
 

 

 

 

KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS 

 

 

I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių r. Šėtos gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokymo(si) nuotoliniu būdu taisyklės 

(toliau – Taisyklės) reglamentuoja nuotolinio mokymo organizavimą ir mokinių paţangos bei 

pasiekimų vertinimą paskelbto Lietuvos Respublikos teritorijoje karantino metu. 

2. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos: 

2.1. nuotolinis mokymas(is) – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko 

betarpiško kontakto su Mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama 

informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje; 

2.2. nuotolinio mokymo(si) aplinka –aplinka (Skype, e. dienynas Eduka, Eduka klasė, 

Google diskas), kurioje pedagogai talpina skaitmeninį ugdymo turinį, bendraujama bei 

bendradarbiaujama ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) 

laiku, mokiniai pedagogams pateikia atliktas uţduotis, konsultuojasi; 

2.3. elektroninė pamoka(-os) – tai mokymo(si) medţiagos rinkinys, skirtas konkrečiai 

pamokos temai ar pamokų daliai (teorinė ir praktinė medţiaga, uţduotys mokiniams); 

2.4. atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto, kūrybinis, 

projektinis ar kitas darbas, skirtas mokinių ţinių, gebėjimų ir įgūdţių paţangai ir pasiekimams 

patikrinti, baigus temą, skyrių ar dalyko programos dalį. 

3. Nuotolinis mokymas(is) organizuojamas vadovaujantis bendrosiomis programomis, 

bendraisiais ugdymo planais, Gimnazijos ugdymo planu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

ugdymą. 

 

II SKYRIUS 

 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 

4. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos: 

4.1. Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius Vijolė, Valdas): 

4.1.1. konsultuoja Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais (dėl 

prisijungimo ir darbo nuotolinio mokymo(si) aplinkoje); 

4.1.2. teikia informaciją mokiniams, jų Tėvams (globėjams, rūpintojams) nuotolinio 

mokymo(si) organizavimo ir vykdymo klausimais. 

4.2. Skaitmeninių technologijų administratorius (Vladimiras): 

4.2.1. konsultuoja Mokytojus ir mokinius dėl techninės pagalbos; 

4.2.2. sprendţia iškilusias technines problemas; 

4.2.3. kasdien, iki truks nuotolinis mokymas, iki 16.00 val. apibendrintą nuotolinio 

mokymo(si) eigos istoriją teikia administracijai. 

4.3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

4.3.1. esant būtinybei, sudaro nuotolinio mokymo(si) arba vaizdo konferencijų tvarkaraštį ir 

siunčia IT administratoriui, kuris paskelbia jį Eduka dienyne; 

4.3.2. atlieka e. dienyno pildymo analizę ir teikia direktoriui išvadas du kartus per savaitę. 
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5. Nuotolinio mokymo Mokytojas: 

5.1. vadovaudamasis mokslo metams parengtu dalyko ilgalaikiu planu, ugdymą 

organizuoja naudodamasis EMA pratybomis, Eduka klasės mokymo(si) aplinka, Google disku, kita 

mokomąja medţiaga, IKT priemonėmis, įvairiais kitais skaitmeniniais šaltiniais; 

5.2. pirmąsias pamokas nuotoliniu būdu (nuo 2020 m. kovo 30 d.) vykdo pagal pamokų 

tvarkaraštį, t.y. Mokytojas su mokiniais pamokų tvarkaraštyje nustatytu laiku susijungia per Skype 

programėlę ir organizuoja bent 1-2 pirmąsias pamokas nuotoliniu būdu (sekančios – pagal 

susitarimus): 

5.2.1. Mokytojas prieš pradėdamas kiekvieną pamoką parengia skaidrę su tekstu „Grieţtai 

draudţiama bet kokiu būdu įrašinėti vykstančią pamoką be Mokytojo leidimo“, kurią transliuoja 

visiems pamokoje dalyvaujantiems mokiniams (bet koks Mokytojo sutikimas ir(ar) leidimas turi 

būti fiksuotas raštu el. dienyne); 

5.2.2. pateikia mokiniams aiškius ir konkrečius nurodymus; 

5.2.3. susitaria su mokiniais, kaip bus dirbama: 2 dienoms ar savaitei tik Eduka dienyne 

pateikia mokiniams pamokų temas, uţduotis ir instrukcijas, paaiškindamas, kaip bus vertinamos 

mokinių ţinios, iki kada mokinys turi atlikti uţduotis, kokiais būdais tiek mokinys, tiek Mokytojas 

teiks ir gaus grįţtamąjį ryšį, kaip daţnai ir kiek laiko, ir kuri pamokos dalis vyks –asinchroniniu 

laiku, kur bus patalpinta reikalinga mokiniams mokomoji medţiaga, kaip ją mokiniai galės 

parsisiųsti ir pan. 

