
PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo  20 d.  

įsakymu Nr. V-68 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJA 

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

                      1. Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas (toliau-

aprašas) parengtas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-12 sprendimu Nr. V-337 „Dėl 

koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 

d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3. papunkčiu, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl 

rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“. 

                     2. Aprašas nustato Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos mokinių, kurie 

mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas mokymo 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo, ekstremalių situacijų metu, būdu tvarką.  

                        3. Apraše vartojamos sąvokos: 

Nuotolinis mokymasis - tai mokymosi forma, kai mokinys nepalaiko betarpiško 

kontakto su mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių komunikacinių 

technologijų (IKT) priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje. 

Nuotolinis mišrus mokymasis – tai frontalus ir personalizuotas mokymasis įtraukiant 

virtualią medžiagą ir e-mokymosi komponentus kaip turinį išplečiančią medžiagą. 

Virtuali mokymosi aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT pagrįsta 

informacinė ugdymo sistema, kurioje vyksta mokymosi procesas ir mokinių bei mokytojų sąveika, 

yra galimybės kurti ir naudoti įvairius mokymosi scenarijus ir metodus. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo metu mokiniai, naudodami informacines 

komunikacijos priemones ir technologijas, mokosi grupinio ar (ir) pavienio mokymosi formomis  

(naudojant Google formas, programų paketą Microsoft Office 365, e-dienyną, Skaitmeninę ugdymo 

platformą „EDUKA klasė“, Elektroninę mokymosi aplinką EMA, Zoom,) 
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 5. Mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, 

bendrosiomis programomis, gimnazijos 2019-2020 m. m. ugdymo planu, patvirtintu direktoriaus             

2019 m. rugpjūčio 30 d.  įsakymu Nr. V- 177 

6. Mokytojai parengia ir kaupia skaitmeninę medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams 

mokytis nuotoliniu būdu Microsoft Office 365, Zoom, platformų asmeniniuose aplankuose, kitose 

skaitmeninėse laikmenose. (planuojama medžiaga turi būti paruošta ir parašyta nuorodoje: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12iNlKPfIE_iDgTIXyaACDKp54RBCdc5LDfujgVB68No/

edit#gid=937304625) . 

7. Gimnazija mokiniui, kurio šeima neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam 

mokymuisi reikalingomis IT priemonėmis, sudaro galimybę jam namuose naudotis gimnazijos 

išduodamu nešiojamu ar planšetiniu kompiuteriu. Išduodant įrenginį Gimnazija su mokinio tėvais 

pasirašo įrangos perdavimo-priėmimo aktą bei įsipareigojimą dėl įrenginio saugojimo. 

8. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma e-dienyne. Nuotoliniu būdu besimokančių 

mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, 

elektroninio pašto duomenis ir fiksuojama e-dienyne.  

9. Gimnazija, organizuodama mokymą nuotoliniu ugdymo būdu, taiko Google formas, 

programų paketą Microsoft Office 365, e-dienyną, skaitmeninio ugdymo platformą „EDUKA klasė“, 

elektroninę mokymosi aplinką EMA, Zoom, Moodle:  

9.1. Mokiniams sudaryta galimybė naudotis tinkamomis informacinėmis kompiuterinėmis 

technologijomis, sudarančiomis sąlygas pasiekti bendrojo ugdymo bendrosiose programose numatytų 

mokymosi pasiekimų:  

9.1.1. Pamokos organizuojamos pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. 

9.1.2. Dalyko mokytojas rengia dėstomo/ų dalyko/ų Nuotolinio mokymo organizavimo 

planą savaitei pagal sutartą formą mokymo(si) užduotys mokiniams iš vakaro pateikiamos gimnazijos 

svetainėje, ryte surašomos e-dienyne. 

9.1.3. Pamokos metu mokytojas teikia individualias ir grupines dalykines konsultacijas, 

teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją nurodytoje aplinkoje nurodytu būdu. 

9.1.4. Dalykinės konsultacijos vykdomos tvarkaraštyje nurodytu laiku naudojant e-

dienyną arba telefonu.  

