
  

                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                              Jonavos Panerio pradinės mokyklos 

                                                                                                 l. e. p. direktorės 2020 m. kovo 24  d.    

                                                                     įsakymu Nr. V- 18  

 

JONAVOS PANERIO PRADINĖS  MOKYKLOS  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos Panerio pradinės mokyklos  ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašas (toliau - Nuotolinis mokymas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“. 

2. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, 

bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.  

3.  Mokiniai, besimokantys Nuotolinio mokymo forma, mokosi reguliariai 5 dienas per 

savaitę pagal laikiną tvarkaraštį būdami skirtingose vietose. Mokiniai, negalintys prisijungti pagal 

tvarkaraštį, užduotis atlieka jiems palankiu metu ir atsiskaito mokytojams pagal sutartas formas. 

4. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame Eduka dienyne. 

5. Informacija apie Nuotolinį mokymą mokinių tėvams (globėjams) teikiama mokyklos 

internetinėse erdvėse, e-dienyne Eduka, telefonu, elektroniniu paštu. 

6. Šiame apraše vartojamos sąvokos: 

6.1. 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; 

6.2. virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta virtuali 

mokymo(si) erdvė, kurioje patalpintas kiekvienos klasės mokomasis kursas, pagal mokyklos ugdymo 

planą suskirstytas į konkrečias elektronines (skaitmenines) pamokas (temas); 

6.3. elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos 

temai (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir įgūdžius 

lavinantys pratimai); 

6.4. nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos 

konsultacijos mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar susitarus individualiai; 

6.5. sinchroninis mokymas –  mokiniai ir mokytojas dalyvauja užsiėmime/pamokoje per 

atstumą tuo pačiu metu; 

6.6.  asinchroninis mokymas – mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. 

paštu bei kt. panašiomis priemonėmis; 

6.7. mišrusis mokymas - kombinuojami abu metodai. 

6.8. atsiskaitomasis darbas – tai mokinių  individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto 

darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus temą, 

skyrių, dalyko programos dalį. 

6.9. žinių lygio nustatymo užduotys – tai mokinių individualiai ir savarankiškai atliekamas 

rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygio nustatymui. 



6.10. atsiskaitomųjų darbų grafikas – grafikas, kuriame mokytojai mokiniams nurodo 

atsiskaitomųjų darbų datą ir atlikimo laiką. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU VYKDYMAS 

 

7. Nuotolinį mokymą mokykla vykdo internetinėse erdvėse asinchroniniu, sinchroniniu, 

mišriuoju būdais: 

7.1. asinchroninis būdas - el. dienyno Eduka, Eduka klasė, EMA  prieigose, uždarose 

„Facebook“ grupėse, el. laiškais; 

7.2. sinchroninis būdas - Eduka klasė, EMA  prieigose, uždarose „Facebook“ grupėse; 

7.3. internetinėje erdvėje užsiėmimas/pamoka vyksta ne daugiau kaip 20 -25 minutes 

(sinchroniniu būdu pagal klasių tvarkaraščius). 

8. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos. 

8.1. Nuotolinio mokymo kompiuterinių sistemų valdymo specialistas ir virtualios 

mokymo(si) aplinkos administratorius: 

8.1.1. teikia informaciją mokyklos administracijai nuotolinio mokymo(si) organizavimo ir 

vykdymo techniniais klausimais; 

8.1.2. sprendžia iškilusias technines problemas; 

8.1.3. konsultuoja mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, sprendžia iškilusias technines 

problemas; 

8.1.4. prižiūri ir administruoja virtualią mokymo(si) aplinką ir jos vartotojus; 

8.2. