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VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJA 

UGDYMO(-SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS 

APRAŠAS  

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ugdymo(-si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Vilniaus „Ryto“ progimnazijos (toliau – Progimnazijos) mokinių ugdymo(-si) 

procesą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pirmos dalies pagrindinio ugdymo programas nuotoliniu 

būdu, nuotolinio mokymo organizavimą ir mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą.  

2. Ugdymo(-si) procesas nuotoliniu būdu planuojamas ir organizuojamas bendradarbiaujant su 

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamentu.  

3. Laikinai organizuojant ugdymą(si) nuotoliniu būdu mokymo sutartys nekeičiamos.  

4. Apraše vartojamos sąvokos:  

4.1. nuotolinis mokymas(-is) – tai reguliarus ir nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(- 

is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir 

bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis 

technologijomis (IKT);  

4.2. virtuali mokymo(-si) aplinka (VMA) –  tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta 

informacinė ugdymo(-si) sistema naudojant Progimnazijos susitartą ir/ar mokytojo pasirinktą 

virtualią mokymo(-si) erdvę, kurioje vyksta mokymo(-si) procesas (pateikiama mokymosi 

medžiaga, užduotys, mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo informacija) ir organizuojamas 

ugdymo(-si) proceso dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas;  

4.3. elektroninė pamoka –  tai mokymo(-si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos temai 

(teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas ugdantys pratimai);  

4.4. nuotolinė konsultacija –  tai virtualioje mokymo(-si) aplinkoje iš anksto susitartu laiku 

mokytojo teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos mokiniams;  

4.5. sinchroninis nuotolinis mokymas(-is) – mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku, naudojant 

nuotolinio bendravimo priemones;  

4.6. asinchroninis nuotolinis mokymas(-is) –  mokymas(-is), kuris vyksta bet kur ir bet kuriuo 

metu, bendraujant naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis;   



4.7. atsiskaitomasis darbas – tai virtualioje mokymo(-si) aplinkoje individualiai ir savarankiškai 

atliekamas darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, 

baigus temą, skyrių, dalyko programos dalį.  

 

II. SKYRIUS 

UGDYMO(-SI) PROCESO NUOTOLINIU BŪDU DALYVIŲ FUNKCIJOS 

5. Progimnazijos direktorius:  

5.1. įvertina Progimnazijos pasirengimą organizuoti mokinių ugdymą(-si) nuotoliniu būdu;  

5.2. užtikrina, kad Progimnazijos interneto svetainėje būtų skelbiama ugdymo(-si) proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarka, aktyvūs komunikaciniai kanalai su įstaigos administracija, 

pagalbos specialistais, pedagoginiais darbuotojais, mokiniai ir jų tėvai gautų aiškią informaciją apie 

ugdymo(-si) organizavimą nuotoliniu būdu;  

5.3. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių(-ius).  

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:  

6.1. koordinuoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklą organizuojant ugdymo(-si) 

procesą nuotoliniu būdu;  

6.2. vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną, vadovaudamasis turimais duomenimis apie 

mokinių mokymosi krūvį, svarsto sprendimus dėl ugdymo(-si) proceso nuotoliniu būdu 

koregavimo; 

6.3. reguliariai patikrina įrašus apie pravestas pamokas, klasių vadovų veiklą;  

6.4. kiekvieną savaitę organizuoja virtualius susirinkimus su dalyko mokytojais, klasių vadovais, 

kurių metu aptaria nuotolinio mokymo(-si) eigą bei įvardina nelankančius, trukdančius sinchroninių 

pamokų metu bei sistemingai neatsiskaitančius mokinius. Priimami nutarimai, kokių žingsnių reikia 

imtis, kad išspręsti kylančias problemas;  

6.5. palaiko nuolatinį ryšį su mokyklos bendruomene, savivaldos institucijomis, darbo grupėmis, 

kuruojamųjų dalykų mokytojais. 

7. Skaitmeninių technologijų administratorius konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus 

(globėjus) informacinių technologijų naudojimo klausimais.  

