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KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS MOKYMO NUOTOLINIU 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) Mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių 

mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu organizavimo tvarką pagal pradinio ugdymo 

ir pagrindinio ugdymo pirmąją dalį Progimnazijoje. 

2. Apraše vartojamos sąvokos:  

2.1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo forma, kai mokinys ir mokytojas tarpusavyje 

nepalaiko tiesioginio kontakto. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių 

komunikacinių technologijų priemonėmis virtualioje mokymo(-si) aplinkoje;  

2.2. Virtuali mokymosi aplinka – tai nuotolinio mokymosi būdas. kai mokinys ir 

mokytojas bendrauja ir bendradarbiauja tik informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT 

priemonėmis; 

2.3.  mokymas(is) sinchroniniu būdu (vaizdo pamoka) – mokytojas ir mokinys bendrauja 

realiu laiku, pasitelkiant IKT; 

2.4.  mokymas(is) asinchroniniu būdu – mokytojas ir mokinys bendrauja nerealiu laiku, 

pasitelkiant IKT. 

3. Ugdymą nuotoliniu ar mišriu būdu organizuoja dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, 

neformaliojo švietimo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

4. Aprašas yra skirtas padėti Progimnazijos bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo 

proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

3. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu,  

Progimnazija: 

3.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu (technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones) bei mokinių mokymosi sąlygas jų namuose;  

3.2. aprūpina Progimnazijos mokinius, mokytojus reikalingomis mokymo ir mokymosi 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu reikalinga kompiuterinė įranga ir interneto prieiga; 

3.3. šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos 

mokytis Progimnazijoje; 

3.4. laikosi Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

4. Progimnazijos virtualią mokymo aplinką sudaro bendra sistema ir / ar keletas skirtingų 

technologinių priemonių:  



4.1. elektroninis Tamo dienynas; 

4.2. keitimosi failais priemonė OneDrive – asmeninė debesies saugykla (mokinių darbams ir 

kūriniams kaupti ir vertinti skirti diskai „debesyse“ ir kt.); 

4.3. asinchroninės komunikacijos priemonės – Teams ir Outlook programos (elektroninis 

paštas – Progimnazija turi Progimnazijos vardu registruotą el. pašto sistemą: vardas.pavardė@kdp.lt; 

4.4. sinchroninė komunikacijos priemonė – Teams programa (skaitmeninis pokalbių 

kambarys – Progimnazija turi Progimnazijos vardu registruotą priemonę); 

4.5. EMA elektroninės pratybos ir (ar) EDUKA klasė; 

4.6. virtualią mokymo Microsoft Office 365 aplinką, kuri užtikrina ne tik skaitmeninio 

ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu 

realiuoju (sinchroniniu) ir (ar) nerealiuoju (asinchroniniu) laiku;  

4.7. elektroninis paštas, Progimnazijos interneto svetainė https://www.kdp.lt/, mobiliojo 

ryšio priemonės; 

4.8. pedagogų individualiai pasirinktos nuotolinio bendravimo ir bendradarbiavimo aplinkos 

(Moodle, Edmodo, Zoom, Discord ir kitos). 

5. Mokinių kompetencijoms įgyti naudojamos mokymo ir mokymosi priemonės bei ištekliai    

(sąvokos, vadovėliai, temai aktuali garso ir vaizdo medžiaga, pateiktys, veiklų / užduočių pavyzdžiai, 

nuorodos į mokymosi išteklius, užduočių paketai (rekomenduojama pagal pasiekimų lygmenis), 

teorinių ir praktinių užduočių sąsiuviniai mokymuisi ir atsiskaitymui) kaupiami Progimnazijos 

naudojamoje virtualioje Microsoft Office 365 mokymo ir mokymosi aplinkoje, apimančioje ir 

bendravimo įrankį Microsoft Teams, OneNote ir kitus. 

6. Rekomenduojama nuotolinio mokymosi metu mokiniams neužduoti namų darbų užduočių 

– organizuoti pamoką taip, kad visas užduotis jie atliktų pamokų, vykstančių pagal numatytą pamokų 

tvarkaraštį, metu. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

 

7. Progimnazijoje nuotolinis mokymas vykdomas tiek sinchroniniu (visi mokiniai ir 

mokytojas dalyvauja kurse per atstumą, tačiau tuo pat metu), tiek asinchroniniu (mokinys ir 

mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami elektroninėmis priemonėmis) būdu. 

