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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos nuotolinio mokymo 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Druskininkų savivaldybės Viečiūnų 

progimnazijos (toliau – Progimnazija) ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei 1-8 klasių 

mokinių nuotolinio mokymo organizavimo bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką.  

2. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių 

formaliojo ugdymo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768; Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556; Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir 

paskirstymo metodika; Bendraisiais ugdymo planais; Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

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

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu 

Nr. V–1049; Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“; Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“ ir kitais pradinį, pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais.  

3.  Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

3.1 Nuotolinis mokymas – 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;  

3.2 Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta 

informacinė ugdymo sistema naudojant virtualią mokymo(si) erdvę, kurioje patalpintas kiekvienos 

klasės mokomasis kursas, pagal mokyklos ugdymo planą suskirstytas į konkrečias elektronines 

(skaitmenines) pamokas (temas);  

3.3 Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai 

pamokos temai (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir 

įgūdžius lavinantys pratimai);  

3.4 Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo 

teikiamos konsultacijos mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar susitarus 

individualiai;  

3.5 Savikontrolės užduotys – virtualioje mokymo(si) aplinkoje pateikiamos 

pasitikrinimo užduotys, kurias atlikęs mokinys gali pasitikrinti žinias po tam tikro pamokų ciklo. 

Savikontrolės užduotys nevertinamos pažymiais ir nėra aprašomos; 

3.6 Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto 

darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus temą, 

skyrių, dalyko programos dalį.  
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3.7 Atsiskaitomųjų darbų grafikas – grafikas, kuriame mokytojai nurodo 

atsiskaitomųjų darbų datą ir atlikimo laiką.  

 

II. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 

4. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos.  

4.1. Nuotolinio mokymo(si) koordinatorius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

4.1.1. organizuoja ir kontroliuoja nuotolinį mokymą(si);  

4.1.2. stebi nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos aprašo įgyvendinimą, 

koregavimo poreikį, mokymosi sąlygų ir turinio atitikimą mokinių poreikiams; 

4.1.3. esant reikalui inicijuoja mokymosi organizavimo pakeitimus; 

4.1.4. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus; 

4.1.5. suderinęs su mokytojais rengia klasių pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus 

informuoja dalyko mokytoją, progimnazijos administraciją; 

4.1.6. pagal mokytojų ir klasių auklėtojų pateiktą informaciją, rengia progimnazijos 

ataskaitas apie mokinių pasiekimus, pažangą bei lankomumą; 

4.2. Nuotolinio mokymo(si) skaitmeninių technologijų administratorius (IT 

koordinatorius) – inžinierius programuotojas:   

4.2.1. konsultuoja nuotolinio dalyko kurso rengimo bei perkėlimo į virtualią mokymosi 

aplinką klausimais;  

4.2.2. teikia informaciją mokyklos administracijai nuotolinio mokymo(si) 

organizavimo ir vykdymo klausimais;  

4.2.3. sprendžia iškilusias technines problemas;   

4.2.4. prižiūri mokymosi aplinkos vientisumą, diegia sistemos atnaujinimus;  

4.2.5. prižiūri dalykų, kursų funkcionalumą.   

4.3. Nuotolinio mokymo(si) kuratorius – klasės auklėtojas:  

4.3.1. apmoko mokinius prisijungti ir dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje;   

4.3.2. konsultuoja mokinius dėl prisijungimo ir darbo virtualioje mokymosi aplinkoje; 

4.3.3. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus;  

4.3.4. pagal mokytojo pateiktą informaciją, rengia klasės ataskaitas apie mokinių 

pasiekimus, pažangą bei lankomumą;  

4.3.5. formuoja ataskaitas „Klasės pažangumas“, „Mokinių mokymosi pasiekimų 

apskaitos suvestinė“.  

4.4. Nuotolinio mokymo(si) mokytojas:  

4.4.1.  pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą nuotolinio mokymo tvarkaraštį (nurodytu 

laiku) jungiasi prie pasirinktos ir su administracija suderintos virtualios mokymosi aplinkos 

„EMA“, „Eduka“ Google Classroom, vaizdo konferencijos ZOOM, Skype, Messenger paskyros. 

Nuotolines grupines  pamokas mokytojas gali vesti tiek mokykloje, tiek dirbdamas per nuotolį 

(namuose, kitose vietose, kurios pritaikytos tokiai veiklai: rami, netriukšminga aplinka, yra 

galimybė naudotis kompiuteriu, geros kokybės interneto ryšiu);  

4.4.2. rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, 

vadovaujantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis, 

patalpina medžiagą virtualioje mokymosi aplinkoje; 

4.4.3. tvarko mokinių ugdymo dokumentus: el. dienyną, pasirinktą  virtualią 

mokymosi aplinką;  

4.4.4. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, gautus virtualioje mokymosi 

aplinkoje ir „TAMO“ dienyne. Vertinimus už darbus surašo el. dienyne. El. dienynas pildomas 

vadovaujantis bendra el. dienyno pildymo tvarka, patvirtinta Progimnazijos direktoriaus įsakymu; 

4.4.5. stebi mokinių pasiekimus, lankomumą bei teikia ataskaitas Progimnazijos 

administracijai; 

4.4.6. informuoja klasių auklėtojus ir administraciją  apie mokinius, kurie nesijungia 

prie virtualios mokymosi  aplinkos.  
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4.5. Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys:  

4.5.1. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu;  

4.5.2. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais;  

4.5.3. laiku atlieka ir atsiskaito užduotis;  

4.5.4.  konsultuojasi su mokytoju, stebi pažangumą.  

