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PATVIRTINTA 
Progimnazijos direktoriaus  
2020 m. lapkričio 5 d. 
įsakymu Nr. V1 – 64 
 
 
 

KĖDAINIŲ ,,RYTO“  PROGIMNAZIJOS MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU 
TVARKOS APRAŠAS  

 I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
1. Kėdainių ,,Ryto“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokymo(si) nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašas (toliau –  Aprašas) reglamentuoja nuotolinio mokymo(si) organizavimą ir 
vykdymą iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus 
ekstremalią situaciją.  

2. Nuotolinis mokymas(is) progimnazijoje gali būti organizuojamas sinchroniniu, 
asinchroniniu ir/ar  mišriu būdu: 

2.1. sinchroninis mokymas(is) - mokymas(is), kai visi mokiniai ir mokytojai dalyvauja 
pamokoje per atstumą, tačiau tuo pat metu realiame laike;  

2.2. asinchroninis mokymas(is) - mokymas(is), kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu 
laiku, bendraudami  informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba 
virtualioje aplinkoje;  

2.3. mišrus mokymas(is) - mokymas(is), kai naudojami abu būdai. 
3. Šiame tvarkos apraše naudojamos sąvokos: 
3.1. nuotolinis mokymas(is)  (toliau – NM) – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis 

nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir 
bendradarbiaujama  IKT priemonių pagalba virtualioje aplinkoje;  

3.2. nuotolinio mokymo(si) aplinka – aplinka, kurioje pedagogai skelbia skaitmeninį 
ugdymo turinį, bendraujama bei bendradarbiaujama ugdymo proceso metu tiesiogiai (realiuoju 
laiku) ir/ar netiesiogiai (nerealiuoju) laiku, mokiniai pedagogams pateikia atliktas užduotis, 
konsultuojasi; 

3.3. TaMo elektroninis dienynas -  dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas 
informacines  ir komunikacines technologijas, jame fiksuojama kiekvienos pamokos informacija, 
sukeliama mokomoji medžiaga ir priedai, nuorodos į mokomąją medžiagą, pasiekimų 
vertinimas, komentarai apie mokymąsi; 

3.4. tiesioginė pamoka – tai tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis vykdoma pamoka, 
kurios metu mokytojas ir klasės mokiniai gali bendrauti IKT priemonių pagalba; 

3.5. netiesioginė pamoka – tai  pamokos laikas, skirtas mokiniui dirbti savarankiškai 
įsisavinant mokytojo paskirtą nuotolinio mokymosi pamokos turinį; 

3.6. atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas vertinamas 
rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, 
baigus temą, skyrių ar dalyko programos dalį, gali būti atliekamas tiesioginės ar netiesioginės  
pamokos metu. 

4. Progimnazija naudoja šias NM aplinkas:  
4.1. Eduka, Ema  - naudojamas virtualaus mokymo(si) aplinkose esamas mokymo turinys 

ir užduotys; 
4.2. Zoom  - video konferencijų programa nuotolinio mokymo(si) tiesioginėms pamokoms 

organizuoti; 
4.3. „Google for Education“ platforma  - nuotolinio mokymo(si) procesui užtikrinti 

reikalingų programų rinkinys; 
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4.4.  naudojami ir kiti papildomi, mokytojo pasirinkti nuotoliniam mokymui(si) 
organizuoti ir bendravimo įrankiai (elektroninis paštas kaip papildoma priemonė prie 
susirašinėjimo per TaMo dienyną, kai dalinamasi labai svarbia informacija bei reikia persiųsti 
didesnės apimties prisegtus dokumentus, jei neveiktų TaMo dienynas, virtualios mokymo(si) 
aplinkos, kurias mokytojas su mokiniais jau yra išbandęs arba jų naudojimas netrikdo nuotolinio 
mokymo(si) ritmo); 

4.5. Prieš pradedant naudoti kitas bendravimo aplinkas, svarbu užtikrinti absoliučiai visų 
klasės mokinių galimybes dalyvauti tokioje aplinkoje. 

 
II SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PROCESO DALYVIAI 
 

5. Nuotolinio mokymo(si) procese dalyvauja:  
5.1. progimnazijos vadovai; 
5.2. klasių vadovai; 
5.3. nuotolinio mokymo mokytojai; 
5.4. neformaliojo vaikų švietimo programų vadovai; 
5.5. mokiniai; 
5.6. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai); 
5.7. švietimo pagalbos mokiniui specialistai; 
5.8. bibliotekininkai; 
5.9. skaitmeninių technologijų konsultantas(ai).    
 

