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VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO 

GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos 

nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuotolinio 

mokymo(si) tvarką Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje 

(toliau – Gimnazija). 

1.2. Nuotolinis mokymas(is) – tai mokymo(si) būdas, kai mokinys ir mokytojas yra 

skirtingose vietose, o jų bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta internetu ar naudojant kitas 

komunikacijos priemones.  

1.3. Gimnazijoje organizuojamas mišrusis nuotolinis mokymas(is) derinant 

sinchroninio ir asinchroninio mokymo(si) elementus: 

1.3.1. asinchroninis mokymas(is) – tai mokymas(is), vykstantis 

nerealiuoju laiku: mokinys, panaudodamas mokytojo pateiktą medžiagą bei atlikdamas 

nurodytas užduotis, mokosi savarankiškai, mokinio ir mokytojo bendravimas vyksta 

skirtingu laiku; 

1.3.2 sinchroninis mokymas(is) – tai mokymas(is), vykstantis realiuoju 

laiku: vaizdo, garso konferencijos, virtualus bendravimas ir bendradarbiavimas fiksuotu 

laiku. 

1.4. Nuotolinio mokymo(si) metu privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų 

apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO(SI) PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

2.1. Gimnazija įsivertina pasirengimo dirbti nuotoliniu būdu technines galimybes bei 

mokytojų pasiruošimą. 

2.2. Vykdoma tėvų (globėjų/rūpintojų) apklausa apie jų turimas technines galimybes 

nuotolinio mokymo(si) organizavimui. Esant poreikiui pagal galimybes Gimnazija aprūpina 

mokinius kompiuteriais. 

2.3. Gimnazijos bendruomenė supažindinama su Aprašu ne vėliau nei likus 5 dienoms 

iki nuotolinio mokymo(si) pradžios. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) VYKDYMAS 

 

3.1. Nuotolinis mokymas(is) Gimnazijoje organizuojamas per elektroninį dienyną 

Tamo, Microsoft Teams aplinką ir kitas mokytojų pasirinktas platformas.  

3.2. Ugdymo(si) apskaita tvarkoma ir pagrindinė informacija skelbiama elektroniniame 

dienyne Tamo. 



3.3. Mokytojai dirba nuotoliniu būdu, nepažeisdami galiojančių teisės aktų reikalui 

esant atvyksta į Gimnaziją. 

3.4. Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis analogiškas įprastam pamokų tvarkaraščiui, t. 

y. kasdien pildomas dienynas, kuriame nurodoma dalyko tema, prisegtas užduočių failas ar kt. 

mokytojo paruošta mokymosi medžiaga, nurodyta namų darbų užduotis bei jos atlikimo laikas.  

3.5. Sinchroninis mokymas(is) derinamas prie įprasto pamokų tvarkaraščio, tačiau apie 

sinchroninį mokymą(si) mokiniai informuojami iš anksto.  

3.6. Pagal poreikį koreguojamas ugdymo(si) turinys, ilgalaikiai planai.  

3.7. Pagrindinė ryšio su mokiniais palaikymo priemonė – elektroninis dienynas Tamo. 

Kitas komunikacijos priemones renkasi mokytojas. 

3.8. Mokytojai:  

3.8.1. paruošia užduotis ir jas pateikia elektroniniame dienyne Tamo bei 

pasirinktose elektroninėse mokymosi aplinkose (Ema, Eduka, egzaminatorius.lt. ir kt.); 

3.8.2. pateikdamas užduotį nurodo konkrečią informaciją: vadovėlio, 

pratybų puslapius, užduočių numerius, nuorodas papildomai informacijai gauti, 

atlikimo laiką, atsiskaitymo bei grįžtamojo ryšio formą ir kt.; 

3.8.3. planuoja vertinimą, supažindina mokinius su vertinimo sistema 

nuotolinio mokymo(si) sąlygomis, adaptaciniu laikotarpiu (pirmas dvi nuotolinio 

mokymo(si) savaites) nerašo neigiamų įvertinimų; 

3.8.4. turi būti pasiekiamas ir konsultuoja mokinius pagal pamokų 

tvarkaraštį bei konsultacijų grafiką; 

3.8.5. specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams pateikia 

diferencijuotas užduotis, parenka tinkamus ugdymo(si) būdus ir priemones; 

3.8.6. švietimo pagalbos mokiniui specialistai rengia metodines 

rekomendacijas, siunčia parengtas užduotis, nuotoliniu būdu kontaktuoja su mokiniais 

ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia individualias ir grupines konsultacijas sutartu 

laiku; 

3.8.7. neformaliojo vaikų švietimo mokytojai apie savo organizuojamų 

užsiėmimų nuotoliniu būdu formą ir priemones informuoja 1-4 kl. mokinius/tėvus 

(globėjus, rūpintojus), 5-IVG kl. mokinius; 

3.8.8. klasių vadovai kartą per savaitę patikrina mokinių ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) prisijungimo ataskaitas elektroniniame dienyne Tamo. Mokiniui 

neprisijungus, klasės vadovas susisiekia su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), išsiaiškina 

priežastis ir informuoja mokytojus; 

3.8.9. klasių vadovai stebi mokinių pažangą, padeda, konsultuoja, 

bendrauja su mokytojais, mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

3.9. Mokiniai: 

3.9.1. 1-4 kl. mokiniai/tėvai (globėjai, rūpintojai), 5-IVG kl. mokiniai 

privalo kiekvieną dieną prisijungti prie elektroninio dienyno Tamo, susipažinti su 

naujais pranešimais, pateikta mokymo medžiaga, nurodytomis užduotimis; 

3.9.2. turi atlikti mokytojo nurodytas užduotis tvarkingai, pasitikrinti, ar 

nepadarė klaidų; 

3.9.3. pateikti mokytojams atliktas užduotis iki nurodyto laiko ir sutarta 

forma. Be pateisinamos priežasties neatlikus užduočių rašomas neigiamas įvertinimas; 

3.9.4. nepavykus prisijungti prie virtualios mokymosi aplinkos ar kilus 

kitiems užduočių atlikimo trukdžiams informuoja mokytoją per elektroninį dienyną ar 

kita sutarta komunikacijos priemone; 



3.9.5. prie virtualių mokymosi aplinkų, kitų komunikacijos priemonių 

jungiasi savo vardu ir pavarde, kad mokytojas galėtų identifikuoti. 

3.10. Tėvai (globėjai, rūpintojai): 

3.10.1. užtikrina skaitmeninio ugdymo(si) turinio pasiekiamumą; 

3.10.2. informuoja klasės vadovą apie vaiko nedalyvavimo nuotoliniame 

mokyme(si) priežastis; 

3.10.3. pasirūpina tinkama, neblaškančia, be pašalinių trukdžių mokymosi 

aplinka; 

3.10.4. sudėlioja vaiko dienotvarkę: numato mokymosi, poilsio ir 

pramogų laiką; 

3.10.5. kontroliuoja vaiko ugdymo(si) procesą, pataria ir padeda išspręsti 

iškilusius klausimus. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4.1. Mokiniai/tėvai (globėjai, rūpintojai), praradę galimybę dirbti nuotoliniu būdu 

(sugedo kompiuteris ar kitas turimas išmanusis įrenginys, prarastas interneto ryšys), informuoja 

klasės vadovą, ieškoma galimybių nuotoliniam ryšiui atkurti. 

4.2. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

4.3. Aprašas koreguojamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.  

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


