
DEL KEDAINIU R.

Vadovaudamasis Lietu
d. isakymu Nr. V-372 ,,Del
patvirtinimo" ir Kedainiq r.
rajono savivaldybes tarybos
patvirtinimo":

l.Tvirtinu
(pridedama).

2. Ipareigoju
informacij4 (susijusi4 su mo

3. Pavedu ra5tvedei
pavaduotojai ugdymui
Chomenko, visiems Pedago

Direktorius

KEDAINI r. Sn,rOS GIMN OS DIREKTORIUS

ISAKYM
GIMNAZIJOS M o(sD NUOTOLTNTU BUDU

TAISYKLIU

2020 m. kovo l8 d.
seta

r.Y-/rG

Respublikos Svieti mqkslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16

ijq del ugd proceso organizavimo nuotoliniu b[du
gimnazijos nuostatai patvirtintais 2018 m. spalio 26 d. Kedainiq

imu Nr. TS-192 il Kedainiq r. Setos gimnazijos nuostatq

q r. Setos os mokymo(si) nuotoliniu biidu taisykles

technologijq Vladimir4 Chomenko pavie5inti
si) nuotoliniu biidu te

ivai Grigaravidienei j
yklemis) Gimnazijos el. dienyne.

koprje el. pa5tu pateikti direktoriaus
x.,.JlrKlenel, I q technologijq operatoriui Vladimirur

Tevams ir mokiniams

Mindaugas Danilevidius



KEDAINIU R. SETOS G MO

L Kedainiu r. Setos ijos (toliau -
(toliau - Taisykles) reglame a nuotolinio
pasiekimq vertinim4 paskelbto

2. Siose Taisyklese jamos s4vokos:
2.1. nuotolinis mokv

betarpi5ko kontakto su . Mokantis nuotolini
informaciniu komunikaciniu loginiq (toliau - I

2.2. nuotolinio mo i) aplinka - aplinka
Google diskas), kurioje
bendradarbiauj ama ugdymo
laiku, mokiniai pedago gams ia atliklas uZduotis, k

2.3. elektroninO pam
pamokos temai ar pamokq ine ir praktine

2.4. atsiskaitomasis da
projektinis ar kitas darbas, mokiniq Lim4,
patikrinti, baigus temq, skyriq

3. Nuotolinis mo ) organizuojamas
bendraisiais ugdymo planais,
ugdym4.

jos ugdymo

il
NUOTO

4. Ugdyme dal
4.1. Skaitmeniniq

q asmenq funkcijos:
losiiu administratt

4.l.1.konsultuoja us ir mokinius
prisijungimo ir darbo nuotolinio

mokymo(si) organizavimo ir vy klausimais.
4.2. Skaitmeniniu q admin
4.2.1. konsultuoja
4.2.2. sprendZia i5kilus
4.2.3.kasdien, iki nuotolinis mokvmas.

mokymo(si) eigos istorij4 teikia mux$racual.
4.3. Direktoriaus pav otojas ugdymui:
4.3.1.esant b[tinybei, nuotolinio

siundia IT administratoriui.
4.3.z.atlieka e. dienyno
5. Nuotolinio moky
5.1. vadovaudamasis

Mokytojas:
lo metams

organizuoj a naudodamasis pratybomis, ,,Eduka"
kita mokom qa med1iaga, IKT

5.2. pirm4sias

tvarkara5ti, t.y. Mokytojas su kiniais pamokq nustatytu laiku susijungia per

I SKYRIUS
OS

PATVIRTINTA
Kedainiq r. Setos gimnazijos
direktoriaus2020 m. kovo 18 d.

isakymu Nr. V-//6

NUOTOLINIU BUDU TAISYKLES

ATOS

ija) mokymo(si) nuotoliniu biidu taisykles
organizavim4 ir mokiniq paZangos bei

Respublikos teri

) - tai mokymo( ) biidas, kai besimokantysis nepalaiko
bfldu bendraujama ir bendradarbiaujama
priemoniq pagalba virtualioje aplinkoje;

po, o. dienynas Eduka, Eduka klas6,
i talpina skai ini ugdymo turini, bendraujama bei

metu realiuoju (si iniu) irlar nerealiuoju (asinchroniniu)

) - tai mokymo( rnedZiagos rinkinys, skirtas konkrediai
aga, uZduotys mokiniams);

