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MOLĖTŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU 

BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra 

skirtas apibrėžti nuotolinio ugdymo procesą Molėtų gimnazijoje. 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“ bei Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1009 „Dėl 

mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ bei 

atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros parengtą Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) 

vadovą (Nacionalinė švietimo agentūra, 2020-08-20). Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdai ir mokymosi formos nustatytos Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Nuotoliniam ugdymui galioja visi ugdymą Molėtų gimnazijoje reglamentuojantys 

dokumentai. 

3. Nuotolinis mokymosi būdas skirtas asmenims,  kurie dėl įvairių priežasčių negali įgyti 

žinių tradicinėje bendrojo lavinimo mokykloje, t.y.: emigrantai, jų vaikai ir imigrantai; užsienyje 

gimę ir nuolat gyvenantys lietuviai; jaunuoliai, turintys psichologinių bendravimo problemų, 

remiantis gydytojų rekomendacijomis; neįgalieji, turintys judėjimo, klausos ir kitas negalias; 

besilaukiančios arba auginančios mažamečius vaikus mamos; mokiniai, ilgą laiką besigydantys 

ligoninėse ar sanatorijose (kai ten nevyksta ugdymas); mokiniai, kuriems skirtas mokymas 

namuose; aukšto meistriškumo sportininkai, kurie daug laiko praleidžia sportinėse stovyklose, 

varžybose.  
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4. Dėl priežasčių, numatytų bendruosiuose ugdymo planuose, nuotolinis ugdymas 

direktoriaus įsakymu gali būti skiriamas visiems arba daliai gimnazijos mokinių, tam tikram laikui 

arba atskiro dalyko dėstymui, bet ne daugiau nei 30 proc. ugdymui skirto laiko. 

5. Mokinys, pageidaujantis dėl tam tikrų priežasčių mokytis nuotoliniu būdu, rašo prašymą 

gimnazijos direktoriui ir su juo sudaroma nuotolinio mokymosi sutartis. 

6. Naudojamos sąvokos: 

Sinchroniniai užsiėmimai – kada visi klasės (grupės) mokiniai ir mokytojas dalyvauja 

užsiėmime per atstumą, bet tuo pačiu metu (vaizdo susijungimai). 

Asinchroninis mokymasis – kada mokytojo nurodytas užduotis mokinys atlieka jam 

patogiu metu ir pateikia mokytojui iki nurodyto laiko. 

Nuotolinis mokymas – mokymas, kai mokytojas yra kitoje vietoje nei mokinys, paprastai 

suprantamas kaip mokymasis internetu mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai, būdami 

skirtingose vietose ir naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir 

technologijomis, bendrauja su mokytoju mokymo tikslams pasiekti. 

Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) – tai informacinė sistema, turinti ir (arba) susiejanti 

skaitmeninius mokymo įrankius, leidžiančius pateikti skaitmeninį turinį (teorinę medžiagą, 

užduotis, testus ir pan.), organizuoti mokymąsi, bendrauti ir bendradarbiauti su besimokančiaisiais, 

atlikti kitas mokymui reikalingas funkcijas. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

7. Nuotolinis ugdymas organizuojamas, įvertinus mokytojų pasirengimą dirbti nuotoliniu 

būdu, tariantis dėl iškilusių problemų sprendimo galimybių. Gimnazijoje užtikrinamos mokymui(si) 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu reikalingos sąlygos (kompiuterinė įranga ir 

interneto prieiga). 

8. Mokytojai, mokantys mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, yra 

įgiję skaitmeninio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl 

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms 

aprašo patvirtinimo“, ir taiko jas ugdymo turiniui kurti, ugdymui planuoti ir organizuoti, mokinių 

mokymo procesui bei pažangai stebėti ir vertinti, bendradarbiauti su kitais mokytojais ir pagalbos 

mokiniui specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais). 



3 
 

9. Vertinama mokinių galimybė naudotis pasirinkta programine ar skaitmenine  įranga 

ugdymuisi nuotoliniu būdu, susitariama dėl galimų iškilusių problemų sprendimo būdų. Pagal 

gimnazijos galimybes mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko 

aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, sudaro galimybę jam namuose 

naudotis gimnazijos planšetiniu ar nešiojamu kompiuteriu; esant poreikiui, suteikia darbo vietą 

gimnazijoje. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai pagal galimybes aprūpinami 

mokymosi priemonėmis, skirtomis šiems mokiniams. 

10. Direktoriaus įsakymu paskiriamas skaitmeninių technologijų administratorius (IKT 

koordinatorius), kuris konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais. 