III  SKYRIUS  
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 
6. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos: 
6.1. Progimnazijos vadovai: 
6.1.1. koordinuoja nuotolinio mokymo(si) procesą; 
6.1.2. nuolat stebi  nuotoliniu būdu organizuojamą ir vykdomą mokymo(si) procesą, 

konsultuoja, esant reikalui teikia pasiūlymus, pagalbą; 
6.1.3. vykdo elektroninio dienyno pildymo priežiūrą; 
6.1.4. dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos ar kitų institucijų;  
6.1.5. rengia pasitarimus, susirinkimus (interneto erdvėje) mokytojams įsivertinant, 

aptariant ugdymo proceso vyksmą dirbant nuotoliniu būdu. 
6.2. Klasių vadovai: 
6.2.1. bendradarbiaudami su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), progimnazijos 

vadovais  siekia užtikrinti, kad kiekvienas mokinys turėtų darbo  įrenginį (išmanųjį telefoną, 
planšetę ar kompiuterį su garso įranga ir vaizdo kamera) ir galėtų dalyvauti sinchroninėse 
(tiesioginėse) pamokose; 

6.2.2. pildo elektroninio dienyno skyrių „Klasės veiklos“  pagal progimnazijos 
direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį; 

6.2.3. nuolat stebi klasės mokinių jungimąsi prie TaMo dienyno, palaiko ryšius su 
mokiniais, stebi jų mokymosi eigą, padeda spręsti iškylančias mokymo(si) problemas; 

6.2.4. bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais bei mokinių tėvais (globėjais, 
rūpintojais), teikia jiems aktualią informaciją; 

6.2.5. esant reikalui, organizuoja popierinių užduočių perdavimą mokinių tėvams 
(globėjams, rūpintojams). 

6.3. Nuotolinio mokymo mokytojai: 
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6.3.1. komunikuoja tarpusavyje naudodami TaMo dienyną, elektroninį paštą; metodinėse 
grupėse – sukurtose uždarose „Messenger“ grupėse, suteikiančiose daugiau galimybių ir greičiau 
pasikeisti informacija; 

6.3.2. vadovaudamiesi mokslo metams parengtu dalyko ilgalaikiu planu ugdymą 
organizuoja nuotolinio mokymo(si) aplinkoje naudodami įvaldytas NM aplinkas,  papildomas 
priemones ir įrankius;  

6.3.3. mokymui(si) naudoja įprastą ugdymo medžiagą (popierinius vadovėlius, pratybų 
sąsiuvinius, mokytojo parengtas užduotis), skaitmeniniu formatu parengtas užduotis, nuorodas į 
parinktas skaitmenines aplinkas, organizuoja tiesiogines ir įrašytas vaizdo pamokas, naudojasi 
virtualių mokomųjų erdvių skaitmeniniais ištekliais; 

6.3.4. elektroniniame dienyne pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį 
užpildo skiltis „Bendra pamokos tema”,  „Bendras namų darbas”; skirdami užduotis, 
elektroniniame dienyne nurodo atlikimo trukmę, atsiskaitymo laiką, atliktų užduočių pateikimo 
būdą ir vietą, vertinimą bei kitą svarbią konkrečiai pamokai informaciją;   

6.3.5. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus (sau priimtinu būdu mokinio 
atsiųstame darbe atkreipia mokinio dėmesį į atlikto darbo klaidas, pažymi jas kita spalva, nei 
atliko mokinys arba parašo paraštėse komentarą), refleksiją teikdami kiekvieną pamoką; 

6.3.6. mokinių pasiekimus vertina vadovaudamiesi  progimnazijos Mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. birželio 18 d. progimnazijos 
direktoriaus įsakymu Nr. V1-34;  

6.3.7. kaupia mokinių darbus, atsiųstus kitomis nei per TaMo, Eduka ir Ema, ,,Google 
classroom“ NM aplinkas; 

6.3.8. laiku pateikia mokiniams informaciją apie jų pažangą ir pasiekimus elektroniniame 
dienyne (laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų); 

6.3.9. informuoja mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) raštu (per elektroninį dienyną) 
arba žodžiu (telefonu), jei mokinys atlikdamas užduotis pažeidžia sąžiningumo principą; 