- tai individualiai i savaranki5kai atliekamas raito, k[rybinis,
iimq ir igudZitl paiangai ir pasiekimams

yko programos dali.
vaujantis bendrosiomis programomis,
kitais teises aktais, reglamentuojandiais

o MOKYMO(Sr) RGAMZAVIMAS

s (IKT koordinatorius Vijol6, Valdas):
tjq naudojimo klausimais (del

si) aplinkoje);
jq Tev (globejams, flipintojams) nuotolinio

(Vladimiras):
ir mokinius del tec pagalbos;

ines problemas;
iki 16.00 val. apibendrintq nuotolinio

si) arba vuzdo konferencijq tvarkara5ti ir
ia ji Eduka die
analize ir teikia irektoriui i5vadas du kartus per savaitg.

dalyko ilgalaikiu planu, ugdym4
is mokymo(si) aplinka, Google disku,

imis, ivairiais skaitmeniniais Saltimars :

liniu biidu (nuo m. kovo 30 d.) vykdo pagal pamokq



,,Skype" programelg ir
susitarimus):

5.2. 1. Molqrtojas pries
draudZiama bet kokiu btidu i
visiems pamokoje dalyvaujanti
biiti fiksuotas ra5tu el. dienyne);

5.2.2.pateikia mokini
5.2.3.susitaria su

pateikia mokiniams pamokq
mokiniq Zinios, iki kada moki
teiks ir gaus griZtameii ry5i,
laiku, kur bus patalpinta re
parsisirlsti ir pan.

5.2.4.vadovaujasi
tema, data, organizavimo
pan.);

1ja bent 1-2 pirm4sias p{mokas nuotoliniu budu (sekandios - pagal

[r konkrediais susitarirlrais, kurie fiksuojami e. dienyne (pamokos
ko mokiniai i5moks, ifrtegracija su kitais dalykais, vertinimas ir

5.2.5.pamokq jam skirtos pamokos nuolat btrna prie kompiuterio;
5.2.5.1. pateikia i5 suplanuot4 ir parengt4 kos medZiag4;
5.2.5.2. rekomenduoja i veiklas, tikrina mokiniq darbus,

konsultuoj a mokinius, skiria is ar pan.

5.2.5.3. pertraukq metu i ir Mokytojas, ir
5.3. pildo elektronini pagal di p atvirtint4 pamokq tvarkara5ti ;

mo laikotarpius, form4 ir b[dus; pateikia5.4. ai5kiai informuoja kinius apie atsiskai
mokiniams informacij4 apie jq iui^gq ir pasiekimus elektroniniame dienyne (laikantis uxmens

duomenq apsaugos reikalavimq
5.5. tikrina, vertina,

darbe (atkreipti mokinio demesi
arba paraiant paraStese kome

mokymosi spragoms Salinti ir
5.7. kaupia mokiniq

uZduotimis ir (ar) jq nuo
5.8. maZiausiai viena

inicijuoj amuosiuose Gimnazij
pageidavimus ir pasitilymus del
su visais ugdymo proceso

specialistais, Mokytoj ais dalyki
5.9. informuoja

dienyn4; klases vadovas gali
s4ziningumo princip4;

5.10. planuoja pamokas irlar suderintu ir sutartu laiku (reikalui esant,

pavaduotoj a ugdymui koreguoj visus Mokytojus per Skype);

5.11. bendrauja ir su Gimnazi Mokytojais, klasiq vadovais, pagalbos

mokiniui specialistais,
klausimus;

administracija mokymo(si) nuotoliniu b[du

5.12. prasidejus nuotoli iam mokymui, t.y. kovo 30 d. visus galimus nesklandumus
kitaip) ir teikia IKT konsultantams V.kasdien fiksuoja ra5tu ,,Print Screen'.. telefonu irl

Glebauskienei, V. Chomenko, . Dirsei, kurie ie5ko q situacijos sprendimq budq;

