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ŠILUTĖS R. KATYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKYMO NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS 

APRAŠAS 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS SĄVOKOS 

  

1. Nuotolinis mokymas(-is) – mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai, būdami 

skirtingose vietose ir naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir 

technologijomis, bendrauja su mokytoju mokymo tikslams pasiekti. Galima tiek pavienio, tiek 

grupinio mokymo forma. 

2. Įgyvendinant pavienio mokymo formą, mokiniai savarankiškai mokydamiesi jungiasi su 

mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose mokytojo konsultacijose. 

3. Įgyvendinant grupinio mokymo formą, mokiniai susijungia į klasę ar grupę ir nuosekliai 

mokosi, mokomi mokytojų pagal ugdymo programas. 

4. Sinchroninis nuotolinis mokymas(-is) – mokymas(-is) vyksta klasei tuo pačiu metu 

realiame laike: bendravimui naudojantis skaitmeniniais mokymo įrankiais, skirtais kurti vaizdo 

konferencijas, pokalbių kambarius ir pan. 

5. Asinchroninis nuotolinis mokymas(-is) – mokymas(-is) vyksta ne tuo pačiu metu, 

informacijos perdavimui bendravimui naudojami skaitmeniniai mokymo įrankiai. 

6. Mišrusis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai nuosekliai derinami 

skirtingi mokymo būdai (pavyzdžiui, taikant grupinę formą, visiems mokiniams dalis mokymo 

vyksta nuosekliai nuotoliniu, vėliau – kasdieniu būdu). 

7. Mišrus nuotolinis mokymas(-is) – asinchroninis mokymas derinamas su ribotu 

sinchroninio mokymo valandų skaičiumi. 

8. 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. VMA pasižymi bendra 

autentifikacija, duomenų mainais tarp susietų įrankių, integralumu. VMA funkcijas gali atlikti ir 

universalių įrankių rinkiniai, tam tikros verslo veiklos platformos (pavyzdžiui Microsoft Office 

365). 

9. Skaitmeniniai mokymo įrankiai – programinės įrangos priemonės, galinčios 

automatizuoti mokymui reikalingų funkcijų atlikimą (pavyzdžiui, el. pašto ar vaizdo konferencijų 

programinė įranga, skirta bendrauti, įrankiai užduotims, testams kurti ir pan.).  

10. Skaitmeninės mokymo priemonės – tikslingai sukomplektuotas skaitmeninio 

mokymosi turinys, pateikiamas kartu su skaitmeniniu mokymosi įrankiu (ar VMA), skirtu jam 

peržiūrėti ir mokymo proceso organizavimui užtikrinti. 

  

II SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

11. Tvarkos aprašas dėl mokymo nuotolinio ugdymo proceso organizavimo būdu yra 

skirtas padėti Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo 

proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 
12. Sprendimai dėl mokymo nuotolinio  ugdymo proceso organizavimo būdo (toliau – 

nuotolinio mokymo), planuojant ir organizuojant ugdymo procesą mokykloje, priimami mokyklos 
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bendruomenės bendrais susitarimais, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, esamą epidemiologinę 

situaciją ir galiojančius teisės aktus: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintus pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo bei pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendruosius ugdymo planus,  Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 

kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro.  Esant 

koronaviruso grėsmei ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais dėl 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bei neformaliojo švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais 

bei Šilutės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nutarimais parengtas 

Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.  

13. Mokykla  gali ugdyti mokinius nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas 

mokyklos nuostatuose, ar ne.  

14. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

15. Nuotolinis mokymas  mokykloje  organizuojamas vaikams ir mokiniams, 

besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo bendrąsias 

programas, individualizuotas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas, 

neformaliojo švietimo programas, atsižvelgiant į poreikį ar situaciją, kurioje jis planuojamas ir 

pradedamas organizuoti: 

15.1. jei šalyje ar regione paskelbiama ekstremali situacija (pvz.: karantinas ir kt.) - 

mokykla dirba visiško nuotolinio mokymo būdu; 

15.2. jei rekomenduojama riboti mokinių srautus mokykloje arba serga ar izoliuojasi dalis 

mokinių ar mokytojų -  gali būti taikomas mišrus mokymas. 

