
PATVIRTINTA 

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 

direktoriaus 2020-03-23 įsakymu Nr. V-61 

3 priedas 

 

KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kelmės rajono 

Tytuvėnų gimnazijos nuotolinio mokymo organizavimą.  

2. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 rekomendacijomis dėl ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos: 

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. 

Asinchroninis mokymasis – mokiniai ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami per 

e.dienyną, el. paštu, bei kitomis panašiomis priemonėmis.  

Sinchroninis mokymasis – mokiniai ir mokytojas dalyvauja užsiėmime per atstumą,tačiau 

tuo pačiu metu naudojant nuotolinio bendravimo priemones (internetines vaizdo konferencijas) 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

4. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, gimnazija įsivertina 

pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, 

mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį, ar visi mokiniai 

turi prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu: 

4.1. klasių auklėtojai užpildo lentelę ,,Pasirengimas organizuoti ugdymo procesą 

nuotoliniu būdu“ (priedas Nr. 1); 

4.2. dalykų mokytojai, pradinių klasių mokytojai užpildo lentelę „Skaitmeninė mokomoji 

medžiaga, užduotys, skirtos mokiniams mokytis nuotoliniu būdu“ (priedas Nr. 2); 

4.3. gimnazija pasirenka nuotolinio mokymosi aplinkas e. dienyno Tamo, elektroninę 

mokymosi aplinką EMA, Zoom, Whatsapp, EDMODO kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo 

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

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

4.4. mokiniui, kurio šeima neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi 

reikalingomis priemonėmis, sudaroma galimybė jam namuose naudotis gimnazijos kompiuteriu. 

4.5. gimnazijos interneto svetainėje https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/ paskelbiama 

kontaktinė informacija, kur mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų 

administratorių dėl techninės pagalbos. 

5. Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį ir prie pamokų 

nurodytu būdu. Nesant galimybės prisijungti prie pamokos nurodytu būdu, jungiamasi prie 

Tytuvėnų gimnazijos klasių uždarų facebook grupių. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS  

 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/


6. Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį ir prie pamokų 

nurodytu būdu. Nesant galimybės prisijungti prie pamokos nurodytu būdu, jungiamasi prie 

Tytuvėnų gimnazijos klasių uždarų facebook grupių. 

7. Ikimokyklinių grupių mokytojai tėvų elektroniniu paštu, per Messenger, Facebook 

uždarą grupę susisiekia dėl vaizdo ir garso užsiėmimų laiko, užduočių atlikimo ir susitaria dėl 

ugdymosi namuose pagal pateiktą medžiagą. 

8. Pradinės klasės (1-4 klasės) naudoja e. dienyno Tamo aplinką, elektroninę mokymosi 

aplinką EMA, Messenger. 

9. 5-8 klasės naudoja e. dienyno Tamo aplinką, elektroninio mokymosi aplinką EMA, 

elektroninio mokymosi platformą EDUKA, , Messenger, Facebook dalykų uždaras grupes. 

10. I-IVgimnazinės klasės naudoja e dienyno Tamo aplinką, internetinę sistemą 

,,Egzaminatorius“ ir Facebook dalykų uždaras grupes, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, 

Messenger, elektroninį paštą. 

11. Sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai gali naudoti kitas mokymosi aplinkas: 

Zoom, Whatsapp, EDMODO.  

12. Telefonu ir/arba elektroniniu paštu teikiama specialiojo pedagogo, logopedo, 

socialinio pedagogo, psichologo pagalba. Bendraujama individualiai vaizdo-garso susisiekimo 

priemonėmis, pateikiamos savarankiškos užduotys; 

13. Visi (mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai) 

nuotoliniu būdu bendrauja etiškai, išlaikydami poilsiui skirtą režimą. 

14. Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, 

informuoja klasės auklėtoją arba gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui. Mokiniams bus 

pateikiama popierinė mokymosi medžiaga ir užduotys. 

15. Mokiniai gali mokytis iš mokymo popierinės medžiagos: mokinių turimų vadovėlių, 

pratybų sąsiuvinių, visos užduotys yra pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis TAMO 

dienyne; 

16. Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir 

atsiunčia konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku.  

17. Mokiniai, tėvai (globėjai) neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (skaidrių, 

užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų įrašų). Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą. 

18. Kai kurių dalykų (dailės, technologijų, fizinio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo, 

žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų) skiriamos 

ilgalaikės užduotys (pvz. 2-3 savaičių trukmės). Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka. 

19. Konsultacijos teikiamos pagal nurodytą grafiką ir/arba individualiai suderintu su 

mokytoju laiku. 

20. Dalyko mokytojas vadovaujasi mokslo metams parengtu ilgalaikiu teminiu planu; 

21. Nuotolines pamokas mokytojas gali vesti tiek mokykloje, tiek dirbdamas per nuotolį 

(namuose). 

22. Mokytojai sukuria „Facebook“ uždarą grupę aplinką, kurioje visi dalinasi patirtimi, 

kreipiasi pagalbos į IKT koordinatorius; 

23. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal 

prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, el. pašto duomenis. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. informuojami mokiniai, mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai), kaip bus organizuojamas ugdymas Tytuvėnų gimnazijoje. 

 

_______________________



       Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 

       ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

       tvarkos aprašo 1 priedas 

 

KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJA 

 
PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

Klasė:  

Data:  

Eil. 

Nr. 

Mokinio (-ė) vardas 

pavardė 

Internetinis ryšys Įranga mokymuisi Prisijungimas  prie el. 

dienyno 

Telefonas Planšetė Kompiuteris Mokinys (-ė) Tėvai 

(globėjai) namuose  

(turi, neturi) 

mobiliojo ryšio 

kortelė,  

 laidinis internetas 
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Duomenis pateikė klasės auklėtoja (-as)   



 

 

 

 

       Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 

       ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

       tvarkos aprašo 2 priedas 

 

KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJA 

 
 SKAITMENINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA, UŽDUOTYS, SKIRTOS MOKINIAMS MOKYTIS NUOTOLINIU BŪDU 

 

MOKYTOJA  

 

MOKOMASIS DALYKAS   

 

 
Pavadinimas Nuoroda Tinkamumas klasėms 
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