8. Mokytojai:  

8.1. pasirengia nuotolinio darbo priemones;  

8.2. numato kiekvienos pamokos veiklas pagal patvirtintus savo dalyko tvarkaraščius;  

8.3. nuotolinę pamoką veda įsijungę vaizdo kamerą ir mikrofoną, nuolat primindami mokiniams 

bendravimo taisykles; 

8.4. teikia konsultacijas nuo 8.00 val. iki 15.30 val. pagal savo pamokų tvarkaraštį. Šiomis 

valandomis visi mokytojai jiems pasirinktu būdu bus pasiekiami nuotoliniu būdu; 

8.5. nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaitą tvarko e. dienyne pagal  mokinių 

prisijungimų duomenis; 



8.6. pastebėję, kad mokinys nesijungė prie e. dienyno dvi pamokas iš eilės, informuoja klasės 

vadovą; 

8.7. koreguoja ilgalaikius planus perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti kūrybines, 

tiriamąsias, praktines užduotis, ilgalaikius darbus, užtikrina, kad numatytos užduotys būtų 

prasmingos;  

8.8. e. dienyno aplinkoje instruktaže supažindina mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) su 

savo dalyko nuotolinio mokymo(-si) eiga, užduočių pateikimo būdais, skaitmeninės medžiagos 

šaltiniais, vertinimu, užduočių atlikimo terminais, informavimo priemonėmis ir kanalais;  

8.9. sistemingai pildo e. dienyną:  

8.9.1. ne vėliau kaip tą pačią dieną užpildo e. dienyną, nurodo klasės darbą (pateikia skaitmeninės 

medžiagos nuorodas, užduotis ir kt.), pagal poreikį skiria namų darbus;  

8.9.2. į skiltį ,,Klasės darbai“ rašo užduotis, kurias mokinys turi atlikti pamokos pagal patvirtintą 

tvarkaraštį metu arba ne vėliau kaip tą pačią dieną iki 16 val.;  

8.9.3. į skiltį ,,Namų darbai“ rašo užduotis, kurias mokinys turi atlikti iki kitos dalyko pamokos 

pagal patvirtintą tvarkaraštį (jei mokytojas nenurodė kitaip);  

8.9.4. esant rimtam pagrindimui mokytojas gali atidėti užduočių atlikimo terminą ilgesniam laikui; 

8.10. ugdymo(-si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų ir mokinių užtikrinti derina:  

8.10.1. sinchroninį ryšį – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme bendradarbiaudami, bet 

būtinai tuo pačiu laiku (vaizdo pokalbiai, konferencijos); 

8.10.2. asinchroninį ryšį – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme aktyviai įsitraukdami ir 

skirtingu laiku (VMA, e. dienynas); 

8.11. pamokų skaičių, organizuojamų sinchroninio ryšio pagalba, skirtų pagal ugdymo planą. 

Sinchroninių pamokų rekomenduojamas laikas 30 min., asinchroninių pamokų laikas – 15 min.;  

8.12. peržiūri mokinių veiklas, teikia grįžtamąjį ryšį ir stebi procesus visos dienos metu ir yra 

pasiekiamas mokiniams darbo dienomis patvirtinto pamokų ir konsultacijų tvarkaraščio laiku (stebi 

mokinių darbą realiuoju laiku, bendrauja, teikia grįžtamąjį ryšį ir t.t.);  

8.13. informuoja mokinių tėvus apie dalyko nuotolinio mokymosi ir pažangumo situaciją;  

8.13. bendradarbiauja su kitais mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, 

organizuodamas mokinių mokymą(-si) nuotoliniu būdu. 

9. Klasių vadovai:  

9.1. stebi ir analizuoja mokinių galimybes prisijungti prie mokyklos pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, iškilus problemoms informuoja Progimnazijos 

skaitmeninių technologijų administratorių;  

9.2. klasės valandėles organizuoja sinchroniniu būdu pagal patvirtintą tvarkaraštį;  

9.3. pildo e. dienyną pagal klasių veiklai skirtas valandas, įrašydami konkrečias veiklas. 