6.3.10. pradinio ugdymo programos mokiniams  sinchroniniam mokymui skiria ne mažiau 
kaip 50 procentų ugdymui numatyto laiko ir ne daugiau kaip 50 procentų asinchroniniam 
mokymui;  

6.3.11. pagrindinio ugdymo programos mokiniams sinchroniniam  mokymui skiria ne 
mažiau kaip 60 procentų ugdymui numatyto laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų asinchroniniam  
mokymui;  

6.3.12. pildo elektroninį dienyną, žymi mokinių lankomumą. Jei mokinys be 
pateisinamos priežasties nedalyvavo tiesioginiame užsiėmime ir iki nurodyto laiko neatliko jam 
paskirtos užduoties (mokinys mato užduotį elektroniniame dienyne), TaMo dienyne ar 
kaupiamajame vertinime mokiniui įrašomas nepatenkinamas įvertinimas arba žymima „n“ raidė. 
Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja, kad mokinys neturi galimybės prisijungti prie 
virtualios mokymosi aplinkos, ,,n“ nežymima. Tuo atveju mokiniui užduotys pateikiamos kita 
forma. Žymima ,,n“ ir tuo atveju, jei mokinys per tiesioginę pamoką neįsijungia vaizdo kameros; 

6.3.13. bendrauja ir bendradarbiauja su progimnazijos mokytojais, klasių vadovais, 
švietimo pagalbos mokiniui specialistais, progimnazijos vadovais, sprendžiant mokymo(si) 
nuotoliniu būdu klausimus. TaMo dienyne žinučių skyriuje nurodo mokiniams, kada ir kokiu 
būdu gali būti teikiama pagalba; mokytojas nuotolinę pagalbą gali teikti iki 15.00 val. 

6.4. Neformaliojo vaikų švietimo programų vadovai:  
6.4.1. rengia mokymo(si) medžiagą ir užduotis mokiniams, skelbia ją TaMo 

elektroniniame dienyne, teikia grįžtamąjį ryšį mokiniams; 
6.4.2. užpildo elektroninį dienyną pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą 

neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštį; 
6.4.3.  pagal poreikį veda tiesiogines (sinchronines) pamokas. 
6.5. Mokiniai:    
6.5.1. kasdien elektroniniame  dienyne TaMo ar  ,,Google classroom“ aplinkoje seka 

žinutes apie mokymosi užduotis ir siunčiamą informaciją bei mokytojų grįžtamąjį ryšį;   
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6.5.2. privalo būti prisiregistravę prie virtualios mokymosi aplinkos, kurią naudoja 
mokomojo dalyko mokytojas; 

6.5.3. iki nurodyto laiko atlieka mokytojų pateiktas užduotis;   
6.5.4. atlikdami užduotis vadovaujasi sąžiningumo principu; 
6.5.5. privalomai dalyvauja įsijungęs vaizdo kamerą, iš anksto numatytose tiesioginėse 

(sinchroninėse) pamokose (konsultacijose);   
6.5.6. informuoja klasės vadovą, jeigu negali dalyvauti tiesioginėse (sinchroninėse) 

pamokose dėl ligos ar kitos rimtos priežasties; 
6.5.7. neplatina mokomosios ir vaizdinės medžiagos tretiesiems asmenims ar jos 

nenaudoja su ugdymo procesu nesusijusiai veiklai;  
6.5.8. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais; 
6.5.9. dėl iškilusių mokymosi klausimų konsultuojasi su mokytoju, esant poreikiui 

kreipiasi pagalbos; 
6.5.10. nuotolinio mokymo(si) metu laikosi Progimnazijoje galiojančių teisės aktų 

(„Vidaus tvarkos taisyklių“, „Mokymo sutarties“, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 
tvarkos aprašo nuostatų ir kt.). 