10. Pamokų metu 9.00 - 15.35 val. vadovaujantis analogišku pamokų tvarkaraščiu 

vyksta mokinių ir mokytojų individualus įsitraukimas į mokymo(si) procesą (užduočių atlikimas, 

konsultacijos, video skambučiai, darbas nurodytoje virtualioje aplinkoje). 

11. Konkrečios pamokos metu (pagal tvarkaraščio laiką) mokytojas konsultuoja 

konkrečią klasę (Skype, Messenger, Zoom ir pan.). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12iNlKPfIE_iDgTIXyaACDKp54RBCdc5LDfujgVB68No/edit#gid=937304625
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12iNlKPfIE_iDgTIXyaACDKp54RBCdc5LDfujgVB68No/edit#gid=937304625
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12. Video pamoka, vaizdo konsultacija ir kt., esant reikalui, gali būti organizuojama 

kitu laiku, keistas laikas numatytas pamokų tvarkaraštyje. Tokiu atveju apie tai mokiniai bei 

mokinių tėvai iš anksto informuojami e-dienyne. 

13. Grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams) bei vertinimas 

pateikiamas e-dienyne.  

14. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu:  

14.1. Mokiniams pateikiamos virtualios užduotys – vaizdo įrašai, atspindintys 

neformaliojo užsiėmimo tematiką.  

14.2. Mokiniai gauna praktinio turinio užduotis savarankiškam darbui.  

15. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymasis nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu vykdomas individualias užduotis integruojant su mokomojo dalyko 

užduotimis bei teikiant specialias užduotis naudojant Google formas, programų paketą Microsoft Office 

365, e-dienyną, Skaitmeninį ugdymo platformą „EDUKA klasė“, elektroninę mokymosi aplinką EMA. 

Švietimo pagalbą teikia specialusis pedagogas.  

16. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis gimnazijos direktoriaus                 

2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 patvirtinta „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarka“. 

17. Mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo bei įsivertinimo formos, 

metodai: ugdymo(si) procese taikomas grįžtamasis, mokymąsi palaikantis ryšys, formuojamasis 

vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu, mokiniai ir jų tėvai (globėjai/rūpintojai) 

informuojami apie mokymosi pažangą, organizuojamą mokymosi pagalbą ir kt.  

18. Nuotolinio ugdymo(si) procese taikomas grįžtamasis, mokymąsi palaikantis ryšys, 

formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu, mokiniai ir jų tėvai 

(globėjai/rūpintojai) informuojami apie mokymosi pažangą, organizuojamą mokymosi pagalbą ir kt. 

elektroniniame dienyne. 

19. Pastebėjus ar įtarus nesąžiningo užduočių atlikimo faktus, mokytojas turi teisę keisti 

užduočių skyrimo bei vertinimo tvarką, prieš tai supažindinęs mokinius su vertinimo sistemos 

pakeitimais. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO DALYVIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

 

20. Nuotolinio ugdymo mokytojas: 

20.1. Rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, 

vadovaujantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis, 

patalpina medžiagą virtualioje mokymosi aplinkoje vadovaudamasis Gimnazijos susitarimais. 
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20.2. Tikrina, vertina, analizuoja, komentuoja mokinių darbus, gautus elektroninėje 

aplinkoje, pateikia grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokinių tėvams  

21. Kiekvienos nuotolinio mokymo pamokos plane numatomi pasiekimų vertinimo 

būdai: 

21.1. Vertinimus už darbus surašo e-dienyne. E-dienynas pildomas vadovaujantis 

bendra e-dienyno pildymo tvarka. 

21.2. Nuolat seka informaciją e-dienyne, vykdo teisėtus gimnazijos administracijos 

reikalavimus siekiant užtikrinti sklandų ir kokybišką nuotolinio ugdymo proceso vykdymą. 

22. Mokytojai ugdymo procese gali naudoti įvairius mokymo šaltinius, kuriuos 

parenka savo nuožiūra (pvz.: įvairūs tekstai, kūriniai, konspektai, skaitmeniniai, interaktyvūs 

mokymosi objektai, popieriniai ir elektroniniai vadovėliai, virtualūs bandymai, pateiktys, garso ir 

vaizdo medžiaga, sąvokų ir (arba) terminų žodynai, naudingos nuorodos ir kt.). Šaltiniai gali būti 

prisegami prie pamokos plano kaip priedai arba pateikiami pamokos plane. 

23. Užduotys mokiniui gali būti pateikiamos pačiame pamokos plane arba rengiamos 

kaip priedas prie pamokos plano. Užduočių paketus gali sudaryti pratimai, testai, projektiniai ir kiti 

užduočių rinkiniai, skaitmeninės, kūrybinės užduotys, problemų sprendimui ir mąstymo 

gebėjimams ugdyti skirtos užduotys, užduotys, pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, turintiems mokymosi sunkumų, ir kt. 

24. Pamokos planas gali turėti tiek priedų, kiek reikia, t.y. juos gali sudaryti užduočių 

paketai, videoįrašai, aiškinamoji medžiaga ir t.t. Pamokos plane mokytojas aiškiai pažymi, kam 

kuris priedas naudojamas. 

25. Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys: 

25.1. Naudodamas informacines komunikacijos priemones ir technologijas, kasdien 

pamokų laiku jungiasi prie e-dienyno, kitų nurodytų mokytojo virtualių sistemų, susisiekia su 

mokytojais ir dalyvauja grupinėse ar individualiose konsultacijose (tuo metu, kada vyksta to dalyko 

pamoka). 

25.2. Išskirtinais atvejais (šeimoje vienu kompiuteriu naudojasi keli šeimos nariai ar 

pan.), kai pasijungti prie video pamokos transliacijos tam paskirtu metu nėra galimybių, mokinys ne 

vėliau kaip tą pačią dieną kitu jam patogiu laiku privalo pasijungti prie mokomosios medžiagos ir 

atlikti jam pavestas užduotis, tačiau tokiu atveju e-dienyne informuoja mokytoją, kad nedalyvavo 

video transliacijoje ir nurodo priežastį, kodėl jo pasijungimas nurodytu laiku negalimas, taip pat su 

mokytoju suderina kitą konsultacijų laiką. 

25.3. Kasdien laiku atlieka mokytojų pavestas užduotis ir vadovaudamasis mokytojo 

nurodymais, pateiktais pamokos plane, atsiskaito už jas virtualioje mokymosi aplinkoje mokytojo 

nurodytu laiku. 
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26. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių tėvai: 

26.1. Užtikrina savo vaikų kasdienį dalyvavimą nuotoliniame ugdyme ir kontroliuoja 

mokytojo nurodytų užduočių savalaikį atlikimą, jų išsiuntimą mokytojams. 

26.2. Užtikrina, kad jų vaikai turėtų galimybę naudotis skaitmeninėmis informacinių 

technologijų priemonėmis, rūpinasi šių priemonių sklandžiu veikimu ir palaiko grįžtamąjį ryšį su 

klasės auklėtojais ir mokytojais. 

26.3. Kasdien jungiasi prie e-dienyno, seka teikiamą informaciją, palaiko grįžtamąjį 

ryšį, dalyvauja aptarimuose. 

26.4. Pradinių klasių mokiniams padeda prisijungti prie socialinių tinklų ir virtualių 

mokymosi aplinkų, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir laiku išsiųsti jas mokytojo nurodytais 

kontaktais. 

26.5. Mokiniui susirgus ir negalint dalyvauti ugdymo procese, tos pačios dienos ryte 

apie tai informuoja klasės auklėtoją. 

26.6. Kilus neaiškumams aptaria su mokytojais, pagalbos vaikui specialistais, 

skaitmeninių technologijų specialistu, gimnazijos administracija gimnazijos svetainėje nurodytais 

kontaktais. 

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Gimnazijos administracija vykdo nuotolinio ugdymo proceso, vertinimo procesų, 

jungimosi prie pamokų (lankomumo) kontrolę, stebi, kaip įgyvendinamos šio Aprašo sąlygos, esant 

reikalui, inicijuoja mokymosi organizavimo pakeitimus. 

28. Asmens duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis galiojančiais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais. 

29. Aprašas galioja iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas  

 

  _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