11. Direktorius informuoja mokytojus, mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

sprendimą visiems arba daliai mokinių ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu. 

12. Direktorius paskelbia gimnazijos interneto svetainėje kontaktinę pagalbą teikiančių 

asmenų informaciją. 

13. Su mokytojais, dirbančiais nuotoliniu būdu, atskiros darbo sutartys nesudaromos. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

 

14.  Molėtų gimnazijoje užsiėmimai/dalis užsiėmimų (pamokos, neformalusis ugdymas, 

konsultacijos), direktoriaus įsakymu, vyksta nuotoliniu būdu vadovaujantis šia Tvarka ir kitais 

Molėtų gimnazijos direktoriaus patvirtintai dokumentais. 

15. Gimnazija nuotoliniam mokymuisi naudoja elektroninį dienyną Tamo.lt  ir gimnazijos 

pasirinktą virtualią mokymosi aplinką. Taip pat gali būti naudojama egzaminatorius.lt, 

www.edmodo.com, www.eduka.lt; http://vaizdopamokos.lt/ ir kitos asinchroninės/sinchroninės 

komunikavimo priemonės.  

16. Gimnazijos bendruomenė darbo dienomis komunikuoja telefonu, el.paštu, el.dienyno 

pranešimais. Informacija, susijusi su ugdomąja veikla, siunčiama gimnazijos suteiktais 

elektroniniais pašto adresais arba elektroniniame dienyne (mokytojai ir mokiniai reguliariai stebi 

informaciją). 

17. Nuotolinis ugdymas vyksta pagal direktoriaus patvirtintą Molėtų gimnazijos ugdymo 

planą,  pamokų, neformaliojo ugdymo, konsultacijų, klasių valandėlių tvarkaraštį. 

18. Mokymosi užduotys nurodomos virtualioje Gimnazijoje naudojamoje aplinkoje. 

19.  Mokiniai iš anksto informuojami apie pamokų turinį, vertinimą ir bendravimo su 

mokiniais formas bei būdus pildant elektroninio dienyno pamokos informaciją. Smulkesnės veiklos 

http://www.edmodo.com/
http://www.eduka.lt/
http://vaizdopamokos.lt/
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instrukcijos pateikiamos virtualioje mokymosi aplinkoje. Mokiniai turi teisę pasirinktu būdu 

išsaugoti mokytojo  pateiktą medžiagą asmeniniam mokymuisi, be teisės platinti. 

20. Mokinių lankomumo apskaita vykdoma elektroniniame dienyne Tamo. Visos 

elektroninio dienyno tvarkymo nuostatos yra galiojančios ir vykdant ugdymą nuotoliniu būdu pagal 

Molėtų gimnazijos elektroninio dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos 

aprašą, patvirtintą Molėtų gimnazijos direktoriaus įsakymu. Elektroniniame dienyne žymima „n“, 

jei mokinys nedalyvavo sinchroniniame mokyme.  

21. Mokiniai sinchroninėms pamokoms jungiasi pirmosiomis pamokos min., pasiruošę 

darbo priemones: vadovėlius, rašymo priemones, sąsiuvinius ir kitas mokytojo nurodytas 

priemones. Besijungiantiems vėliau, iki 10 min. žymima „p“. Jeigu vėluoja daugiau kaip 10 min. be 

pateisinamos priežasties, žymima „n“. Dėl nuolat vėluojančių į pamokas mokinių informuojamas 

klasės vadovas. Jeigu mokinys pamokoje paklaustas bent du kartus neatsiliepia, jam žymima „n“. 

Dėl techninių trikdžių mokiniui atsijungus nuo sinchroninės pamokos ir negalint vėl prisijungti, apie 

tai, atsiradus galimybei, informuojamas mokytojas. 

22. Supažindinant mokinius su egzaminų ir (ar) kitomis tvarkomis ir pan., kai nurodoma, 

kad reikalingas mokinio parašas „Saugaus elgesio instruktažo“ lapuose, nuotolinio ugdymo metu 

pakanka mokiniams išsiųsti informaciją elektroniniame dienyne, jei reikia organizuoti vaizdo 

konferenciją ir (ar) sinchronines pamokas, klasės valandėlės metu paaiškinti dokumentų, tvarkų 

turinį; „Saugaus elgesio instruktažų“ lapus mokytojas/klasių vadovas/kuratorius užpildo 

nurodydamas instruktažo turinį ir datą bei pažymi, kad supažindinta nuotoliniu būdu; instruktažų 

lapus mokytojai/klasės vadovas/kuratorius  išsiunčia nedelsiant elektroniniu būdu kuruojančiam 

pavaduotojui; 

23. Mokytojai planuoja mokymą/si pagal ugdymo plano numatytas valandas, mokytojo 

nuožiūra, vadovaujantis BUP nuostatomis, siekdami efektyvaus ugdymo ir optimalių rezultatų. 