6.6. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):  
6.6.1. pasirūpina vaiko nuotoliniam mokymuisi reikalingomis techninėmis ir kitomis 

priemonėmis, interneto ryšiu, sukuria namuose darbo erdvę, tinkamą vaikui mokytis;  
6.6.2. tą pačią dieną praneša klasės vadovui, jeigu vaikas suserga, ar atsiranda kitos 

rimtos priežastys, dėl kurių vaikas negali dalyvauti nuotolinio mokymosi procese; 
6.6.3. aktyviai dalyvauja padedant savo vaikui mokytis; 
6.6.4. vykstant psichologo konsultacijoms užtikrina mokiniui (vaikui) konfidencialią 

aplinką; 
6.6.5. reguliariai tikrina įrašus elektroniniame dienyne TaMo;   
6.6.6. esant poreikiui, užtikrina savalaikę komunikaciją su vaiko mokytojais, klasės 

vadovu, progimnazijos vadovais apie iškilusias problemas ir trikdžius mokantis nuotoliniu būdu.    
6.7. Švietimo pagalbos mokiniui specialistai: 
6.7.1. logopedas nuotoliniu būdu Zoom programos pagalba organizuoja korekcinį darbą 

vaikams, turintiems kalbos ir kitų sutrikimų. Kiekvieną savaitę pagal sudarytą užsiėmimų 
tvarkaraštį logopedas rengia individualias/pogrupines/grupines užduotis mokiniams. Užduotis 
siunčia TaMo žinute, elektroniniu paštu tėvams (globėjas, rūpintojams) tų mokinių, kurie 
nedalyvauja užsiėmimuose, vykstančiuose per Zoom vaizdo konferencijų programą;  

6.7.2. specialusis pedagogas nuotoliniu būdu teikia specialiąją pedagoginę pagalbą 
mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių. Kiekvieną savaitę pagal 
sudarytą užsiėmimų tvarkaraštį specialusis pedagogas rengia korekcines užduotis mokiniams. Jas 
skelbia TaMo dienyne, įvairiais informavimo būdais konsultuoja mokinius ir mokinių tėvus 
(globėjus, rūpintojus); 

6.7.3. socialinis pedagogas įvairiomis informavimo priemonėmis (elektroninėmis TaMo 
žinutėmis, ,,Messenger“, telefonu bei kitoms su vaiku ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 
suderintomis programomis) konsultuoja mokinius ir mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus). Kartu 
su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) sprendžia problemas, jeigu mokinys nesilaiko 
mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos. Kartu su klasės vadovu ir progimnazijos vadovais 
sprendžia mokinių, neturinčių techninių priemonių nuotoliniam mokymosi būdui, problemas, 
bendradarbiauja su Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi, policijos komisariatu, 
pagalbos šeimai centru ir kitomis įstaigomis; 

6.7.4. psichologas teikia nuotolinę psichologinę pagalbą, rengia ir skelbia 
rekomendacijas, konsultuoja individualiai; 

6.7.5. mokytojo padėjėjas nuotoliniu būdu pagal sudarytą užsiėmimų tvarkaraštį teikia 
pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.                 

 
6.8. Bibliotekininkai: 
6.8.1. teikia informaciją apie bibliotekoje esančius spaudinius; 
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6.8.2. padeda progimnazijos bendruomenės nariams rasti reikalingą informaciją 
bibliotekos fonde; 

6.8.3. skenuoja, daugina mokymui(si) reikalingą medžiagą; 
6.8.4. atsako į vartotojų užklausas. 
6.9. Skaitmeninių technologijų koordinatorius(iai): 
6.9.1. konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais dėl 

prisijungimo ir darbo nuotolinio mokymo(si) aplinkoje;  
6.9.2. konsultuoja mokytojus ir mokinius dėl techninės pagalbos; 
6.9.3. sprendžia iškilusias technines problemas. 
 

IV  SKYRIUS  
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
7. Organizuojant ir vykdant mokymo(si) procesą nuotoliniu būdu galioja Kėdainių 

,,Ryto“  progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1-36 patvirtintas 
2019-2020 ir 2020-2021 m. m. ugdymo planas,  kiti aktualūs progimnazijos teisės aktai. 

8. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai ir kiti 
nuotolinio mokymo(si) proceso dalyviai su šiuo Aprašu supažindinami elektroninio  dienyno 
TaMo žinute.  

9. Kėdainių ,,Ryto“  progimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 
skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje. 

10. Visi pedagoginiai darbuotojai, organizuojantys ir vykdantys mokymą(-si) nuotoliniu 
būdu, privalo laikytis asmens duomenų apsaugos įstatymo ir asmens duomenų tvarkymo 
progimnazijoje taisyklių, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. 

11.  Pasikeitus teisės aktams, situacijai progimnazijoje Aprašas gali būti keičiamas 
direktoriaus įsakymu. 

 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