5.2.4. vadovaujasi aiškiais ir konkrečiais susitarimais, kurie fiksuojami e. dienyne (pamokos 

tema, data, organizavimo būdas, ko mokiniai išmoks, integracija su kitais dalykais, vertinimas ir 

pan.); 

5.2.5. pamokų tvarkaraštyje jam skirtos pamokos metu nuolat būna prie kompiuterio; 

5.2.5.1. pateikia iš anksto suplanuotą ir parengtą pamokos medţiagą; 

5.2.5.2. rekomenduoja mokiniams būtinas atlikti veiklas, tikrina mokinių darbus, 

konsultuoja mokinius, skiria uţduotis ar pan. 

5.2.5.3. pertraukų metu ilsisi ir Mokytojas, ir mokinys; 

5.3. pildo elektroninį dienyną pagal direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį; 

5.4. aiškiai informuoja mokinius apie atsiskaitymo laikotarpius, formą ir būdus; pateikia 

mokiniams informaciją apie jų paţangą ir pasiekimus elektroniniame dienyne (laikantis asmens 

duomenų apsaugos reikalavimų); 

5.5. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus (sau priimtinu būdu mokinio atsiųstame 

darbe (atkreipti mokinio dėmesį į atlikto darbo klaidas, paţymint jas kita spalva, nei atliko mokinys 

arba parašant paraštėse komentarą); 

5.6. organizuoja vaizdo konferencijas konsultacijoms mokiniams teikti (švietimo pagalbai, 

mokymosi spragoms šalinti ir kt.) vengdamas bet kokių mokinių atvaizdų įrašymo; 

5.7.  kaupia mokinių darbus, t.y. rengia el. uţduočių segtuvus (aplankus) su konkrečiomis 

uţduotimis ir (ar) jų nuorodomis į šaltinius (skaitmeninius ar popierinius) ir kt.; 

5.8. maţiausiai vieną kartą per savaitę, pagal priimtus susitarimus, dalyvauja direktoriaus 

inicijuojamuosiuose Gimnazijos vaizdo pasitarimuose per Skype, kurių metu pedagogai pateikia 

pageidavimus ir pasiūlymus dėl nuotolinio mokymo/si, teikia grįţtamąjį ryšį apie bendradarbiavimą 

su visais ugdymo proceso dalyviais: administracija, mokiniais, Tėvais, pagalbos mokiniui 

specialistais, Mokytojais dalykininkais; 

5.9. informuoja mokinį ir jo Tėvus (globėjus, rūpintojus) raštu arba ţodţiu (per elektroninį 

dienyną; klasės vadovas gali informuoti telefonu), jei mokinys atlikdamas uţduotis paţeidţia 

sąţiningumo principą; 

5.10. planuoja integruotas pamokas ir/ar projektus suderintu ir sutartu laiku (reikalui esant, 

pavaduotoja ugdymui koreguoja pamokų tvarkaraštį, informuodama visus Mokytojus per Skype); 

5.11. bendrauja ir bendradarbiauja su Gimnazijos Mokytojais, klasių vadovais, pagalbos 

mokiniui specialistais, Gimnazijos administracija sprendţiant mokymo(si) nuotoliniu būdu 

klausimus; 



5.12. prasidėjus nuotoliniam mokymui, t.y. nuo kovo 30 d. visus galimus nesklandumus 

kasdien fiksuoja raštu ,,PrintScreen“, telefonu ir/ar kitaip) ir teikia IKT konsultantams V. 