9.4. informuoja auklėtinių tėvus apie mokinių nuotolinio mokymo(si) situaciją;  



9.5. bendradarbiauja su dalyko mokytojais ir stebi mokinių pažangą, esant reikalui informuoja tėvus 

bei socialinį pedagogą;  

9.6. esant poreikiui konsultuojasi su pagalbos mokiniui specialistais (spec. pedagogu, socialiniu 

pedagogu, psichologu) e. dienyne pateiktais kontaktais;  

9.7. supažindina auklėtinius su saugiu ir atsakingu elgesiu internete; 

9.8. organizuoja klasių tėvų susirinkimus nuotoliniu būdu.  

10. Pagalbos mokiniui specialistai:  

10.1. pagal Progimnazijoje priimtus susitarimus jungiasi prie iš anksto su mokiniais, Progimnazijos 

administracija ir kitais mokytojais suderintos virtualios mokymo(-si) aplinkos ir organizuoja 

nuotolines konsultacijas;  

10.2. jei mokinys nedalyvauja nuotolinėse konsultacijose pagal priimtus susitarimus, ne vėliau kaip 

per savaitę informuoja klasės vadovą;  

10.3. bendradarbiauja su kitais mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais 

organizuodami mokinių mokymą(-si) nuotoliniu būdu;  

10.4. konsultuoja mokytojus, klasių vadovus dėl ugdymo turinio pritaikymo specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams;  

10.5. socialinis pedagogas kiekvieną savaitę renka duomenis apie nedalyvaujančius sinchroninėse 

pamokose ar netinkamai jose besielgiančius mokinius. Siūlo, kokių žingsnių reikia imtis, kad 

išspręstų kylančias problemas, bendrauja su tokiais mokiniais ir jų tėvais. Savaitės pabaigoje apie 

esamą situaciją informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui.  

11. Neformaliojo ugdymo pedagogai: 

11.1. atsižvelgdami į savo vedamų neformaliojo ugdymo veiklų pobūdį, neformaliojo ugdymo 

veiklas organizuoja sinchroniniu arba asinchroniniu būdu; 

11.1.1. neformaliojo ugdymo veiklas organizuodami sinchroniniu būdu, prisijungimo nuorodą 

įkelia į e. dienyno skiltį „Klasės darbai“, kurioje taip pat įkelia ir visas užduotis bei išsamias 

rekomendacijas, kaip jas atlikti, pateikia aiškius atsiskaitymo terminus; 

11.1.2. neformaliojo ugdymo veiklas organizuodami asinchroniniu būdu, į e. dienyno skiltį „Klasės 

darbai“ įkelia užduotis bei išsamias rekomendacijas, kaip jas atlikti, pateikia aiškius atsiskaitymo 

terminus; 

11.3. ne vėliau kaip tą pačią dieną užpildo e. dienyną; 

11.4. esant galimybei, viešina mokinių darbus mokyklos internetinėje svetainėje. 

12. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas: 

12.1. pagal nustatytą formą parengia savaitės veiklų planą; 

12.2. teikia užduotis mokinių fiziniam aktyvumui palaikyti; 

12.2. priešmokyklinukų tėvams elektroniniu būdu teikia užduotis, atitinkančias vaikų amžių; 

12.3. kartą per dieną ne mažiau kaip 30 min. organizuoja mokinių mokymą(-si) nuotoliniu būdu; 

12.4. ne vėliau kaip tą pačią dieną užpildo e. dienyną. 



13. Bibliotekininkas:  

13.1. nuo 8 val. iki 13.40 val. atieka mokytojo padėjėjo funkcijas; 

13.2. teikia informaciją apie virtualias grožinės literatūros skaitymo aplinkas e. dienynu. 

13.3. jei yra poreikis, susitartu laiku laikantis saugumo taisyklių išduoda mokiniams, mokytojams 

grožinę, metodinę medžiagą.  

14. Mokytojo padėjėjas  pagal sudarytą ir patvirtintą pagalbos teikimo tvarkaraštį jungiasi į 

nuotolines pamokas ir teikia individualią pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams. 

15. Mokiniai:  

15.1. mokosi reguliariai kiekvieną darbo dieną nuotoliniu būdu pagal patvirtintus pamokų, 

konsultacijų bei neformaliojo ugdymo tvarkaraščius;  

15.2. kiekvieną darbo dieną prisijungia prie e. dienyno; 

15.3. nuotolinėje pamokoje dalyvauti privalo įsijungę vaizdo kamerą ir mikrofoną bei užrašydami 

savo vardą ir  pavardę;   

15.4. iš nuotolinės pamokos gali išeiti tik leidus mokytojui. Mokinys, neprisijungęs ar prisijungęs 

ne savo vardu, neįsijungęs vaizdo kameros,  laikomas nedalyvavusiu pamokoje. Jam žymima „n“; 

15.5. laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, dalyvauja sinchroninėse pamokose, nuolat 

kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais;  

15.6. klasės darbus atlieka ir atsiunčia iki tos pačios dienos 18 val.; 

15.7. namų darbus atlieka ir atsiunčia iki kitos dalyko pamokos (jei mokytojas nenurodė kitaip); 

15.8. gautą mokymosi medžiagą naudoja tikslingai, jos neplatina (platinti pamokų vaizdo įrašus yra 

draudžiama); 

15.9. saugiai ir atsakingai naudojasi elektronine aplinka. 

16. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):  

16.1. užtikrina savo vaikui(-ams) tinkamas mokymosi sąlygas bei reikalingas priemones;  

16.2. užtikrina, kad mokiniai atliktų mokytojų paskirtas užduotis;  

16.3. kiekvieną darbo dieną prisijungia prie e. dienyno ir susipažįsta su mokytojų siųsta informacija;  

16.4. mokiniui praradus galimybę prisijungti prie mokyklos pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymui(si) nuotoliniu būdu, susirgus ar iškilus kitoms problemoms, dėl 

kurių mokinys negali dalyvauti nuotolinio mokymo(-si) procese, iki 10 val. informuoja klasės 

vadovą, o klasės vadovas praneša dėstantiems mokytojams;  

16.5. nuotoliniu būdu bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, pagalbos 

mokiniui specialistais, administracija mokinių ugdymo(-si) klausimais; 

16.6. įgyvendina mokymo(si) sutartyse numatytus įsipareigojimus, t.y. atsako už vaiko saugumą ir 

užtikrina privalomųjų koronaviruso (COVID–19) prevencijos priemonių vykdymą, laikosi 

rekomendacijų, rūpinasi tiek savo vaiko, tiek savo pačių sveikata; domisi, kokiuose interneto 



puslapiuose vaikas lankosi; saugo nuo žalingos informacijos; padeda išlaikyti ramybę ir emocinę 

pusiausvyrą; 

16.7. užtikrina mokymosi vietos reguliarią higieną (švarą, tvarką, apšvietimą); 

16.8. sužinoję apie elektroninių patyčių atvejus, informuoja klasės vadovą ar socialinį pedagogą; 

16.9. jei vaikas turi raidos, emocinių ir (ar) elgesio sunkumų, konsultuojasi su pagalbos 

mokiniui  specialistais. 

 

III. SKYRIUS 

UGDYMO(-SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

 

17. Nuotolinis ugdymas vykdomas pagal patvirtintus pamokų, konsultacijų, neformaliojo ugdymo 

tvarkaraščius.  

18. Ugdymo procesas nuotoliniu būdu Progimnazijoje organizuojamas naudojant šiuos 

technologinius išteklius ir priemones:  

18.1. e. dienynas;  

18.2. mokinių konsultavimui, bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais tęstinumui užtikrinti 

gali būti naudojamos kitos aplinkos ir (ar) programos: „EDUKA klasė“, „EMA“, „e.Testai“, 

„Vyturys“, „eMokykla“, „Ugdymo sodas“ ir kt.); 

18.3. Progimnazijos pasirinktą VMA;  

18.4. ryšio priemonės: mobilieji telefonai, planšetės, nešiojamieji, stacionarūs kompiuteriai;  

18.5. kitos suderintos su Progimnazijos administracija informacinių ir komunikacinių technologijų 

priemonės.  

