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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro (toliau – Centro)  mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja jaunimo ir 

suaugusiųjų  pagrindinio ugdymo bei suaugusiųjų vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą, 

organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr.V-1006 „Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro 

2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; Bendrojo ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą. 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Nuotolinio mokymo(si) būdas – tai mokymosi forma, kai mokinys nepalaiko 

betarpiško kontakto su mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių 

komunikacinių technologijų (IKT) priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje. 

 3.2. Virtuali mokymosi aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT pagrįsta 

informacinė ugdymo sistema, kurioje vyksta mokymosi procesas ir mokinių bei mokytojų sąveika.  

 3.3.Nuotolinė konsultacija – papildoma pagalba mokiniams, besimokantiems nuotoliniu 

būdu ir negalintiems atvykti į centrą dėl pateisinamų priežasčių. 

3.4. Sinchroninis nuotolinis mokymas(is) – visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja 

pamokoje per atstumą, tuo pačiu metu, naudodami informacines komunikacines technologijas. 

3.5. Asinchroninis nuotolinis mokymas(is) – mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, 

bendraudami informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis. 

3.6. Hibridinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai lygiagrečiai 

derinami skirtingi mokymo būdai (pavyzdžiui, taikant grupinę formą, kai per pamoką dalis mokinių 

mokosi klasėje, kita dalis – nuotoliniu būdu). Šis būdas gali būti taikomas, kai dalis grupės ar klasės 

mokinių negali mokytis ir/ar mokytojas mokyti kasdieniu ugdymo organizavimo būdu dėl izoliacijos 

ar ligos. 

3.7. Mišrusis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai nuosekliai derinami 

skirtingi mokymo būdai (pavyzdžiui taikant grupinę formą, visiems mokiniams dalis mokymo vyksta 

nuosekliai nuotoliniu, vėliau – kasdieniu būdu). Šis būdas taikomas mokinių srautams reguliuoti/ 

riboti. 

 

 

 

 

 

 



 II SKYRIUS  

 NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Centre naudojami  nuotolinio mokymosi būdai, kurie užtikrina skaitmeninio ugdymo 

turinio pasiekiamumą, asmens duomenų saugumą,  bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo 

proceso metu sinchroninėmis ir asinchroninėmis mokymosi formomis:  

 UAB „Tavo mokykla“ elektroninis dienynas Tamo.lt. - naudojamas ugdymo apskaitos 

tvarkymui, mokinių ir jų tėvų informavimui ir ugdymo(si) rezultatų, Centro lankymo 

apskaitai; 

 elektroninis paštas. Centrui priskirta Google paskyra @jsmc.lt, kuri naudojama kaip 

asinchroninė komunikacijos priemonė;  

 nuotolinio mokymo(si) aplinka – Google Workspace for Education (toliau - Google 

Classroom). Naudojama kaip failų keitimosi priemonė,  sinchroninėms ir asinchroninėms 

pamokoms organizuoti,  mokinių darbams ir kūriniams kaupti ir vertinti; 

 sinchroninė komunikacijos priemonė (vaizdo pamokoms ir konferencijoms, neformaliojo 

švietimo veikloms, klasių valandėlėms, susirinkimams, pokalbiams ir kitoms 

reikalingoms virtualioms veikloms organizuoti) naudojama Google Meet programa 

(Google Workspace for Education platformos dalis) 

5. Nuotolinis mokymas Centre vyksta sinchroniniu ir asinchroniniu būdu, pagal įprastą 

pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas elektroniniame dienyne, Centro svetainėje 

(https://www.smc.silute.lm.lt) ir Google classroom aplinkoje:  

5.1. klasės valandėlės vykdomos sinchroniniu pagal klasės vadovo/kuratoriaus veiklos 

planą; 

5.2. neformalusis vaikų švietimas vykdomas sinchroniniu ir asinchroniniu būdu; dėl 

palankiausio būdo, įgyvendinant programoje numatytus tikslus, mokytojas tariasi su mokiniais; 

5.3. konsultacijos vykdomos sinchroniniu būdu pagal Centro direktoriaus patvirtintą 

tvarkaraštį; 

5.4. prevencinių programų įgyvendinimas sinchroniniu ir asinchroniniu būdu;  

5.5. atsiradus poreikiui, gali būti sudaromas/keičiamas pamokų, veiklų ir konsultacijų 

tvarkaraštis laikinai į užsienį išvykusiems ar nuolat užsienyje gyvenantiems mokiniams, įvertinus 

galimus laiko zonų skirtumus.  

6. Sinchroninės pamokos trukmė – 45 minutės; 

6.1. sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 2 val. Pamokos struktūra pritaikoma 

asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir 

mokinių amžių;  

7. suaugusiųjų klasių mokiniams sinchroniniam ugdymui  skiriama ne mažiau kaip 60 

proc. ugdymo proceso laiko, asinchroniniam ugdymui - ne daugiau kaip 40 proc.; 

7.1. jaunimo klasių mokiniams - 100 proc. pamokų jaunimo klasėms vykdoma sinchroniniu 

būdų, pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį.  

8. Pamokų pradžia, kai Centro mokiniai mokosi nuotoliniu būdu: 

8.1. jaunimo klasėms - 8.30 val. Pertraukos skirtos pavalgymui – 12.00 val.  ir 13.05 val.; 

8.2. suaugusiųjų klasėms – 16.00   

9. Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai ir kiti renginiai rengiami nuotoliniu būdu naudojant 

Google Meet programą.  

10. Centras paskiria atsakingus darbuotojus, kurie konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus/ 

globėjus nuotolinio ugdymo klausimais: 

10.1. skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius): 

10.1.1. konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais. 

10.1.2. teikia informaciją Centro administracijai nuotolinio mokymo(si) organizavimo ir 

vykdymo klausimais; 

10.1.3. sprendžia iškilusias technines problemas; 

10.1.4. administruoja nuotolinio mokymosi platformą Google Classroom (sugeneruoja 

prisijungimus prie nuotolinio mokymosi platformos mokytojams ir mokiniams). 



10.2. mokytojas: 
10.2.1. yra įgijęs skaitmeninio raštingumo kompetencijas, nustatytas Reikalavimų mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos apraše, parvirtintame Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl 

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo 

patvirtinimo“ ir taiko jas ugdymo turiniui kurti, ugdymui planuoti ir organizuoti, mokinių mokymo 

procesui bei pažangai stebėti ir vertinti, bendradarbiauti su kitais mokytojais ir pagalbos mokiniui 

specialistais, tėvais (globėjais); 

10.2.2. naudojasi Google Workspace for Education platforma, jungdamasis su paskyra 

@jsmc.lt;  

10.2.3. pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį (nurodytu laiku) transliuoja pamokas  

su įjungta vaizdo kamera naudodamasis programa Google Meet. Nuotolines grupines pamokas 

mokytojas gali vesti tiek Centre, tiek dirbdamas per nuotolį (namuose, kitose vietose, kur yra 

galimybė naudotis kompiuteriu, geros kokybės interneto ryšiu);  

10.2.4. rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, dalyko/modulio 

mokymo(si) turinio planus, vadovaujantis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis 

rekomendacijomis, patalpina Google Classroom  aplinkoje;    

10.2.5. aktualią garso ir vaizdo medžiagą, e-vadovėlius, suskaitmenintą medžiagą iš popierinių 

vadovėlių, pateiktis, veiklų/užduočių pavyzdžius, nuorodas į mokymosi išteklius, užduočių paketus 

ir kitą mokymo(si) medžiagą kaupia ir talpina į nuotolinio mokymosi platformą Google Classroom;  

10.2.6. elektroniniame dienyne TAMO pildo bendrą pamokos  temą, o konkrečias kiekvienos 

pamokos veiklas t. y. mokymosi užduotis, įvairias nuorodas į mokymosi šaltinius, teorinę ir kitą 

ugdymui(si) reikalingą medžiagą bei informaciją, pagalbą mokiniui, paaiškinimus apie grįžtamąjį 

ryšį, pateikia TAMO dienyne pildydami pamokos turinio dalį „Bendras namų darbas“, nurodydami 

užduočių atlikimo laiką; 

10.2.7. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus. Vertinimus už darbus  surašo 

elektroniniame dienyne TAMO. Elektroninis dienynas TAMO pildomas vadovaujantis bendra 

elektroninio dienyno pildymo tvarka, patvirtinta Centro direktoriaus įsakymu; 

10.2.8. stebi mokinių pasiekimus, prisijungimą ir dalyvavimą vaizdo pamokose ar 

konsultacijose bei teikia ataskaitas klasės vadovui/kuratoriui, socialiniam pedagogui, tėvams/ 

globėjams ir Centro administracijai; 

10.2.9. informuoja mokinius apie programas ir prisijungimo kodus (prie tiesioginių 

pamokų/konsultacijų  Google Classroom programa) naudodamasis el. dienynu Tamo ir/ar el. paštu.  

10.2.10. Mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką ir 

pamokų/konsultacijų tvarkaraštį. 

10.2.11. Kai nevyksta tiesioginės pamokos/ konsultacijos, mokytojas ruošia užduotis ir 

konsultuoja mokinius naudodamasis kitomis programomis (Google dokumentai, el.paštas ir kt.)  

10.2.12. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys 

mokiniams pateikiamos skaitmeninėje aplinkoje.  

10.2.13. Mokytojai tokiu pačiu būdu organizuoja nuotolinį mokymą(si) mokiniams, mokomiems 

namuose ir/ar turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius. 

10.2.14. Mokytojas, planuojantis vesti atvirą pamoką (kitą ugdomąją veiklą), ne vėliau kaip prieš 

dvi dienas pranešimu e-dienyne arba el.paštu informuoja kuruojantį vadovą ir kolegas bei suderina 

pageidaujančių dalyvauti pamokoje (veikloje) prisijungimą. 

10.2.15. Mokytojas įsipareigoja nesuteikti prieigos prie nuotolinį mokymą atlikti naudojamoje 

įrangoje esančios informacijos kitiems asmenims, saugoti ir neatskleisti informacijos apie savo 

prisijungimo duomenis (vartotojo vardo, slaptažodžių ir pan.), išskyrus Centro darbuotojams, 

vykdantiems nuotolinio mokymo stebėseną. 

10.2.16. Mokytojas įsipareigoja saugoti, neatskleisti bei nesudaryti galimybės tretiesiems 

asmenims sužinoti jokių duomenų, įskaitant ir asmens duomenis, kuriuos Mokytojas valdo 

vykdydamas nuotolinį mokymą, išskyrus Centro darbuotojams, vykdantiems nuotolinio mokymo 

stebėseną. 



10.2.17. Remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 

2016/679 (Bendrajame duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymu, Darbo kodekse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta 

arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima 

nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal 

identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir 

interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 

psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiu, jo atvaizdą bet kokiu formatu, foto 

ar vaizdo medžiagoje. 

10.2.18. Visais atvejais, jei Mokytojo nuomone kyla grėsmė dėl konfidencialumo pažeidimo ar 

asmens duomenų atskleidimo, Mokytojas privalo pranešti apie tai savo tiesioginiam vadovui ir kartu 

nedelsiant imtis priemonių šiai grėsmei šalinti. 

10.3. klasės vadovas/kuratorius: 
10.3.1. informuoja ir apmoko mokinius prisijungti ir dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje;  

10.3.2. konsultuoja mokinius dėl prisijungimo prie virtualių pamokų;  

10.3.3. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus, dalyvavimą nuotoliniuose mokymuose; 

10.3.4. pagal mokytojo pateiktą informaciją, rengia ataskaitas Centro administracijai apie 

pasiekimus, pažangą bei lankomumą; 

10.3.5. mokinių mokymosi apskaitą tvarko elektroniniame dienyne TAMO; 

10.3.6. tvarko mokinių lankomumo apskaitą pagal prisijungimo prie virtualios mokymo 

aplinkos, elektroninio pašto duomenis bei informacija, kurią pateikia mokantys mokytojai ar tėvai/ 

globėjai; 

10.3.7. ugdymo procesui pasibaigus, formuoja ataskaitas „Klasės pažangumas“, „Mokinių 

mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ ir patvirtina duomenų jose teisingumą parašu bei perduoda 

Centro direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

10.3.8. patikrina savo klasės pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja dalyko 

mokytoją, administraciją; 

10.3.9. renka informaciją iš dalykų mokytojų apie mokinių įsitraukimą į nuotolinį mokymąsi, 

informuoja socialinį pedagogą, tėvus/ globėjus. 

10.4. Socialinis pedagogas: 
10.4.1. tarpininkauja tarp mokytojų – mokinių - tėvų /globėjų mokinių ugdymo, lankomumo 

klausimais, priima sprendimus ir teikia pagalbą, bendradarbiaujant su Vaiko gerovės komisija; 

10.4.2. teikia individualias  konsultacijas ir pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams ir jų tėvams/ globėjams, analizuoja mokinių lankomumą, mokytojų pastabas, komentarus; 

10.4.3. koordinuoja nemokamo maitinimo teikimo klausimus mokiniams mokantis nuotoliniu 

būdu; 

10.4.4. teikia siūlymus gimnazijos administracijai dėl nuotolinio mokymo(si) gerinimo; 

10.4.5. organizuoja individualias ir / ar grupines konsultacijas, prevencinių programų 

įgyvendinimui skirtas veiklas; 

10.4.6. ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę peržvelgia įrašus elektroninio dienyno skiltyje 

„Pagyrimai /Pastabos“ ir priima sprendimą dėl prevencinių priemonių; 

10.4.7. socialinė pedagoginė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

teikiama nuotoliniu būdu, sutartu laiku ir būdu. Socialinis pedagogas turi rodyti iniciatyvą 

bendraujant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, savo veiksmus derindamas su 

Vaiko gerovės komisijos pirmininku; 

10.4.8. vykdo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programą „Savu kelius“ jaunimo klasių 

mokinimas, pasitelkdamas virtualią mokymosi platformą Google Classroom, el.paštą ir telefoną.  

10.5. mokinys: 

10.5.1. nuotolinio mokymosi platformoje Google Classroom prisijungimui naudojasi IKT 

koordinatoriaus sukurta paskyra @jsmc.lt; 

10.5.2. kiekvieną dieną tikrina Tamo.lt dienyną, kuriame mokytojai patalpina pranešimus apie 

prisijungimo programas, kodus ir kitą informaciją; 



10.5.3. pasirūpina technine įranga ir aplinka (pakrauta baterija, tinkamas apšvietimas, rami 

aplinka ir t .t.) ir pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu; 

10.5.4. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais; 

10.5.5. laiku atlieka ir atsiskaito gautas užduotis; 

10.5.6. konsultuojasi su mokytoju, stebi savo pažangumą; 

10.5.7. dalyvauja nuotolinėse grupinėse ar individualiose konsultacijose naudodamasis 

programomis Google Meet pagal sudarytą tvarkaraštį; mokytojų pageidavimu įsijungia vaizdo 

kamerą ir mikrofoną;  

10.5.8. konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempą, tačiau turi įsisavinti ir 

atsiskaityti už tą medžiagos dalį, kuri priskirta konkrečiam trimestrui/pusmečiui; 

10.5.9. privalo atlikti ir/ar atsiųsti visų mokomųjų dalykų paskirtus atsiskaitomuosius darbus 

nurodytu laiku; 

10.5.10. Mokiniams griežtai draudžia dalintis prisijungimo nuorodomis su trečiaisiais 

asmenimis, įrašinėti, fotografuoti, daryti pamokos ekrano nuotraukas ar kitu būdu fiksuoti tiesioginę 

vaizdo pamoką;  

 

III SKYRIUS 
MOKYMO(SI) IŠTEKLIAI IR PRIEMONĖS  

 

11. Skaitmeninį turinį pasirenka kiekvienas mokytojas individualiai. Mokytojas 

nuotoliniame mokyme skaitmeninį turinį gali tvarkyti, kaupti ir naudoti įvairiose elektroninėse 

erdvėse, bet pateikia Google Classroom  virtualioje mokymo aplinkoje arba el. dienyne TAMO. 

Virtualioje mokymo(si) aplinkoje pateikiant medžiagą, turinys sudaromas iš nepriklausomų 

medžiagos fragmentų – mokymosi objektų. Iš jų galima įvairiai komponuoti pamoką, iš pamokų – 

mokymosi modulį, iš modulių – mokymosi programą. Toks modulinis turinio sudarymas palengvina 

ne tik atskirų modulių atnaujinimą, bet ir jų pakartotinį naudojimą susijusiuose kursuose. Siekiama, 

kad mokymosi objektai turėtų būti kuo mažesni, bet informatyvūs ir pritaikyti mokytis. 

12. Į virtualią mokymosi aplinką galima įtraukti ir naudoti kitus skaitmeninius įrankius. 

Google Classroom galima papildyti, pateikiant nuorodas į mokymosi medžiagą ir užduotis: 

nukreipiant kitas skaitmenines ugdymo turinio aplinkas, lygiagrečiai galima naudoti el. dienyną 

Tamo ir kitus nišinius įrankius,  mokymo(si) medžiagai kurti (pavyzdžiui,  Kahoot, Quizizz, Quizlet, 

Socrative ir kt.). 

13. Pagal poreikį savo dalyko grupėje patalpina sąvokų ir terminų žodynus arba nuorodas į 

juos.  

14. Įgyvendindami ugdymo programas mokytojai naudojasi jau sukurtu skaitmeniniu 

turiniu ir kitomis pagalbos priemonėmis, kurias pritaiko srautinėms grupėms, atsižvelgdami į mokinių 

pasiekimų lygį:  

14.1. Bendrąsias ugdymo programas atitinkantys vadovėliai yra „Bendrojo ugdymo 

vadovėlių duomenų bazėje“, kuri pasiekiama portalo emokykla.lt skiltyje Bendrasis ugdymas / 

Mokykis / Vadovėliai (https://www.emokykla.lt/bendrasis/mokykis/vadoveliai/naujausi-vadoveliai).  

14.2. Skaitmeninių mokymo priemonių duomenų bazė portalo emokykla.lt skiltyje 

Nuotolinis / Skaitmeninės mokymo priemonės https://www.emokykla.lt/nuotolinis/naujienos.  

14.3. Vadovėlius papildantys skaitmeniniai ištekliai Ugdymo sodo informacinėje sistemoje 

(https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones ) skiltyje Skaitmeniniai ištekliai.  

14.4. Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai svetainėje www.egzaminai.lt.  

14.5. Skaitmeninis turinys, pateiktas įvairiomis kalbomis Europos mokymosi priemonių 

išteklių portale (lreforschools.eun.org/web/guest), surinktas Europos mokyklų tinklo (angl. European 

Schoolnet) iniciatyva. 

14.6. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/). 

14.7. Nemokamos virtualiosios laboratorijos: https://www.golabz.eu/labs   

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/naujienos
http://www.vedlys.smm.lt/
https://www.golabz.eu/labs


15. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu 

skaitmeniniu turiniu. 

 

IV SKYRIUS 
MOKINIŲ  PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

16. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese, vadovaujamasi Centro 

direktoriaus  patvirtintu Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, Centro ugdymo planu. 

17. Mokytojo vertinimo sistema talpinama virtualiojo mokymosi aplinkoje Google 

classroom, savo dalyko/kurso grupėje.  

18. Mokinių pasiekimų vertinimai fiksuojami elektroniniame Tamo dienyne.  

19. Kontroliniai bei kiti atsiskaitomieji darbai, kurių trukmė ne mažesnė nei 30 min. ir kurie 

atliekami realiuoju laiku, fiksuojami elektroniniame dienyne ne vėliau kaip prieš savaitę. 

20. Kito pobūdžio atsiskaitomieji darbai turi būti nurodomi el. dienyne (jei reikia su 

nuoroda į Google classroom) pažymint atliktų darbų išsiuntimo mokytojui laiką, atlikimo būdą ir pan. 

21. Vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į atsiskaitomojo darbo pobūdį, laiką, pritaiko 

mokytojas bei iš anksto aptaria juos su mokiniais ir patalpina savo dalyko grupėje.  

22. Atsiskaitomojo darbo, vykdomo realiuoju laiku, metu mokinys privalo įsijungti vaizdo 

kamerą, priešingu atveju darbas neįskaitomas / įrašomas įvertinimas „1“. 

23. Jei mokinys dėl techninių kliūčių negali nustatytu laiku įsijungti vaizdo kameros / 

išsiųsti/įkelti atlikto darbo, turi apie tai iš karto informuoti mokytoją elektroniniu paštu/ 

elektroniniame dienyne ar kitu būdu ir suderinti kitą darbo pateikimo laiką ir (ar) būdą. 

24. Jeigu mokinys iki numatyto laiko be pateisinamos priežasties nepateikė / pateikė vėliau 

atsiskaitomąjį darbą ir mokytojas apie tai nebuvo informuotas, darbas nevertinamas 

25. Fizinio ugdymo mokinių pasiekimams įvertinti mokytojai gali prašyti vaizdo įrašų, 

kuriuose mokiniai demonstruoja savo pasiekimus. Šiuos įrašus peržiūrėti gali tik mokantis mokytojas. 

Įrašai saugomi iki tremestro pabaigos, vėliau saugiai ištrinami. 

26. Mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti mokytojai gali taikyti ne tik Google 

classroom platformoje esančius įrankius, bet ir kitus internetinius vertinimo ir įsivertinimo įrankius 

(pvz. etest.lt) 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITA 

 

27. Mokinių nuotolinis mokymasis sinchroniniu ir asinchroniniu būdu yra privalomas. 

28. Mokytojai fiksuoja jaunimo klasių mokinių pamokų lankomumą pagal sinchroninio 

prisijungimo prie Google Meet progamos duomenis.  

29. Mokiniui nedalyvaujant sinchroninėse pamokose arba be pateisinamos priežasties 

dalyvaujant mažiau nei 50 proc. pamokos laiko, el.dienyne Tamo.lt žymima „n“ raidė. 

30. Jeigu mokinys buvo prisijungęs, tačiau nereagavo į mokytojo klausimus (neatsiliepė 

klausiamas) ir neparodė savo atvaizdo, mokytojas po pamokos el. dienyno pranešimu apie tai 

informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinio nedalyvavimo pamokoje ,,n” žyma 

nefiksuoja; mokinio dalyvavimą asinchroninėje pamokoje patvirtina mokytojo nustatytais būdais ir 

terminais atliktos ir pateiktos užduotys (mokinio grįžtamasis ryšys).  

31. Kai pamoka vyksta asinchroniniu būdu, mokinys privalo atlikti mokytojo skirtas 

užduotis iki nurodyto laiko:  

31.1. jei mokinys nepateikė skirto darbo nurodytu laiku dėl pateisinamos priežasties, laikoma, 

kad mokinys pamokoje nedalyvavo ir įrašoma raidė „n“;  

31.2. jei mokinys nepateikė skirto darbo nurodytu laiku be pateisinamos priežasties, laikoma, 

kad mokinys pamokoje dalyvavo ir įrašomas neigiamas pažymys „1“. 



32. Jei mokinys du kartus iš eilės nedalyvavo dalyko pamokose, dalyko mokytojas el. 

dienyne Tamo žinute informuoja mokinio tėvus (globėjus) ir klasės vadovą/kuratorių, kuris dviejų 

savaičių laikotarpyje stebi mokinio to dalyko pamokų lankomumą.  