8. Progimnazija sinchroniniam ugdymui (vyksta nuotolinis interaktyvus mokymas – visi mokiniai ir 

mokytojai dalyvauja pamokose per atstumą, tačiau tuo pat metu realiame laike) skiria ne mažiau kaip 60 

procentų ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (tiesioginis 

nuotolinis mokymas – mokinys ir mokytojas dirba skirtingu realiu laiku, bendraudami elektroniniu paštu bei 

kitomis panašiomis priemonėmis) per mokslo metus. 
9. Pradėjus ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu:  

9.1. pamokų struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, 

atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių; 

9.2. pertvarkomas pamokų tvarkaraštis, pritaikant jį sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui organizuoti; 

9.3. klasės valandėlės vykdomos pagal pertvarkytą pamokų tvarkaraštį. 

10. Pamokos sinchroniniu ir asinchroniniu būdu organizuojamos taip: 

Pamokų skaičius 

per savaitę 

Sinchroninės (vaizdo) 

pamokos 

Asinchroninės 

(konsultavimo) pamokos 

1 1 (keičiant kas antrą pamoką)  

2 1 1 

3 2 1 

4 3 1 

mailto:vardas.pavardė@kdp.lt
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5 3 2 

6 4 2 

7 4 3 

8 5 3 

 

11. Dalyko mokytojai sinchroninės (vaizdo) pamokos metu mokiniams aiškina temas, 

užduotis, asinchroninės (konsultavimo) pamokos metu yra prisijungę prie Microsoft Office 365 

platformos Teams aplinkos ir gali tiesiogiai teikti mokymosi pagalbą. 

12. Dėl techninių trikdžių nepavykus laiku prisijungti prie virtualių pamokų, užsiėmimų, 

mokiniai dirba savarankiškai pagal dalyko mokytojų pateiktas užduotis Teams aplinkoje. 

13. Laikomasi sinchroninio ugdymo nepertraukiamos trukmės – iki 2 val.  

14. Nepertraukiamo mokymosi trukmė neturi būti ilgesnė kaip 90 min.  

15. Ilgesnės trukmės pertrauka skiriama pietų pertraukai (ne trumpiau kaip 20 minučių). 

Pritarus Progimnazijos tarybai pertraukų trukmė gali būti koreguojama, tačiau pertrauka negali būti 

trumpesnė kaip 5 min. 

16. Viena valanda skiriama 1–8 klasių mokinių konsultacijoms (individualioms ir 

grupinėms) su mokytojais, jos vykdomos tik nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (el. 

paštu, žinutėmis per elektroninį Tamo dienyną ir pan.). 

17. Mokymo ir mokymosi nuotoliniu būdu medžiaga talpinama ir tvarkoma virtualioje 

Office 365 platformoje. 

18. Vertinant Progimnazijos mokinius laikomasi: 

18.1. 1-4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo tvarką (patvirtinta Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2015 m. 

rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V1-85, šios tvarkos daliniai pakeitimai: 2017-08-30, Nr. V1-100 ir 2019-09-

03 d. įsakymu Nr. V1-92); 

18.2. 5–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo tvarkos, patvirtintos Progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V1-

85, šios tvarkos daliniai pakeitimai: 2017-08-30, Nr. V1-100 ir 2019-09-03, Nr. V1-93). 

19. Informacijos teikimui ir bendravimui su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), 

dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, švietimo pagalbos specialistais naudojamas ir Progimnazijos 

elektroninis paštas www.info@kdp.lt bei Progimnazijos interneto svetainė www.kdp.lt. 

20. Virtualūs pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai, kiti susitikimai Progimnazijoje rengiami 

nuotoliniu būdu per Microsoft Office 365 Teams aplinką.  

21. Technologijų naudojimo klausimais Progimnazijoje mokytojus ir mokinius bei jų tėvus 

(globėjus) konsultuoja skaitmeninių technologijų administratoriai (informacinių technologijų 

mokytojai).  

22. Dėl turinio įgyvendinimo klausimų Progimnazijos bendruomenė kreipiasi į direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, dėl skaitmeninių įrenginių kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams. 

23. Administracija: 

23.1. įvertina galimybes ir organizuoja Progimnazijos bendruomenės darbą nuotoliniu būdu 

bei imasi priemonių užtikrinant socialiai pažeidžiamų vaikų ir mokinių aprūpinimą nuotoliniam 

mokymui(si) reikalingomis priemonėmis; 

23.2. priima sprendimus dėl nuotolinių pasitarimų su Progimnazijos darbuotojais ir juos 

organizuoja. 

24. Klasių auklėtojai: 

24.1. atsakingi už ugdytinių prisijungimą prie elektroninio Tamo dienyno. 

24.2. teikia informaciją vaikų ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie nuotolinį 

mokymą bei apie grėsmes ir saugų elgesį virtualioje aplinkoje; 

http://www.info@kdp.lt
http://www.kdp.lt/


24.3. domisi ugdytinių poreikiais, interesais, individualių pokalbių bei klasių valandėlių 

metu, vykstančių nuotoliniu būdu, padeda išspręsti kylančias problemas; 

24.4. bendrauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, padeda išspręsti iškilusias 

problemas. Jeigu reikia, kreipiasi ir į Progimnazijos vadovus joms išspręsti. 