Glebauskienei, V. Chomenko, V. Dirsei, kurie ieško geriausių situacijos sprendimų būdų; 

5.13. su mokiniais, kurie neturi internetinės prieigos ir kompiuterio: 

5.13.1. apgalvoja temų ir uţduočių pateikimą popieriniu variantu visai savaitei: Mokytojas 

atsiunčia į Gimnazijos raštinę visą reikalingą informaciją (mokinio vardas, pavardė, klasė, dalyko 

pavadinimas, instrukcijos, pamokų temos, uţduotys, jų atlikimo būdai ir atlikimo terminai, 

vertinimas), o pavaduotojas ūkio reikalams pristato uţduočių paketus kiekvienam mokiniui į namus 

(kuris turi galimybę atlikti uţduotis tik popieriniu variantu); 

5.13.2. pamokos metu su mokiniu bendrauja telefonu; 

5.13.3. teikia informaciją pavaduotojai ugdymui apie numatomus nuotolinio mokymo 

keitimus Eduka dienyne (siunčia el. paštu) 2-4 savaitėms parengtus nuotolinio mokymosi planus 

(priedas Nr.1.). Pirmuosius planus atsiunčia iki kovo 30 d. 

6. Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys: 

6.1. laikosi mandagaus bendravimo principų, neįrašinėja ir neplatina Mokytojų vedamų 

pamokų, neįrašinėja savo bendraklasių; 

6.2. pagal pamokų tvarkaraštį nuotoliniu būdu per Eduka dienyną, Skype ar kitais su 

Mokytoju sutartais būdais pasiekia Mokytojo paruoštą mokymosi medţiagą, uţduotis; 

6.3. sąţiningai, laiku atlieka ir atsiskaito uţ Mokytojo paskirtas uţduotis; 

6.4. bendrauja ir bendradarbiauja nuotoliniu būdu su bendramoksliais ir Mokytojais; 

6.5. konsultuojasi, jei reikia su Mokytoju (virtualioje aplinkoje konferencijos pagalba, 

elektroniniais laiškais, e. dienyne, per Skype ir kt.), stebi savo pasiekimus ir paţangą bei aptaria su 

Tėvais. 

7. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių Tėvai (globėjai, rūpintojai): 

7.1. prisimena ir detaliai aptaria su savo vaikais(globotiniais) mandagaus bendravimo 

principus bei uţtikrina, kad vaikai (globotiniai),dalyvaudami nuotoliniu būdu vykstančiose 

pamokose, jų laikysis; 

7.2. uţtikrina punktualų ir reguliarų savo vaikų dalyvavimą pamokose (pagal pamokų 

tvarkaraštį) bei operatyviai sprendţia mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus; 

7.3. raštu (per elektroninį dienyną, elektroniniu laišku) arba ţodţiu (telefonu) informuoja 

klasės vadovą, jeigu jų vaikas susirgo ir negalės laiku atlikti paskirtų uţduočių nuotoliniu būdu. Šią 

informaciją klasių vadovai raštu (per elektroninį dienyną) pateikia dalykų Mokytojams; 

7.4. bendradarbiauja su dalykų Mokytojais, Gimnazijos administracija, pagalbos mokiniui 

specialistais, sprendţiant visus su ugdymu susijusius klausimus; 

7.5. kasdien tikrina el. dienyną, susipaţįsta su duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų 

pamokų skaičiumi, ugdymo(-si) rezultatais, pateiktomis Mokytojų pastabomis, komentarais ir kt.); 

7.6. kontroliuoja ir uţtikrina savalaikį vaikų atliktų darbų atsiskaitymą; 

7.7. kontroliuoja ir atsako uţ tinkamą gautos mokymo medţiagos panaudojimą, vykdo 

patyčių prevenciją ir atsako uţ jų organizavimą pagal galiojančius LR įstatymus; 

7.8. uţtikrina, kad vaikai (globotiniai) neįrašinės savo bendraklasių, neįrašinės ir  neplatins 

Mokytojų vedamų pamokų be Mokytojų sutikimo ir leidimo (bet koks leidimas turi būti fiksuotas 

raštiškai). 