16. Nuotolinis mokymas mokykloje  organizuojamas asinchronine ir mišria mokymo(-si) 

forma pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas, neformaliojo švietimo 

programas: 

17. Mokykloje skaitmeninių technologijų administratoriumi yra paskirtas mokyklos 

informacinių technologijų inžinierius. Jis konsultuoja mokytojus, mokinius ir jų tėvus (globėjus) 

informacinių technologijų naudojimo klausimais.  Kontaktinė informacija, kur mokiniai ir 

mokytojai gali kreiptis dėl techninės pagalbos pateikiama mokyklos interneto svetainėje 

https://www.katyciai.silute.lm.lt/.  

18. Jei mokinys neturi reikiamų techninių priemonių, jomis pagal galimybes aprūpina 

mokykla, jeigu to padaryti negali, mokyklos direktorius kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės 

administraciją dėl mokinio aprūpinimo kompiuterine įranga ir interneto ryšiu. 

 

  

III SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

  

19. Nuotoliniam mokymui Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla naudoja:  

19.1. Microsoft Office 365 aplinką ir programą Teams: 

19.1.1. pasiekiamas skaitmeninis ugdymo turinys; 

19.1.2. bendravimas bei bendradarbiavimas ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) 

ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku; 

19.1.3. pasiekimų vertinimas. 

19.2. Tamo dienyną: 

19.2.1. pasiekiamas skaitmeninis ugdymo turinys; 

19.2.2. bendravimas bei bendradarbiavimas  nerealiuoju (asinchroniniu) laiku; 

19.2.3. pasiekimų vertinimas. 

https://www.katyciai.silute.lm.lt/
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19.3. skaitmenines mokymo priemones: Ema pratybos, Eduka, e lankos („Baltų lankų“ 

skaitmeniniai vadovėliai), e-test mokinių vertinimui. 

19.4. popierinius vadovėlius bei pratybas. 

20. Patikslinamas pamokų tvarkaraštis: nurodoma, kurios pamokos vyks sinchroniniu, 

kurios - asinchroniniu būdu. Ne mažiau kaip 50% kiekvieno dalyko savaitinių pamokų turi vykti 

sinchroniniu būdu. 

21. Sinchroninių pamokų metu mokytojai pristato ir aiškina naujas/sunkesnes temas, 

organizuoja veiklas, kurių metu mokiniai turi aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti bei mokinių 

darbų pristatymus. 

22. Asinchroniniu būdu organizuojamas savarankiškas mokinių darbas, diskusijos 

forumuose, atliktų darbų pateikimas mokytojui, tarpusavio vertinimo veiklos, etapais atliekamos 

ar išoriniuose šaltiniuose pateiktos užduotys ir pan. Tai yra veiklos, kurias mokinys atliks 

pasirinktu laiku, jam priimtinu tempu. Asinchroniškai dirbant mokiniui paliekama daugiau 

iniciatyvos planuojant ir mokantis. 

23. Mokinio pasiekimai vertinami vadovaujantis Katyčių pagrindinės mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu bei dalyko mokytojo vertinimo pamokoje aprašu. 

Rekomenduojama dažniau vykdyti tarpinius atsiskaitymus, taikyti kaupiamąjį, formuojamąjį 

vertinimą. 

24. Jei specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys dėl sutrikimų ypatumų nepajėgia 

naudotis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai jam 

parengia popierines užduotis, kurios perduodamos mokiniui suderinus perdavimo būdą su tėvais 

(globėjais). Esant galimybei, toks mokinys konsultuojamas tiesioginiu (kontaktiniu) būdu. 

25. Reguliariai organizuojami mokytojų pasitarimai, skirti  ugdymo proceso nuotoliniu 

būdu įsivertinimui ir tobulinimui. 

26. Informacija apie nuotolinio mokymo organizavimą pateikiama Mokyklos svetainėje  

https://www.katyciai.silute.lm.lt, Tamo dienyne, mokyklos  Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/Katy%C4%8Di%C5%B3-pagrindin%C4%97-mokykla-

903098893088804/. 