Kitą, likusį  pamokų laiką, skiriant savarankiškam darbui, su galimybe mokiniams konsultuotis. 

punkto pakeitimai: 

2021 m. rugsėjo 1 d. Molėtų gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-120 

24. Gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimai vertinami, vadovaujantis Mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. Rekomenduojama vertinant mokinių pasiekimus dažniau 

naudoti kaupiamąjį balą, skirti projektinius kūrybinius darbus ir pan. Jeigu mokinys iki numatyto 

laiko be pateisinamos priežasties nepateikė/pateikė vėliau atsiskaitomąjį darbą ir mokytojas apie tai 

nebuvo informuotas, darbas nevertinamas, elektroniniame dienyne įrašomas įvertinimas „1“. 

Grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiamas komentarais arba 

įvertinimais tamo.lt dienyne. 
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25.  Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita, stebėsena ir nelankymo 

prevencija vykdoma, vadovaujantis Molėtų gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos 

nelankymo prevencijos tvarkos aprašu.  

26. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikia 

specialioji  pedagogė ir mokytojo padėjėjai. 

27. Pagalbos organizavimas: 

27.1. gimnazijos psichologas konsultuoja darbo dienomis žinutėmis tamo.lt dienyne pagal 

darbo grafiką, skelbiamą www.gimnazija.moletai.lt arba telefonu sutartu laiku; 

27.2. socialinis pedagogas konsultuoja pagal darbo grafiką arba žinutėmis tamo.lt dienyne 

pagal darbo grafiką, skelbiamą  

www.gimnazija.moletai.lt arba telefonu sutartu laiku; 

27.3. specialusis pedagogas konsultuoja pagal darbo grafiką arba žinutėmis tamo.lt dienyne 

pagal darbo grafiką, skelbiamą www.gimnazija.moletai.lt arba telefonu sutartu laiku; 

27.4. mokytojo padėjėjo pagalbą organizuoja direktorės pavaduotoja ugdymui pagal darbo 

grafiką arba žinutėmis tamo.lt dienyne pagal darbo grafiką, skelbiamą www.gimnazija.moletai.lt 

arba telefonu sutartu laiku. 

27.5. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė konsultuoja pagal darbo grafiką arba 

žinutėmis tamo.lt dienyne pagal darbo grafiką, skelbiamą www.gimnazija.moletai.lt arba telefonu 

sutartu laiku. 

27.6. techniniais klausimais pagalbą teikia kompiuterių priežiūros specialistas ir IT 

mokytojai, kreiptis laišku elektroniniame dienyne.  

27.7. iškilusiais klausimais į bibliotekos vedėją kreiptis laišku elektroniniame dienyne; 

27.8. nuolat  vykdoma mokinių motyvacijos ir pažangumo stebėsena, fiksuojamas 

pagalbos mokiniui teikimas. 

28.  Mokiniai ir mokytojai sinchroninėse (vaizdo) pamokose dalyvauja įsijungę vaizdo 

kameras. Jeigu mokinys dėl tam tikrų priežasčių negali įsijungti mikrofono arba vaizdo kameros, 

apie tai prieš pamoką informuoja mokytoją. Virtuali užsklanda ir mokinio apranga, įsijungus vaizdo 

kamerą, turi būti korektiška, neblaškyti kitų dėmesio. Mokiniai prie sinchroninių pamokų 

prisijungia savo vardu ir pavarde. 

29.   Mokytojų pasitarimai, mokinių tėvų  (globėjų/rūpintojų) susirinkimai vyksta nuotoliniu 

būdu organizuojant vaizdo konferencijas pasirinktoje virtualioje aplinkoje.  

30.   Mokiniai nesidalina sinchroninių užsiėmimų prisijungimais su trečiaisiais asmenimis. 

Sinchroninių užsiėmimų metu mokiniai privalo laikytis drausmės, tolerancijos, pagarbos mokytojui 

http://www.gimnazija.moletai.lt/
about:blank
http://www.gimnazija.moletai.lt/
http://www.gimnazija.moletai.lt/
http://www.gimnazija.moletai.lt/
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ir klasės mokiniams. Mokiniai, jų tėvai be mokytojo sutikimo negali filmuoti ar kitais būdais 

išsaugoti vykstančios pamokos ar dalintis išsaugota informacija. 