19. Mokinių pasiekimų vertinimas vykdomas pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintą 

„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą“.  

20. Karantino laikotarpiu namų mokymas stabdomas. Mokiniai jungiasi prie nuotolinio mokymo(si) 

platformų su savo klase.  

21. Pedagoginiai darbuotojai dirba nuotoliniu būdu iš namų arba atvyksta į mokyklą (jei jiems 

neprivaloma saviizoliacija), kur gali prisijungti prie nuotolinio mokymo(si) aplinkos. Mokytojo 

darbo laikas reglamentuojamas pagal nustatytą darbo laiko grafiką ir pamokų tvarkaraštį. 

 

IV. SKYRIUS 

 ŠVIETIMO PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS, KAI MOKINYS NETURI GALIMYBĖS 

JUNGTIS NUOTOLINIU BŪDU 

 

22. Klasės vadovas surenka informaciją iš auklėtinių ir (ar) jų tėvų (globėjų, rūpintojų) dėl vaiko 

mokymo(si) nuotoliniu būdu bei sudaro sąrašą mokinių, negalinčių mokytis nuotoliniu būdu 

https://klase.eduka.lt/auth
https://emapamokos.lt/
https://vyturys.lt/kodas/vnantakalniopro
https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones


pasitelkiant kompiuterinę ar kitą judriąją techniką dėl psichologinių, socialinių ar kitų specialistų 

išvardintų priežasčių. 

23. Jei dėl techninių galimybių nepavyksta įtraukti mokinio į nuotolinio mokymo(si) procesą, 

socialiniai pedagogai, bendradarbiaudami su klasės vadovu bei mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais), paruošia mokinio mokymosi planą, pagal kurį dalyko mokytojai rengia mokomojo 

dalyko (ar dalykų) užduočių rinkinį ilgesniam laikotarpiui (savaitei ar ilgesniam laikui):  

23.1. planuoja mokinio savarankiško mokymosi procesą, teikia visokeriopą pagalbą 

(pateikia užduočių rinkinį kiekvienai pamokai pagal tvarkaraštį, metodinių rekomendacijų, kaip 

užduotis atlikti; panašių atliktų užduočių pavyzdžių; papildomos informacijos šaltinių; nurodo 

vadovėlio puslapius, kurie tiesiogiai siejasi su mokytojo pateiktomis užduotimis ir t.t.); 

23.2. savaitės užduočių rinkinį ir jį papildančią medžiagą surinkdami į vieną segtuvą, pamokas 

sudeda kalendorine seka, ant kiekvienos pamokos įmautės įrašo datas. Parengta medžiaga 

perduodama mokinio klasės vadovui  arba kitam atsakingam asmeniui, kuris yra įpareigojamas 

pristatyti užduotis mokiniams.  

23.3. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pasitelkdami mokyklos specialistus, 

užtikrina naujų užduočių perdavimą mokiniui kartą per savaitę ir paima per savaitę jo atliktą darbą. 

24.4. Pasibaigus karantino laikotarpiui, šiems mokiniams rekomenduojama lankyti individualių ir 

(arba) grupinių konsultacijų ciklą, namų ruošos grupę, padėsiančią mokiniams įsisavinti medžiagą, 

kurios jie nesijaus įsisavinę savarankiškai.  

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Aprašas gali būti keičiamas, tikslinamas bet kurios Progimnazijos institucijos iniciatyva ir 

tvirtinama direktoriaus įsakymu. 

26. Aprašas galioja iki tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka ugdymas negali vykti įprastu (ne 

nuotoliniu) mokymo(si)  būdu. 

27. Už aprašo nesilaikymą kiekvienas Progimnazijos bendruomenės narys atsako teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

28. Aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.ryto.vilnius.lm.lt. 

____________________________ 

http://www.ryto.vilnius.lm.lt/