 

IV SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

27. Mokytojas: 

27.1. yra įgijęs 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; 

27.2. laikosi savaitei skirto dalyko valandų skaičiaus ir patvirtinto tvarkaraščio. Ne mažiau 

kaip 50% savaitinių pamokų organizuoja sinchroniniu būdu; 

27.3. skiria mokymosi (taip pat ir projektines) užduotis, teikia teorinę ir kitą ugdymui(si) 

reikalinga medžiagą ar informaciją, numato kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo 

pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų 

krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 

fiksuojami įvertinimai; 

27.4. savo pamokų metu turi būti pasiekiami elektroninėje aplinkoje; 

27.5. pritaiko pamokos turinį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui; 

27.6. gavęs mokinių atliktas užduotis TAMO elektroniniame dienyne rašo atliktų užduočių 

vertinimo komentarus, teikia rekomendacijas, organizuoja atliktų darbų tobulinimo procesą; 

27.7. palaiko nuolatinius ryšius su mokiniais, skatina jų aktyvų mokymąsi ir bendravimą, 

padeda naudotis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, siunčia besimokantiems priminimo 

https://www.katyciai.silute.lm.lt/
https://www.facebook.com/Katy%C4%8Di%C5%B3-pagrindin%C4%97-mokykla-903098893088804/
https://www.facebook.com/Katy%C4%8Di%C5%B3-pagrindin%C4%97-mokykla-903098893088804/
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žinutes dėl tarpinių atsiskaitymų ar užduoties pateikimo terminų, laiku praneša kitą reikšmingą 

informaciją; 

27.8. pildo dienyną vadovaudamasis mokyklos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais; 

27.9. bendradarbiauja, dalinasi informacija, patirtimi su kitais mokytojais, mokyklos 

administracija. 

28. Mokinys mokymosi laikotarpiu privalo laikytis mokinio elgesio taisyklių, 

dienotvarkės ir pamokų tvarkaraščio: 

28.1. turi ir naudojasi veikiančiomis Tamo dienyno ir Microsoft Office 365 paskyromis; 

28.2. pagal pamokų laiką prisijungia prie TAMO elektroninio dienyno per asmeninę 

paskyrą ir susipažįsta su pamokos informacija; 

28.3. pagal pamokų tvarkaraščio laiką jungiasi prie sinchroninių tos dienos pamokų; 

28.4. naudodamasis mokytojo nurodyta mokymosi medžiaga atlieka paskirtas užduotis; 

28.5. pamokos metu, naudodamasis mokytojo pateiktais pagalbos gavimo būdais, gali 

konsultuotis su mokytoju ar pranešti apie nesklandumus dirbant su mokymosi programomis ir kt.; 

28.6. užduotis atlieka atsakingai ir sąžiningai; 

28.7. nurodytu laiku ir būdu pateikti mokytojui atliktas užduotis vertinimui; 

28.8. įsipareigoja neplatinti mokomosios ir vaizdinės medžiagos tretiesiems asmenims ar 

ją naudoti su ugdymo procesu nesusijusiai veiklai (draudžiama mokiniams įrašinėti mokytojų 

vaizdo pamokų įrašus, platinti garso, vaizdo, foto medžiagą); 

28.9. jei šeimoje tenka dalintis kompiuteriu ar telefonu su kitais vaikais, padeda 

jaunesniems ir pasinaudoja galimybe su mokytoju konsultuotis kitu jo siūlomu laiku ar būdu; 

28.10. bendrauja su klasės auklėtoju, švietimo pagalbos specialistais, dalyvaudami iš 

anksto numatytose sinchroninėse konsultacijose ir kitais susitartais būdais. 

29. Klasės auklėtojas: 
29.1. nuolat palaiko ryšį su mokiniais, domisi jų ugdymosi klausimais; 

29.2. stebi mokinių lankomumą, pažangumą, pasiekimus; informuoja tėvus, jei mokinys 

nedalyvauja ugdymo procese nuotoliniu būdu; 

29.3. bendradarbiauja su mokytojais ir mokinių tėvais sprendžiant iškilusias problemas, 

esant reikalui apie jas informuoja mokyklos vaiko gerovės komisiją ir  administraciją;  

29.4. numatytu tvarkaraštyje laiku veda klasės valandėles; 

29.5. pildo dienyną vadovaudamasis mokyklos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais. 