31.   Administracija, užtikrindama kokybišką ugdymo proceso organizavimą,  vykdo 

nuotolinio ugdymo priežiūrą, stebėdama ir analizuodama ugdymo procesą. 

32. Mokytojai, vykdydami ugdymą nuotoliniu būdu: 

32.1. naudoja suderintus/patvirtintus ilgalaikius teminius planus, modulių, pasirenkamųjų 

dalykų programas, atrenka ir pritaiko mokymo turinį, atitinkamai koreguodami ilgalaikius dalykų 

planus; 

32.2. bendradarbiaudami su kolegomis, numato užduočių vertinimo kriterijus, supažindina 

su jais mokinius; 

32.3. kuria skaitmeninį ugdymo turinį; 

32.4. bendradarbiauja su mokiniais: atsako į jų klausimus raštu ar žodžiu, paaiškina 

vertinimo kriterijus ir konkretaus darbo įvertinimą; 

32.5. laikosi patvirtinto pamokų, neformalaus švietimo, konsultacijų tvarkaraščių, 

sinchroninių ir asinchroninių pamokų medžiagą skelbia el. dienyne TAMO ir virtualioje 

mokymosi  aplinkoje; 

32.6. kilus techninėms problemoms sinchroninės pamokos metu, pamokos medžiagą, 

užduotis ir kt. nurodo elektroniniame dienyne; 

32.7. yra pasiekiami pamokų metu; 

32.8. į mokinių klausimus atsako ne vėliau kaip iki kitos dalyko pamokos, į tėvų – per vieną 

darbo dieną; 

32.9. nuotoliniu būdu dirba iš namų; neturintys galimybės dirbti namuose gali dirbti 

Gimnazijoje.  

33. Molėtų gimnazijos mokinys, mokydamasis nuotoliniu būdu: 

33.1. laikosi patvirtinto pamokų, neformalaus švietimo, konsultacijų tvarkaraščių dalyvauja 

nurodytose sinchroninėse pamokose, atlieka  mokytojo skirtas užduotis; 

33.2. informuoja dalyko mokytoją arba klasės vadovą prieš pamoką ar pamokos metu, jeigu 

negali dalyvauti sinchroninėje pamokoje, nurodydamas priežastį. Jei mokinys pats to negali 

padaryti, informaciją teikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

33.3. kiekvieną darbo dieną tikrina virtualioje mokymosi aplinkoje ir elektroniniame 

dienyne esančią informaciją; 

33.4. nurodytu laiku ir būdu pateikia mokytojui vertinti atliktas užduotis. 

33.5. neperduoda savo prisijungimo prie virtualių mokymosi ar informacinių aplinkų 

slaptažodžių kitiems asmenims ir nesiunčia iš mokytojų gautų nuorodų kitiems žmonėms; 
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33.6. gerbia kitų ir savo teisę jaustis saugiai elektroninėje erdvėje; netoleruoja elektroninių 

patyčių, neprisideda prie jų atsiradimo; 

33.7. tausoja gimnazijos suteiktą įrangą, skirtą mokytis nuotoliniu būdu, atlygina padarytą 

žalą, jeigu įranga sugadinama; 

33.8. laikosi Molėtų gimnazijos Mokinių elgesio taisyklių.  

 

IV SKYRIUS 

SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI  

 

34. Ugdymo programoms įgyvendinti, naudojamas laisvai prieinamas nacionalinis 

skaitmeninis ugdymo turinys:  

34.1.  Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška;  

34.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos 

(lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje 

mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;  

34.3. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų užduotys ir vertinimo instrukcijos.  

34.4. Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainė 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis);  

34.5 laisvai siūlomas edukacinis skaitmeninis turinys.   

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

37. Nuotolinio ugdymo(si) dalyviai privalo laikytis šio Aprašo ir asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų. 

38. Gimnazijos bendruomenės nariai su Aprašu ir jo pakeitimais supažindinami 

elektroninėmis priemonėmis. 

39.   Aprašas skelbiamas Gimnazijos interneto svetainėje.  

40. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas inicijavus Gimnazijos pedagogų ir/ar 

gimnazijos tarybai, pasikeitus nuotolinį ugdymą reglamentuojantiems dokumentams. Pritarus 

Gimnazijos tarybai, aprašo keitimai tvirtinami Gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

_____________________________ 

 

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis

