
PATVIRTINTA 

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. 

įsakymu Nr. V- 55 

 

 

ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS   

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Nuotolinis mokymas(-is) organizuojamas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu, patvirtintomis  Lietuvos Respublikos švietimo, 

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

2. Nuotolinis mokymas organizuojamas savarankišką mokinių mokymąsi derinant su mokytojų 

konsultacijomis per įvairias internetines sistemas. 

3. Kiekvienas mokytojas Tamo dienyne iki nuotolinio mokymosi pradžios informuoja 

mokinius, kaip ir kada bus: 

3.1. pateikiama mokymosi medžiaga;  

3.2. skiriamos, tikrinamos, vertinamos užduotys;  

3.3. teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. 

4. Pagrindinė mokinių ir jų tėvų informavimo priemonė – TAMO dienynas. TAMO dienyne 

mokytojai pildo visas pamokas pagal savo tvarkaraštį; prie namų darbų įrašo savarankiškam 

mokymuisi skirtas užduotis; rašo komentarus, pagyrimus, pastabas; gali prisegti mokymuisi 

reikalingą medžiagą, konsultuoti mokinus, tėvus (individualiai ir visos klasės lygmeniu) 

siųsdami laiškus. 

5. Mokymosi medžiagos, užduočių skyrimui, grįžtamojo ryšio teikimui gali būti naudojamos ir 

kitos virtualios  mokymosi ir bendravimo aplinkos, jei visi klasės, grupės mokiniai turi 

galimybę prie jų prisijungti.  

6. Bendri mokymosi medžiagos ir užduočių skyrimo savarankiškam darbui principai: 

6.1. Atsižvelgdami į savo mokomojo dalyko ypatumus, mokinių amžių, mokytojai gali 

pasirinkti kokias užduotis – trumpalaikes ar ilgalaikes, skirs, kiek vaizdo pamokų 

(konsultacijų) organizuos. 

6.2. Tamo dienyne ar kitu su mokiniais sutartu būdu mokytojas ne vėliau kaip prieš dieną 

informuoja, kada bus organizuojamos vaizdo pamokos (konsultacijos). 

6.3. Skirdami savarankiško mokymosi užduotis, mokytojai nurodo, iki kada jas reikia atlikti, 

kurios iš jų bus vertinamos kaupiamaisiais balais, kurios pažymiais dienyne. Kaupiamieji 

balai už atliktas užduotis  konvertuojami į pažymį elektroniniame dienyne.  

6.4. Pažymiai dienyne rašomi: 

• ne mažiau kaip kartą per mėnesį, jei dalykui mokytis skirtos 1–2 savaitinės pamokos; 

• ne mažiau kaip du kartus per mėnesį, jei dalykui mokytis skirtos 3 ar daugiau 

savaitinių pamokų. 

6.5. Mokiniui neatlikus skirtų užduočių, mokytojas nedelsiant informuoja tėvus, klasės 

auklėtoją įrašu Tamo dienyne (pastabų skiltyje). 

6.6. Gali būti skiriami atsiskaitomieji (kontroliniai) darbai realiuoju laiku. Klasei, grupei 

skiriamas atsiskaitomasis darbas fiksuojamas elektroninio dienyno atsiskaitomųjų darbų 

grafike. 

6.7. Specialiųjų poreikių mokiniams mokymosi medžiaga ir užduotys, atsiskaitymo būdai, 

mokymosi įrankiai pritaikomi pagal jų gebėjimus. Dalyko mokytojai mokinių galimybes 

asmeniškai derina su mokiniais, jei reikia ir su tėvais. 

7. Mokinių, tėvų konsultavimas: 

7.1. Mokiniai individualiai konsultuojami su mokytoju sutartu būdu: laiškais „Tamo“ 

dienyne, „Messenger“ aplinkoje ar kitaip.  



7.2. Mokytojas mokinius konsultuoja pamokos metu pagal įprastinį pamokų tvarkaraštį, 

atskirais atvejais (atsiradus mokymosi sunkumų, po ligos ir pan.) – ir kitu, su mokytoju 

sutartu laiku. 

7.3. Socialinė pedagogė, psichologė, sveikatos priežiūros specialistė konsultuoja mokinius, 

tėvus elektroniniu paštu, telefonu pagal tvarkaraštį (žr. gimnazijos tinklalapį). 

7.4. Logopedė, spec.pedagogė organizuoja individualias konsultacijas pasitelkdama vaizdo 

programas Messenger, Zoom. Su konsultacijų tvarkaraščiu mokiniai ir jų tėvai  

supažindinami individualiai. 

7.5. Mokytojo padėjėja, pailgintos dienos grupės mokytoja suderintu su mokytojais laiku 

dalyvauja vaizdo pamokose, po pamokų individualiai konsultuoja mokinius mokytojų 

nurodytomis temomis. 

7.6. Klasės auklėtojas bendrauja su visais klasės mokiniais ir jų šeimomis sutarta forma, 

konsultuoja mokymo(-si) organizavimo klausimais. Gavęs iš tėvų (globėjų) telefonu, 

trumposiomis žinutėmis ar kitaip informaciją, kad mokinys serga, nedelsiant TAMO 

dienyne pranešimu informuoja mokančius mokytojus. Gavęs iš tėvų informaciją, kad 

mokinys pasveiko, ta pačia forma informuoja mokančius mokytojus. 

7.7. Bibliotekos darbuotojos teikia informacinę pagalbą: ieško ir pateikia skaitmeninių 

vadovėlių, grožinės literatūros, audio knygų ir kitas mokymuisi reikalingas nuorodas.  

8. Atsiradus poreikiui, tvarkos aprašas yra keičiamas, su pasikeitimais nedelsiant 

supažindinama gimnazijos bendruomenė. 

9. Visi asmenys, organizuojantys mokymą nuotoliniu būdu ir jame dalyvaujantys, privalo 

laikytis asmens duomenų apsaugos įstatymo, pedagogų etikos normų, patyčių prevencijos, 

autorinių teisių taisyklių. 

10. Nuotolinis mokymas(-is) nutraukiamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu. 

 