5.13. su mokiniais, neturi internetines ir kompiuterio:
5.13.1. apgalvoja temq i uZduodiq pateikim4 ieriniu variantu visai savaitei: Mokytojas

atsiundia i Gimnazijos ra5ting (mokinio vardas, pavarde, klasd, dalyko

dalnai ir kiek laiko, if kuri pamokos dalis vyks - asinchroniniu

[nga mokiniams mokpmoji medLiaga, kaip j4 mokiniai gales

pavadinimas, instrukcijos, temos, uZduotys, jq atlikimo biidai ir atlikimo terminai,



vertinimas), o pavaduotojas
(ktris turi galimybg atlikti

5.l3.2.pamokos metu su
5. 13.3. teikia informacii

keitimus Eduka dienyne (si
(priedas Nr. 1.). Pirmuosius

6. Nuotoliniu btrdu
6.l.laikosi mandagaus

pamokq, neira5ineja savo
6.2. pagal pamokq tv

Molc5rtoju sutartais bfidais pas

6.3. sqlirungai, laiku atli
6.4. bendrauja ir
6.5. konsultuojasi, jei

elektroniniais lai5kais. e. di
Tevais.

7. Nuotoliniu btrdu
7.1. prisimena ir

principus bei uZtikrina, kad
pamokose, jq laikysis;

7 .2. ulrikrrna punktualq
tvarkara5ti) bei operatyviai

7.3. ra5tu (per el
klases vadov4, jeigu jq vaikas
informacij4 klasiq vadovai ra5tu

7 .4. bendradarbiauja su

specialistais, sprendZiant visus
7.5. kasdien tikrina el.

pamokq skaidiumi, ugdymo(-si)
7.6. kontroliuoja ir
7.7. kontroliuoja ir

patydiq prevencij4 ir atsako uZ j
7.8. uztikrina, kad vai

Mokytojg vedamq pamokq be
ra5tiSkai).

8. Klas0s vadovas:
8.1. sukuria Skype

prisijungti klases mokinius tam
8.2. susisiekia su moki

Tevai (globejai, r[pintojai)
informuoj a Gimnazij os v

8.3. bendrauja ir bend
sprendZiant mokymo nuotoliniu

8.4. individualiai dirba
r[pintojais);

8.5. iki kiekvieno menes
menesio 8 d. - informuoja
pateisinandios prieZasties nedal
kurioje nurodytas mokinio
priemones);

8.6. akcentuoja
teises daryti realiu laiku vy

atsiundia iki kovo 30 d.
rkantis mokinys:

ravimo principq, npira5ineja ir neplatina Mokytojq vedamq
u:

i nuotoliniu bfidu per Eduka dienyn4, Skype ar kitais su

Mokytojo paruo5tq medliag4, uZduotis;
ir atsiskaito uZ jo paskirtas uZduotis;
iauja nuotoliniu bUd su bendramoksliais ir Molqrtojais;
ia su Mokytoju (vi je aplinkoje konferencijos pagalba,
per Skype ir kt.), savo pasiekimus ir paiangqbei aptaria su

kaniig mokinig T (glob6jai, rf,pintojai):
(globotiniais) mandagaus bendravimo

audami nuotoliniu b[du vykstandiose
aptarra su savo

i (globotiniai),

ir reguliarq savo
mokinio

dalyvavim4 pamokose (pagal pamokq
ir ugdymo(-si) klausimus;

dienyn4, elektronimu i5ku) arba LodLiu (telefonu) informuoja
irgo ir negales laiku i paskirtq uZduodiq nuotoliniu bUdu. Si4

elektronini dien pateikia dalykq Mokytoj ams ;
ykq Mokytojais, Gi Ljos administracija, pagalbos mokiniui

ugdymu susijusius
susipaZista su elektroniniame dienyne (praleistq

pastabomis, komentarais ir kt.);Itatais, pateiktomis
savalaiki vaikq atli darbq atsiskaitym4;
uZ tinkam4 gautos mo medZiagos panaudojim6 vykdo

organizavim4 pagal iandius LR istatymus;
(globotiniai) neira5i savo bendraklasiq, neiraiines ir neplatins

limo (bet koks leidimas turi buti fiksuotasokytojq sutikimo ir

savo klases grupg ir jai vadovauja, t.y. kviedia
laiku aptariant i us mokvmo/si klausimus:

u, neatliekandiu uZd iq mokymo(si) aplinkoje (tuo atveju, kai
nesimokymo prieZastis, reikalui esant,

