Vadovaujasi savo klasės pamokų tvarkaraščiu ir nauju pamokų laiku, patvirtintu 

gimnazijos vadovo įsakymu. 

14.4. Laiku prisijungia prie mokytojų pasirinktos virtualios mokymo(si) aplinkos, atlieka 

mokytojų paskirtas užduotis, konsultuojasi su mokytojais mokymo(si) klausimais, apie atliktas 

užduotis informuoja mokytoją iš anksto suderintu būdu.  

14.5. Likus nemažiau nei 1 val. iki pamokos laiko, informuoja mokytoją, jeigu negali 

paskirtu laiku dalyvauti nuotoliniame mokyme(si), nurodydami priežastį. 

14.6. Informuoja klasių vadovą, jeigu serga ir negali dalyvauti ugdymo procese.  

14.7. Yra atsakingi už sąžiningą mokymą(si) nuotoliniu būdu. 

15. Tėvai: 



15.1. Atsakingai ir geranoriškai bendradarbiauja su gimnazijos administracija, klasių 

vadovais, mokytojais, švietimo pagalbos specialistais mokinių nuotolinio mokymo(si), nemokamo 

maitinimo, techninės pagalbos ir kitais klausimais. 

15.2. Įsipareigoja bent vieną kartą per dieną (nuo 9.00 val. iki 17.00 val.) prisijungti prie 

el. dienyno Tamo paskyros, kad realiu laiku būtų susipažinę su ugdymo proceso pakeitimais, 

naujausiomis žiniomis, pranešimais.  

15.3. Pradinių klasių mokinių tėvai teikia pagalbą pagal atskirus susitarimus klasių 

vadovams ugdant jų vaikus nuotoliniu būdu. 

15.4. Kreipiasi pagalbos dėl IKT nesklandumų į gimnazijos skaitmeninių technologijų 

administratorių arba į elektroninio dienyno Tamo administratorių.. 

15.5. Atsako už savalaikės informacijos pateikimą klasių vadovui arba gimnazijos 

administracijai apie jų vaiko ligą. 

15.6. Atsako už jų vaikų užimtumą ir saugumą, laikantis visų Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

ar kitų Lietuvos Respublikos institucijų vadovų rekomendacijų, nurodymų.  

 

III. MOKINIŲ VERTINIMAS IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS 

 

16. Mokinių, ugdomų nuotoliu būdu, vertinimo būdai (savarankiškų, kontrolinių darbų, 

projektinių, kūrybinių veiklų, grupės darbų ir pan.) yra aptarti mokytojų metodinėse grupėse. 

17. Mokytojai pirmojo nuotoliniu būdu užsiėmimo metu supažindina mokinius su savo 

dalyko vertinimo sistema, būdais, informuoja mokinių tėvus elektroniniame dienyne Tamo.  

18. Rekomenduojama kiekvieną kartą skiriant užduotis mokiniams pateikti užduoties 

vertinimo kriterijų paaiškinimą – kiek balų bus skiriama už visos užduoties ar užduoties dalies 

atlikimą. 

19. Vertinant mokinių atliktas užduotis rekomenduojama raštu (1-2 sakiniais) 

pakomentuoti vertinimą, pateikti siūlymus dėl klaidų taisymo. 

20. Palaikant grįžtamąjį ryšį su mokiniais, rekomenduojama vadovautis pasitikėjimo 

vieni kitais principu, kaupti mokinių el. būdu siunčiamų atliktų užduočių kopijas, komunikuoti su 

mokinio tėvais, kolegomis. 

 

IV. MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITA 

 

21. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal 

prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, elektroninio pašto duomenis ir fiksuojama 

elektroniniame dienyne Tamo, žymint „n“ raidę nedalyvavusiam pamokoje mokiniui, išskyrus tuos 

atvejus, kai mokinys neturi techninės galimybės dalyvauti pamokoje, tačiau visas mokytojo 

paskirtas užduotis atlieka laiku, teikia grįžtamąjį ryšį. 

22. Sergančių mokinių tėvai turi pranešti klasės vadovui apie vaiko ligą ir negalėjimą 

laikinai dalyvauti nuotolinio mokymo(si) procese. 

23. Mokinių, nedalyvaujančių pamokose, stebėseną ir prevencija vykdoma pagal šias 

veiksmų „kopetėles“: 

23.1. dalyko mokytojas el. dienyne Tamo tą pačią pamokos dieną susisiekia su mokiniu, 

norėdamas sužinoti pamokos(-ų) nelankymo priežastis; 

23.2. dalyko mokytojas el. dienyne Tamo pranešimais informuoja mokinių tėvus 

(globėjus) apie mokinio nedalyvavimą pamokoje, išsiaiškina to priežastis; 



23.3. dalyko mokytojas el. dienyne Tamo pranešimais informuoja klasės vadovą apie 

mokinio nedalyvavimą pamokoje; 

23.4. dalyko mokytojui nepavykus išsiaiškinti mokinio nedalyvavimo pamokose priežastis 

arba situacijai dėl pamokų nelankymo kartojantis, mokinio lankomumo prevencija perimama klasės 

vadovo, kuris informuoja mokinio tėvus, aiškinasi galimas priežastis ir pasekmes; 

23.5. klasės vadovas  ir mokytojas dalykininkas apie pasikartojantį  mokinio pamokų 

nelankymą informuoja gimnazijos socialines pedagoges, rašo tarnybinį pranešimą gimnazijos 

vadovui; 

23.6. socialinės pedagogės el. dienyne Tamo, mobiliuoju telefonu arba el. paštu susisiekia 

su mokinio tėvais, sprendžia mokinio lankomumo klausimą; 

23.7. situacijai negerėjant, mokinio tėvai turi raštu paaiškinti dėl kokių priežasčių mokinys 

nedalyvauja pamokose; 

23.8. mokinio lankomumo klausimas socialinių pedagogų iniciatyva svarstomas 

gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje bei gimnazijos administracijoje; 

23.9. situacijai nesikeičiant, gimnazijos administracijos atstovas kreipiasi į Vilniaus rajono 

savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių  dėl pagalbos sprendžiant mokinio(-

ių) pamokų nelankymo klausimą. 

 

V. KULTŪRINGO BENDRAVIMO ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE NUOSTATOS BEI 

PATYČIŲ PREVENCIJA 

 

24. Bendraujant elektroninėje erdvėje: 

24.1. visi bendravimo (pokalbio, diskusijos, pamokos) dalyviai (gimnazijos 

administracijos atstovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokiniai, tėvai)  laikosi 

bendrųjų kultūringo (etiško), pagarbaus, mandagaus bendravimo nuostatų; 

24.2. gimnazijos pedagogai laikosi pedagogo etikos kodekso nuostatų; 

24.3. pastebėjus patyčias, yra kreipiamasi (žodžiu/raštu) į gimnazijos socialines 

pedagoges, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, esant poreikiui, į gimnazijos vadovą. 

25. Patyčių prevencija gimnazijoje vyksta pagal patvirtintą patyčių prevencijos 

programą OLWEUS. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Šios Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Mokymo nuotolinių būdu taisyklės, esant 

reikalui, gali būti papildomos, koreguojamos mokslo metų eigoje gimnazijos vadovo įsakymu. 