25. Dalyko mokytojai: 

25.1. pirmoje savo dalyko virtualioje pamokoje supažindina mokinius su dalyko nuotolinio 

mokymo(si) organizavimu ir susitaria: kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, teikiama teorinė ir 

kita mokymui(si) reikalinga medžiaga bei informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai, kiek laiko joms reiks atlikti, kada ir kokiu būdu mokiniai gali 

prašyti mokytojo pagalbos; 

25.2. pirmos virtualios pamokos metu aptartus susitarimus pateikia elektroniniame Tamo 

dienyne mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams); 

25.3. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, vertinimus už darbus surašo 

elektroniniame Tamo dienyne; 

25.4. bendradarbiauja ir dalinasi patirtimi su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 

klasių auklėtojais, kuruojančiais vadovais, tariasi dėl mokymosi krūvio reguliavimo; 

25.5. pastebėję, kad mokinys nesijungė prie nuotolinio mokymo dvi pamokas iš eilės, 

dalyko mokytojas informuoja klasės auklėtoją; 

25.6. prie virtualios mokymosi aplinkos per visą darbo dieną be pateisinamos priežasties 

neprisijungusiems ir (ar) su pedagogais nebendravusiems mokiniams rašo ,,n“ raidę. 

25.7. teikia Progimnazijos vadovams reikalingą informaciją; 

25.8. dalyvauja virtualiuose posėdžiuose, susirinkimuose ir pan.  

26. Pagalbos mokiniui specialistai:  

26.1. bendradarbiaudami su mokytojais parengia užduotis specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams ir suderina, kaip už jas bus atsiskaitoma; 

26.2. mokomąją medžiagą pateikia per elektroninį ,,Tamo“ dienyną;  

26.3. nustatytu laiku pagal patvirtintą tvarkaraštį nerealiu (asinchroniniu) laiku veda 

užsiėmimus mokiniams bei teikia psichologinę, socialinę, pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams); 

26.4. teikia virtualias konsultacijas, rekomendacijas mokytojams, kitiems pagalbos mokiniui 

specialistams; 

26.5. mokytojo padėjėjai teikia pagalbą pagal mokytojų skirtas užduotis, dėl pagalbos 

suteikimo mokiniui nerealiuoju (asinchroniniu) laiku esant reikalui kreipiasi į mokytojus, mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus). 

27. Neformaliojo švietimo mokytojai vykdo neformaliojo švietimo programas taip pat 

nuotoliniu būdu (jeigu nėra atskiro sprendimo). 

28. Visi mokiniai privalo nuosekliai ir laiku jungtis prie Progimnazijos pasirinkto nuotolinio 

mokymo įrankio, Microsoft Office 365 Teams aplinkos iš namų, analizuoti joje esančią informaciją, 

susipažinti su pateikiama mokymosi medžiaga. 

29. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

29.1. atsako už savo vaiko dienos režimą vadovaudamiesi higienos norma bei jo saugumą 

nuotolinio mokymosi jų namuose metu. Sužinoję apie elektroninių patyčių atvejus, nedelsdami 

informuoja savo vaikų klasių auklėtojus, Progimnazijos socialinį pedagogą, direktorių ir atsako už 

tinkamą gautos mokymo ir mokymosi medžiagos panaudojimą (draudžiama platinti vaizdo 

konferencijų įrašus, mokymo ir mokymosi  medžiagą be sutikimo). 

29.2. privalo kasdien tikrinti elektroninį Tamo dienyną bei nedelsdami parašyti atsakymus į 

ten esančius paklausimus. 

29.3. susirgus vaikui ar negalint jam dėl itin svarbių priežasčių dalyvauti ugdymo procese 

nuotoliniu būdu, nedelsiant informuoja klasės auklėtoją pirmą dieną apie savo vaiko ligą ar kitas 



nedalyvavimo nuotoliniame mokyme priežastis, teikia informaciją dėl pratęsto ligos laikotarpio. 

30. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma elektroniniame 

Tamo dienyne pagal mokinių prisijungimų duomenis. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Progimnazija, organizuodama mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, 

užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenų apsaugos, kibernetinės saugos, autorinių teisių, 

smurto, patyčių prevencijos nuostatų laikymąsi Progimnazijoje. 

32. Aprašas yra skelbiamas Progimnazijos interneto svetainėje www.kdp.lt. 

33. Aprašas gali būti koreguojamas, keičiamas, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją. 
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