8. Klasės vadovas: 

8.1. sukuria Skype paskyroje savo klasės mokinių grupę ir jai vadovauja, t.y. kviečia 

prisijungti klasės mokinius tam sutartu laiku aptariant įvairius mokymo/si klausimus; 

8.2. susisiekia su mokiniu, neatliekančiu uţduočių mokymo(si) aplinkoje (tuo atveju, kai 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), išsiaiškina nesimokymo prieţastis, reikalui esant, 

informuoja Gimnazijos vadovybę; 

8.3. bendrauja ir bendradarbiauja su dalykų Mokytojais, Gimnazijos administracija 

sprendţiant mokymo nuotoliniu būdu klausimus; 

8.4. individualiai dirba su daug pamokų praleidţiančiais mokiniais ir jų Tėvais (globėjais, 

rūpintojais); 



8.5. iki kiekvieno mėnesio 5 dienos socialinei pedagogei, o socialinė pedagogė iki kiekvieno 

mėnesio 8 d. –informuoja raštu direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie mokinius, kurie be 

pateisinančios prieţasties nedalyvavo dalyko nuotolinio mokymo pamokose, (pateikia informaciją, 

kurioje nurodytas mokinio praleistų pamokų skaičius ir įvardija taikytas konkrečias prevencines 

priemones); 

8.6. akcentuoja mokiniams ir jų Tėvams, kad nuotolinių mokymų metu mokiniai neturi 

teisės daryti realiu laiku vykstančių ir kitų pamokų bei veiklų įrašų be Mokytojo leidimo; 

9. Mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu, dalyvavimas pamokoje (pagal pamokų 

tvarkaraštį) yra privalomas. 

10. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne. 

11. Mokymo medţiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų 

sąsiuviniai), tačiau uţduotys turi būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz. 

Google dokumentai ir kt.). 

12. Informacija mokinių Tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių pasiekimus ir 

paţangą pateikiama elektroniniame dienyne, pamokų tvarkaraštis – Eduka dienyne. Kita 

informacija apie mokinius pateikiama, bendravimas su Tėvais (globėjais, rūpintojais) gali vykti 

elektroniniais laiškais, telefono skambučiais. 

13. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams medţiaga, konsultacijos, pagalba teikiama 

per elektroninį dienyną ir susitartas nuotolinio mokymo(si) aplinkas. 

14. Pagalbos mokiniui specialistai konsultuoja mokinius per Skype pagal tvarkaraštį 

numatytu laiku. 

15. Mokiniai, atlikdami uţduotis, privalo naudoti lietuvišką raidyną. 

 

III SKYRIUS 

 

VERTINIMAS 

 

16. Mokinių paţanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus 

pasiekimus, vadovaujamasi Gimnazijos ugdymo plano nuostatomis. 

17. Kontrolinių darbų, atsiskaitomųjų darbų rezultatus rekomenduojama aptarti mokiniams 

pateiktu bendru laišku arba Mokytojo komentaru. 

18. Uţ neprisijungimą prie elektroninės pamokos (vaizdo konferencijos), neatliktas laiku 

vienos temos 2/3 (ir daugiau) pamokų uţduočių arba neatliktą kontrolinį (atsiskaitomąjį) darbą 

elektroniniame dienyne įrašoma „n“ raidė. Mokinys, laiku neatsiskaitęs išeitos temos (nepateikęs 

darbų), suderina su mokomojo dalyko Mokytoju temos atsiskaitymo būdą ir laiką. Atsiskaityti 

privalo per vieną savaitę. Neatsiskaičius per šią savaitę mokiniui į elektroninį dienyną įrašomas 

paţymys „1“. 

19. Jeigu mokinys neatliko Gimnazijos numatytu laiku vertinimo uţduočių (kontrolinių 

darbų ir kt.) dėl itin svarbių, klasės vadovo objektyviai pateisintų prieţasčių (pavyzdţiui, dvi ir 

daugiau savaites trunkančios ligos), atsiskaitymo laikotarpį Mokytojas gali pratęsti.  

 

IV SKYRIUS 

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

20. Gimnazijoje nuotolinio mokymo proceso organizavime uţ mokyklos saugos politiką 

atsakingas asmuo yra duomenų apsaugos pareigūnė Laima Ščegolkova. Įvykus saugumo incidentui, 

asmens duomenų saugumo paţeidimui ir pan. mokiniai ar Mokytojai gali kreiptis pagalbos į minėtą 

pareigūnę. 

21. Nuotolinio mokymo metu Skype programoje vykstantys vaizdo įrašai (pasitarimai, 

pamokos ir kt.) bus automatiškai naikinami praėjus 30 kalendorinių dienų nuo automatinio įrašo 

išsaugojimo datos programoje. Susirašinėjimų istorija saugoma neribotą laiką arba iki tol, kol jos 



nepanaikina uţ susirašinėjimo inicijavimą atsakingi asmenys arba skaitmeninių technologijų 

administratorius. 

