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KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu tvarką Kazlų 

Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.  

2. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu naudoja 

virtualią mokymosi aplinką MOODLE, veiklos fiksavimo priemonė – e. dienynas „Mano 

dienynas“. 

3. Gimnazijos įsivertinimo duomenimis, per 70 procentų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

gali ir moka dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE, likusioji dalis dar mokosi. Visi 

gimnazijos mokinių tėvai ir vyresniųjų klasių mokiniai jungiasi prie e. dienyno, vadinasi, turi 

interneto prieigą ir galimybę jungtis  ir mokytis virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE. Kiek 

sudėtingiau su atliktos užduoties įkėlimu į virtualią mokymosi aplinką, nes per 25 procentus 

mokinių neturi kopijavimo bei skenavimo galimybių, bet gali fotografuoti atliktas užduotis.  

 

II SKYRIUS 

 UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS 

 

4. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos nuotolinio mokymosi aplinka – MOODLE. Prie jos 

prisijungiama per IUG, PUG ugdytinių tėvų, 1-6 kl. mokinių tėvų, 7-8 kl ir Ig.-IV g. kl. mokinių ar 

tėvų elektroninius paštus, suteikus jiems prisijungimo slaptažodžius, užtikrinant asmens duomenų 

apsaugą;  

4.1. ugdymo nuotoliniu būdu pamokų tvarkaraščiai skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje ir 

e. dienyne; 

4.2. ugdymo organizavimas:  

4.2.1. mokymosi užduotys skiriamos, teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar 

informacija virtualiojoje mokymosi aplinkoje MOODLE; 

4.2.2. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, užduotys, ugdymo specifikos ir 

švietimo pagalba teikiama personaliai virtualiojoje mokymosi aplinkoje MOODLE; 

4.2.3. mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų kiekvieną darbo dieną nuo 08.00 

val. iki 17.00 val. VMA, e. dienyne ar, mokytojui leidus,  kitais susižinojimo būdais; 

4.2.4. mokytojai į mokinių pagalbos ir paaiškinimų prašymus, pateiktus po 17.00 val. atsako ne 

vėliau, kaip iki kitos dienos 10.00 val.; 

4.2.5. mokiniai savo darbo krūvį reguliuoja, atsižvelgdami į klasės ugdymo proceso nuotoliniu būdu 

organizavimo tvarkaraštį; 

4.2.6. užduotį atlikti ir pateikti mokytojo vertinimui privalo per 5 darbo dienas; 

4.2.7. grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikiamas per elektroninį 

dienyną, el. laiškais, telefoniniu pokalbiu, SMS, kitomis skaitmeninėmis technologinėmis 

priemonėmis; 



4.2.8. įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne. 

4.3. Skaitmeninių technologijų administratorius – gimnazijos kompiuterininkas, jis konsultuoja: 

4.3.1. mokytojus, mokinius, tėvus (globėjus) el. paštu: pagalba@pastas.plutiskes.lt  technologijų 

naudojimo klausimais;  

4.3.2. kontaktinė informacija, kur mokytojai, mokiniai ir tėvai (globėjai) gali kreiptis į skaitmeninių 

technologijų administratorių dėl techninės pagalbos, skelbiama gimnazijos interneto svetainėje; 

4.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų informavimas vykdomas e. dienyne ir el. paštu. 

Pasitarimai gimnazijoje organizuojami VMA „Moodle“ grupėje, esant poreikiui – vaizdo 

konferencijos. 

4.5. Su Kazlų Rūdos savivaldybe bendraujama telefonu, el. paštu, dalinantis informacija 

internetinėse svetainėse. 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

 

5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbas nuotolinio mokymosi aplinkoje: 

5.1. mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai prie nuotolinio mokymosi aplinkos jungiasi, 

organizuoja vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, rengia pamokos video įrašus iš namų; 

5.2. mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai gali atvykti į gimnaziją ir prisijungti prie nuotolinio 

mokymosi aplinkos savo darbo kabinete, metodiniame kabinete ar skaitykloje, naudoti kompiuterį 

su vaizdo kamera ir ausinėmis; 

5.3. mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, skirdami užduotis mokiniams, gali  pasinaudoti 

esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:  Emokykla 

(http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška; Ugdymo sodas 

(https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, 

matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama 

visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams; projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/); brandos egzaminų, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys 

ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/).. 

Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinama ir 

pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis), laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu 

ir kt.  

5.4. mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai paruošia individualias užduotis tiems mokiniams, 

kurie turi mažiau galimybių mokytis ir teikti atliktas užduotis virtualioje mokymosi aplinkoje 

(neturi spausdintuvų, skenerių ir kt.);  

5.5. mokytojai užduotis būsimai pamokai į virtualią mokymosi aplinką sukelia iš vakaro; 

6. Mokiniai prie nuotolinio mokymosi aplinkos jungiasi iš namų: 

6.1. pagal namuose naudojamų IKT galimybes mokosi laikydamiesi pamokų tvarkaraščio; 

6.2. Apraše nurodytu laiku ir būdais prašo mokytojo pagalbos ir paaiškinimų; 

6.3. atliktas užduotis perkelia į virtualią mokymosi aplinką per nurodytą atlikti laiką. 

7. Mokymo medžiaga: 

7.1. gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai); 

7.2. užduotys pateikiamos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis. 

8. Lankomumas mokantis nuotoliniu būdu: 

8.1. tėvai (globėjai), vadovaudamiesi Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokinių lankomumo 

priežiūros tvarkos aprašo 8 punktu, vaikui susirgus ar dėl kitų svarbių priežasčių negalinčiam 

mokytis nuotoliniu būdu, iki 08.30 val. informuoja gimnaziją parašydami žinutę į elektroninį 

dienyną. Tėvai (globėjai) rašytiniu paaiškinimu vaiko nesimokymą nuotoliniu būdu gali pateisinti 

ne daugiau kaip 5 mokymosi dienas per kalendorinį mėnesį. 
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8.2. Dalyko mokytojas yra atsakingas už mokinių lankomumą jo mokomojo dalyko VMA kurse. 

Tai nustato iki 17.00 val. patikrindamas mokinių prisijungimų laikmatį. Elektroniniame dienyne 

raide „n“ pažymi, jei mokinys nebuvo prisijungęs prie jo VMA kurso pagal pamokų tvarkaraštį. 

Patikrina elektroniniame dienyne, ar yra tėvų žinutė apie vaiko nedalyvavimą nuotoliniame 

ugdyme, jei nėra, e. dienyne informuoja tėvus apie jų vaiko nedalyvavimą nuotolinio ugdymo 

procese. Jei mokinys 3 pamokas iš eilės nesijungia prie jo dėstomo dalyko VMA kurso, informuoja 

klasės auklėtoją. 

8.3. klasės auklėtojas, gavęs informaciją apie auklėtinio nedalyvavimą nuotoliniame ugdyme, 

išsiaiškina priežastis, situaciją aptaria su socialiniu pedagogu ir, jei reikia, kreipiasi į vaiko gerovės 

komisijos pirmininką. 
9. Gimnazijos metodinė taryba  gali sukurti aplinką (pvz., uždara „Facebook“ grupė) mokytojams ir 

pagalbos mokiniui specialistams dalintis darbo patirtimi.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

9.Aprašo nuostatos gali būti keičiamos ar papildomos bendru gimnazijos bendruomenės sutarimu. 

10.Už Aprašo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą atsakingas gimnazijos direktoriaus pavaduotojas 

ugdymo reikalams. 
 

___________________ 