5. Nuotolinio mokymo(si) organizavimas: 

5.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų ugdymas organizuojamas: 

5.1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas, vadovaudamasis  

Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

bendrąją programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 

2 d. įsakymu Nr. V-779, ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“, patvirtinta 

Progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-62, Priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Progimnazijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1-115 

(2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V1-60 redakcija), mokslo metams parengtu ilgalaikiu teminiu 

planu, parengia savaitės planą, kurį patalpina el. dienyne „Mūsų darželis“; 

5.1.2. ugdymą organizuoja naudodamasis virtualia mokymosi aplinka, kurioje 

mokytojai skiria ugdymosi užduotis, teikia ugdymui(si) reikalingą mokomąją medžiagą ir 

informaciją, numato kada ir kokiu būdu ugdytinio tėvai gali paprašyti mokytojo pagalbos ir 

paaiškinimų, kiek vaikai turės skirti laiko užduotims atlikti; 

5.1.3. bendravimui ir konsultavimui naudoja vaizdo konferencijas „ZOOM“, „Skype“, 

„Messenger“ paskyras. Informavimui naudoja el. dienyną „Mūsų darželis“, el. paštą, progimnazijos 

interneto svetainę, kitas ryšio priemones; 

5.1.4. ugdytinių vertinimas fiksuojamas el. dienyne „Mūsų darželis“, vadovaujantis - 

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“, patvirtinta progimnazijos direktoriaus 2015 

m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-62, ir Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendrąją programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-

779; 

5.1.5. ugdytinių mokymosi apskaita tvarkoma el. dienyne „Mūsų darželis“. Nuotoliniu 

būdu besimokančių vaikų  lankomumo apskaita tvarkoma pagal  tėvų prisijungimo prie virtualios 

mokymo aplinkos, el. pašto duomenis. 

5.2. 1-8 klasių mokinių ugdymas organizuojamas:  

5.2.1. Mokytojas, vadovaudamasis mokslo metams parengtu ilgalaikiu teminiu planu, 

ugdymą organizuoja naudodamasis virtualioje mokymo(si) aplinkoje patalpintomis elektroninėmis 

pamokomis, „Eduka“, „EMA“, kita mokymosi medžiaga, šaltiniais, naudojamais mokytojų;  

5.2.2. Mokiniai dalyvauja nuotolinėse grupinėse virtualiose pamokose, papildomose 

konsultacijose;  

5.2.3. Mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempą, tačiau 

turi įsisavinti ir atsiskaityti už tą medžiagos dalį, kuri priskirta konkrečiai temai; 

5.2.4. Atsiskaitomųjų darbų grafikas, kuriame nurodyta mokymosi savaitė, tema, 

paskutinė atsiskaitymo data, paskelbiamas el. dienyne „TAMO“, virtualioje mokymosi aplinkoje. 

Grafikas prireikus gali būti koreguojamas;  

5.2.5. Esant poreikiui mokyklos direktoriaus įsakymu bendravimui ir 

bendradarbiavimui (telefonu, el. paštu ar kitu būdu) su mokiniais ir jų tėvais, mokytojais mokymosi, 

atsiskaitymų ir kitais klausimais, mokinių įtraukimui į neformaliąją veiklą, dokumentų, susijusių su 

nuotoliniu mokymu, viešinimui, informacijos sklaidai, klasėms gali būti paskirti kiti atsakingi 

asmenys;  

5.2.6. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma el. dienyne. Nuotoliniu būdu 

besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie virtualios mokymo 

aplinkos, el. pašto duomenis, informaciją, kurią pateikia mokantys mokytojai, klasių auklėtojams.  
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III. VERTINIMAS 

 

6. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus 

pasiekimus. Mokinio mokymosi pasiekimų fiksavimas, kiti detalūs mokyklos susitarimai dėl 

mokinių pažangos ir pasiekimo vertinimo reglamentuoti Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos apraše, patvirtintame Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Aprašas esant reikalui gali būti tobulinamas, keičiamas ar papildomas, keičiantis 

teisės aktams ir tvirtinamas Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

8. Aprašas skelbiamas viešai Progimnazijos internetinėje svetainėje 

(www.vieciunai.lt).  

9. Aprašas įsigalioja nuo  2020 m. kovo 30 d. 

 

 

______________________ 