22. Gimnazijoje suteikiami įgaliojimai Skype programoje suteikti, keisti, apriboti ar 

naikinti naudotojų prieigos teises šioms pareigybėms: skaitmeninių technologijų administratoriams, 

Mokytojams, klasių vadovams, administracijos nariams ir švietimo pagalbos specialistams.  

23. Skype programoje sukurti paskyras naudotojų identifikavimui yra naudojami šie 

asmens duomenys: mokinio ir (ar) pedagogo vardas, pavardė, klasė, mokomasis dalykas. 

24. Mokytojai mokinių dalyvavimą pamokoje fiksuoja pagal mokinių prisijungimo faktą 

prie pamokos sinchroniniu būdu. Jei pamoka vyksta asinchroniniu būdu, dalyvavimas fiksuojamas 

pagal susitarimų įvykdymą ir pamokų uţduočių atlikimą. 

25. Skype programos naudotojai turi naudoti šiuos saugos reikalavimus: kartą per tris 

mėnesius keisti paskyros slaptaţodį, kuris turi susidaryti iš 8 raidţių, skaičių ar simbolių, 

automatiškai neišsaugoti slaptaţodţių paskyrose, atsijungti nuo paskyros, kai ja nėra naudojamasi. 

26. Nuotolinio mokymosi metu surinkti duomenys (atliktos uţduotys ar kt.) bus saugojami 

Mokytojų kompiuteriuose ir (ar) Google diske iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Šių saugojimo 

vietų saugumo uţtikrinimui naudojamos apsaugos priemonės: kompiuterio slaptaţodis ir Google 

paskyros slaptaţodis. 

 

V SKYRIUS 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, Tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai su 

šiomis Taisyklėmis supaţindinami ţinute per elektroninį dienyną. 

28. Visi Gimnazijos bendruomenės nariai, pagal savo kompetencijas ir pareigas, yra 

atsakingi uţ bet kokių duomenų saugą. 

29. Visi nesutarimai, neetiški ir kiti ginčitini atvejai svarstomi Gimnazijos administracijoje 

dalyvaujat suinteresuotoms pusėms. Esant reikalui gali būti kreipiamasi į teisėsaugos institucijas. 

30. Siekiant uţtikrinti saugų, nuoseklų ir nenutrūkstantį mokymą(si) Mokytojai, mokiniai ir 

Tėvai privalo grieţtai laikytis šių Taisyklių. Mokytojai, paţeidę šių Taisyklių punktus ir gavę raštu 

(per elektroninį dienyną, elektroniniu laišku) pastabas, per 1 darbo dieną panaikina trūkumus ir 

pateikia apie tai informaciją direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Per nustatytą terminą trūkumų 

nepanaikinę Mokytojai pateikia oficialų paaiškinimą, kuris registruojamas raštinėje. 

31. Taisyklės įsigalioja 2020 m. kovo 30 d. ir galioja iki baigsis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės paskelbtas karantinas. 

 



Priedas Nr. 1 

 

................................................................................ (dalyko pavadinimas) 

 

NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS ..................KLASEI 

........................(laikotarpis) 

 

Mokytojas/-a............................................................................................. 

 

Pamokos data 

ir 

organizavimo 

būdas 

Tema 

Ugdomi 

gebėjimai/uždavinys, ką 

mokinys mokės, atlikęs 

užduotį 

Vertinimas Integracija 
Grįžtamasis 

ryšys 

Temos 

atsiskaitymo 

data 

2020-03-30, 

pamokos 

medţiaga ir 

uţduotys 

pateiktos Eduka 

dienyne 

Įvardţiuotinių 

būdvardţių rašyba. 

Ţinos, kaip sudaromi 

įvardţiuotiniai 

būdvardţiai, taikys 

įvardţiuotinių būdvardţių 

rašybos taisykles. 

Paţymys kaupiamasis Integruojamo 

dalyko temos 

pavadinimas 

Atsiskaitymo 

uţduotys 

pateiktos 

Eduka klasėje 

ir/ar e. paštu 

(word, 

nuotrauka, 

skaidrės ir 

pan.) 

04-01 

       

       

       

       

       

 