klausimus:
dalykq Mokytojais, Gimnazijos administracija

praleidpiandiais mokiniais ir jq Tevais (globejais,daug pamokq

5 dienos socialinei pe{agogei, o socialine pedagoge iki kiekvieno
u direktoriaus pavadjrotoj4 ugdymui apie mokinius, kurie be

rvo dalyko nuotolinio mokymo pamokose, (pateikia informacij4,
;tq pamokq skaidius !r ivardija taikytas konkredias prevencines

rs ir jq T6vams, kad iruotoliniq mokymq metu mokiniai
iu ir kitq pamokq bei vgiklq iraSq be Mokytojo leidimo;

neturi



9. Mokiniams, ms nuotoliniu
tvarkara5ti) yra privalomas.

10. Mokiniq mokymosr
11. Mokymo medZiaga gali btrti popierine

s4siuviniai), tadiau uZduotys
Google dokumentai ir kt.).

biiti pateiktos

12. Informacija mo Tevams (globejams,
paiang1 pateikiama dienyne,
informacija apie mokinius pate \iama,
elektroniniais lai5kais. telefono

13. Specialiqiq
per elektronini dienyn4 ir

14. Pagalbos mokiniui
numat5rtu laiku.

15. Mokiniai. atlikdami privalo

VERT

16. Mokinh4 paianga
pasiekimus, vadovauj amasi Gi azijos ugdymo plano

flskaitomqiq darbq rt17. Kontroliniq darbq,
pateiktu bendru laiSku arba komentaru.

18. UZ neprisijungim4 elektronines
vienos temos 213 (ir daugiau)
elektroniniame dienyne ira5o ,,n" raidd. Mokinys,
darbq), suderina su mokomojo dalyko Mokytoju
privalo per vien4 savaitg. N
paZymys,,1".

iskaidius per 5i4 sa

19. Jeigu mokinys Gimnazijos
vadovo

atsiskaitymo

20. Mokytojai, pagal mokiniui specialistai,
Siomis Taisyklemis supaZind

21. Visi Gimnazijos ruomenes nanal.
atsakingi uZ bet kokiq duomenq

iski ir kiti ginditini
dalyvauj at suinteresuotoms

23. Siekiant uZtikrinti nuoseklq ir
Tevai privalo grieltu laikytis 5 I Taisykliq. Mokytojai,
(per elektronini dienyn4, iniu laiSku)
pateikia apie tat informacij4
nepanaiking Mokytoj ai pateikia icialq paai5kinim4,

24. Taisykles isigalioja

darbq ir kt.) del itin svarbiq,
daugiau savaites trunkandios li

Vyriausybes paskelbtas
2020 m. kovo 30 d.

dalyvavimas pamokoje (pagal pamokq

tvarkoma el dienyne.
., mokiniq turimi vadoveliai, pratybrl

ise aplinkose su nuorodomis (pvz.

) apie mokiniq pasiekimus ir
tvarkara5tis - Eduka dienvne. Kita

Tevais (globejais, r[pintojais) gali vykti

aga, konsultacijos, pagalba teikiama

) aplinkas.
mokinius per Skype pagal tvarkara5ti

lietuvi3k4 raidyn4.

III SI(YRI

Bendrosiose programose apra5ytus

tatus rekomenduojama aptarti mokiniams

(vaizdo konferencijos), neatliktras laiku
uZduodiq arba neatlikt4 kontrolini (atsiskaitomqii) darbe

neatsiskaitgs i5eitos temos (nepateikgs

atsiskaitymo b[d4 ir laik4 AtsiskaiQrti
mokiniui i elektronini dienyn4 ira5omas

laiku vertinimo uZduodiq (kontroliniq
pateisintq prieZasdiq (ptavyzdLiri, dvi ir
i Molqrtojas gali pratgsti.

IV SKYRI
GIAMOSIOS N

Tevai (globejai, riipintojai), mokiniai su

Zinute per elektronini dienynq.
savo kompetencijas ir pareigas, yra

i svarstomi Gimnazijos administracijoje
Esant reikalui gali i kreipiamasi i teisesaugos institucijas.

i mokym4(si) Molqrtojai, mokiniai ir
idg 5iq Taisykliq punktus ir gavg raStu

per I darbo dien4 panaikina trukumus ir
ugdymui. Per nustat1rt4 termin4 trdkumq
s registruoj amas raitinej e.

galioja iki baigsis Lietuvos Respublikos

pavad
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