30. Švietimo pagalbos specialistai: 

30.1. drauge su mokytojais aptaria ir suplanuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių,  mokymo(si) turinį, konsultuoja mokytojus dėl mokymo turinio diferencijavimo ir 

individualizavimo, krūvių reguliavimo; 

30.2. teikia individualią pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams: 

veda užsiėmimus, konsultuoja ir padeda atlikti mokytojo paskirtus darbus Microsoft Teams 

aplinkoje; 

30.3. pagal galimybes veda integruotas pamokas kartu su dalyko mokytojais; 

30.4. konsultuoja mokinio tėvus vaiko ugdymo klausimais ir socialinės psichologinės 

pagalbos klausimais telefonu, Mesenger, Microsoft Teams aplinkoje ir per Tamo dienyną. 

31.  Mokyklos direktorius: 

31.1. organizuoja nuotolinį mokymą(-si) ir jo dalyvių aprūpinimą reikiama technine įranga 

pagal mokyklos galimybes; 

31.2. teikia informaciją su nuotolinio mokymo(-si) vykdymu susijusioms institucijoms ir 

mokyklos bendruomenei; 

31.3. bendrauja su Šilutės  rajono savivaldybės administracija jos nurodytu būdu; 

31.4. bendrauja su darbuotojais elektroniniu paštu, TAMO dienyno pranešimais, Office 

365, ZOOM platformomis, telefonu ir Messenger programa. 

32. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

32.1. prižiūri TAMO dienyno ir Microsoft Office 365 aplinkos naudojimą nuotoliniam 

mokymui(-si); 
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32.2. organizuoja metodinę pagalbą mokytojams, rengiantiems medžiagą nuotoliniam 

mokymui(-si); 

32.3. organizuoja mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą TAMO dienyno pranešimais, 

Microsoft Office 365 aplinkoje,  socialiniame tinkle, ZOOM platforma, telefonu; 

32.4. teikia informaciją apie nuotolinio mokymo(-si) vykdymą mokyklos direktoriui. 

33. Tėvai: 

33.1. pagal galimybes pasirūpina techninėmis priemonėmis vaiko nuotoliniam mokymui(-

si): kompiuteriu, telefonu, interneto ryšiu; 

33.2. apie turimas priemones informuoja klasės auklėtoją; 

33.3. užtikrina, kad vaikas laikytųsi mokymosi ir poilsio rėžimo bei karantino 

/saviizoliacijos sąlygų; 

33.4. rūpinasi, kad vaikas pagal galimybes pamokų tvarkaraščio laiku susipažintų su 

TAMO dienyne pateikta pamokos medžiaga ir laiku atliktų užduotis bei pasinaudotų mokytojo 

pagalba; 

33.5. šeimoje esant keliems mokyklinio amžiaus vaikams, priima nutarimus, kaip bus 

naudojamasi turimomis techninėmis priemonėmis; 

33.6. nedelsdami praneša klasės auklėtojui apie vaiko susirgimo ir kitus nenumatytus 

atvejus, dėl kurių vaikas negali dalyvauti nuotolinio mokymosi procese; 

33.7. bendrauja su dalyko mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais naudodamasis 

mokyklos svetainėje ir TAMO dienyne pateikta kontaktine informacija; 

33.8. bendrauja su klasės auklėtoju sutarta forma. 

  

V SKYRIUS 

NAUDOJAMI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

  

34. Ugdymo programoms įgyvendinti, kad mokiniai geriau įsisavintų mokomąją 

medžiagą, rekomenduojama  pasinaudoti esamu laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu 

ugdymo turiniu: 

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. projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

medžiaga http://www.vedlys.smm.lt ; 

34.4. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, 

https://egzaminai.lt/610/). 

35. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat 

atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

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

  

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

36. Su Nuotolinio mokymosi organizavimo tvarkos aprašu mokyklos bendruomenė 

supažindinama TAMO elektroninio dienyno pranešimų pagalba, skelbiama mokyklos interneto 

svetainėje https://www.katyciai.silute.lm.lt/ . 

37. Visi asmenys, organizuojantys mokymą nuotoliniu būdu ir jame dalyvaujantys, privalo 

laikytis asmens duomenų apsaugos įstatymo, pedagogų etikos normų, patyčių prevencijos, 

autorinių teisių taisyklių. 

38. Nuotolinis mokymas(-is) nutraukiamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro įsakymu. 

  

http://lom.emokykla.lt/public
http://www.nsa.smm.lt/nuotolinis.
https://www.katyciai.silute.lm.lt/
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_____________________ 