33. Lankomumo stebėseną vykdo mokytojai, klasių vadovai/kuratoriai, socialinis 

pedagogas, pavaduotojas ugdymui.  

34. Klasės vadovas/kuratorius, pastebėjęs sistemingą mokinio nedalyvavimą pamokose, 

telefonu susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais).  

35. Sudėtingas mokinių dalyvavimo nuotoliniame mokyme problemas sprendžia socialinis 

pedagogas ir Vaiko gerovės komisija. 
 

 

VI SKYRIUS 

PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ 

UGDYMOSI POREIKIŲ 

 

36. Mokytojai, ugdantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius:  

36.1. vadovaujasi ir taiko pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas;  

36.2. aiškiai ir tiksliai nurodo mokiniams, kokios užduotys turi būti atliktos, pagal galimybes 

užduotis pateikia mažesnėmis dalimis; pageidautina pateikti daugiau nuorodų, pavyzdžių;  

36.3. riboja, mažina užduočių kiekį, nes nuotolinis mokymas specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams yra didelis iššūkis;  

36.4. sudaro galimybę mokiniams individualiai su mokytoju aptarti užduotis, papildomai 

pasiaiškinti, atsakyti į klausimus.  

37. Socialinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama 

nuotoliniu būdu, sutartu laiku ir būdu. 
 

VII SKYRIUS 

NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
38. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai organizuojami sinchroniniu būdu realiuoju laiku arba 

asinchroniniu būdu nerealiuoju laiku. Mokinių dalyvavimo neformaliojo ugdymo veiklose apskaita 

vykdoma el. dienyne.  

39. Mokytojas per pirmąjį užsiėmimą numato ir aptaria su mokiniais darbo būdus, taisykles, 

grįžtamąjį ryšį.  

40. Numatomos veiklos, kurios saugiai gali būti atliekamos namuose ar lauke, išvengiant 

būriavimosi. 

 

 

 

 

 

VIII SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO STEBĖSENA 

 

41. Nuotolinio ugdymo stebėseną ir ugdomąjį konsultavimą vykdo Centro direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

42. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: stebi pamokas, organizuoja jų aptarimą, 

bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, aptaria nuotolinio mokymo eigą, 

konsultuoja mokytojus patys ar nukreipia konsultacijai pas kitą mokytoją ar rekomenduoja dalyvauti 

profesinių kompetencijų tobulinimo renginiuose; 

42.1. Susipažįsta su ataskaitomis, įrašais elektroniniame dienyne ir teikia grįžtamąjį ryšį. 



42.2. Pagal poreikį ir bendradarbiaudami su metodinės grupės pirmininku, organizuoja 

mokytojų metodinius pasitarimus, kurių metu aptaria nuotolinio ugdymo proceso vyksmą, sprendžia 

iškilusias problemas, teikia reikalingą pagalbą. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

43. Aprašu nustatyta ugdymo proceso organizavimo tvarka nuotoliniu būdu yra privaloma 

visiems Centro bendruomenės nariams ir nuotolinio ugdymo(si) dalyviai privalo laikytis šio Aprašo ir 

asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

44. Centras, organizuodamas mokymą nuotoliniu būdu, užtikrina reikalinga kompiuterinę 

įrangą, interneto prieigą ir nuotolinio mokymo aplinkos saugumą.         

45. Kiekvienas dirbantysis atsako už asmens duomenų apsaugos, kibernetinės saugos, 

autorinių teisių, smurto, patyčių taisyklių laikymąsi pagal teisės aktų nustatytą tvarką. 

46. Informacija apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu skelbiama Centro 

interneto svetainėje www.smc.silute.lm.lt, elektroniniame dienyne TAMO, Facebook paskyroje, 

telefoniniais pranešimais, elektroniniais paštais. 

47. Tvarkos aprašas pildomas ir/ar keičiamas Centro direktoriaus įsakymu. 

 

 

 

________________________ 

http://www.smc.silute.lm.lt/

