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KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOS  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno „Varpo“ gimnazijos (toliau – Įstaiga) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“. 

2. Aprašas nustato nuotolinio mokymo (toliau – NM) organizavimą, darbo tvarką mokytojams ir 

mokiniams bei NM stebėseną. Aprašas skirtas tinkamai įgyvendinti pagrindinio (II dalies) ir 

vidurinio ugdymo programas bei pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu iki bus 

atnaujintas įprastas ugdymo procesas.  

3. Esant koronaviruso grėsmei, gimnazija ugdys mokinius nuotoliniu būdu. 

4. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

5. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami, kaip bus organizuojamas ugdymas ne vėliau kaip 

iki 2020 m. kovo 25 d. 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 

6. Nuoliniam mokymui (toliau – NM) organizuoti gimnazija pasirenka: 

6.1.  Sinchroninėms pamokoms ZOOM platforma; 

6.2. Asinchroninėms pamokoms, ugdymo turiniui talpinti, virtualiam bendravimui su mokiniais 

palaikyti – MOODLE, el. dienynas TAMO, Eduka klasė, Egzaminatorius ir kiti mokymosi bei 

bendravimo įrankiai, reikalingi kokybiškam ugdymo procesui užtikrinti. 

7. Sinchroninių ir asinchroninių pamokų tvarkaraštis skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje.  

8. Sinchroninių pamokų nuorodos ZOOM platformoje pateikiamos klasės pamokų tvarkaraštyje, kurį 

klasių vadovai per TAMO išsiunčia mokiniams ir jų tėvams. 

9. Mokytojai ir mokiniai laiku prisijungia pagal sinchroninių ir asinchroninių pamokų tvarkaraštį. 

10. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką, skelbiamą 

interneto svetainėje. Atskirų dalykų vertinimo kriterijai pateikti mokytojų teminiuose planuose, 

kurie yra pakoreguoti ir pateikti gimnazijos svetainėje. 

11. IT sistemų administratorius nuolat teikia pagalbą mokytojams NM organizavimo klausimais, 

dirbant su virtualiomis platformomis, sprendžiant IT technines galimybes. Mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) pagalba teikiama per TAMO dienyną. 



12. Karantino laikotarpiu visa informacija teikiama nuotoliniu būdu telefonais, kurie nurodyti 

gimnazijos interneto svetainėje.  

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO TVARKA MOKYTOJAMS 

 

13. Mokytojai: 

13.1. Koreguoja ilgalaikius planus: mokymo turiniui įsisavinti skiria kūrybines, tiriamąsias, praktines 

užduotis, ilgalaikius darbus, užtikrina, kad numatytos užduotys būtų prasmingos; numato 

užduočių vertinimo kriterijus ir nurodo mokymosi aplinkas, kuriose vyksta ugdymo procesas. 

13.2. Registruojasi MOODLE aplinkoje pagal poreikį. Mokinių atostogų metu parengtą pamokų 

medžiagą talpina į MOODLE aplinką, TAMO dienyną, pagal poreikį – į kitą platformą, 

nurodydami nuorodą TAMO dienyne, kur yra mokomoji medžiaga. Prasidėjus NM, tą dieną 

vykstančių pamokų medžiaga turi būti patalpinta minėtose platformose kiekvieną dieną 8-10 val. 

13.3. Sistemingai pildo elektroninį dienyną, žymi mokinių lankomumą, nedalyvaujančių pamokose 

mokinių lankomumas žymimas n raide. 

13.4. Dalyvauja internetiniuose seminaruose, virtualiose konferencijose, mokymuose, kaip naudotis 

MOODLE aplinka, ZOOM platforma ir kt. 

13.5. Konsultuojasi tarpusavyje, teikia pagalbą vieni kitiems; 

13.6. Neturintys galimybių dirbti iš namų, pamokas gali vesti atvykę į gimnaziją savo kabinetuose, kur 

jie gali prisijungti prie NM aplinkos; 

13.7. Kilus techninėms problemoms sinchroninio mokymosi metu, pamokos medžiagą, užduočių 

paketą bei kitus nurodymus mokiniams atsiunčia į elektroninį dienyną. Nurodo užduočių 

atlikimo laiką, formą, terminus, supažindina mokinius su vertinimo kriterijais. 

13. Klasių vadovai: 

13.1. Per TAMO dienyną informuoja savo klasės mokinius, jų tėvus ar globėjus apie NM organizavimą 

gimnazijoje:  

13.1.1. gimnazijos svetainėje esančia kontaktine administracijos, pagalbos mokiniui specialistų, IT 

sistemų administratoriaus informacija; 

13.1.2. pasirinktas NM sinchroninių ir asinchroninių pamokų platformas; 

13.1.3. klasės sinchroninių ir asinchroninių pamokų tvarkaraštį, įskaitant ir saviugdos užsiėmimą; 

13.1.4. NM taisykles mokiniams. 

13.2. Užtikrina, kad visi jo klasės mokiniai prisiregistruotų MOODLE platformoje (kurie turi paskyrą, 

registruotis iš naujo nereikia). 

14. Pagalbos mokiniui specialistai: 

14.1. psichologas ir socialinis pedagogas parengia NM taisykles mokiniams ir teikia tvirtinti gimnazijos 

direktorei. Pavirtintas taisykles per TAMO dienyną persiunčia klasių vadovams. 

14.2. psichologas ir socialinis pedagogas teikia nuolatinę pagalbą mokiniams, mokytojams 

organizuodami individualius pokalbius ZOOM, SKYPE platformose, per TAMO dienyną ar 

telefonu. 

 



 

IV SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO TVARKA MOKINIAMS 

 

15. NM laikotarpiu mokinys privalo laikytis mokinio elgesio taisyklių, numatytų gimnazijos vidaus 

tvarkoje, ir nuotolinio mokymosi taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2020-03-24 įsakymu Nr. V-25.  

16. Sinchroninės ir asinchroninės pamokos vyksta pagal gimnazijos direktorės patvirtintą tvarkaraštį 

nuo 2020 m. kovo 30 d. Dalyvavimas privalomas.  

17. Mokiniai reguliariai ir atsakingai, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines 

komunikacijos priemones ir technologijas, mokosi nuotoliniu būdu, dalyvaudami sinchroninėse 

(mokomi mokytojų ZOOM platformoje realiuoju laiku) ir asinchroninėse (mokydamiesi 

savarankiškai) pamokose.  

18. Laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų 

mokytojais. Informuoja klasių vadovus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos. 

 

V SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO STEBĖSENA 

 

19. Prasidėjus NM, kuruojantys vadovai vykdo NM stebėseną ir ugdomąjį konsultavimą: 

19.1. su kuruojamų dalykų metodinėmis grupėmis kiekvienos savaitės pabaigoje (ketvirtadieniais ar 

penktadieniais) organizuoja pasitarimus ZOOM platformoje ugdymo procesui aptarti, grįžtamajam 

ryšiui gauti bei reikalingai pagalbai teikti; 

19.2. praėjus NM adaptaciniam laikotarpiui (savaitei), pagal poreikį vykdo sinchroninių pamokų 

stebėseną; 

19.3. asinchroninės pamokos stebimos: per MOODLE platformą, prašant mokytojo mokomąją medžiagą 

pateikti individualiai el. paštu, per TAMO ar ZOOM platformoje. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Nuo 17.00 val. mokytojai yra neprisijungę ir mokiniams nepasiekiami. 

21. Mokinių tėvai prisiima atsakomybę už mokinio dalyvavimą ugdymo procese nuotoliniu būdu. 

 

____________________________________ 

 


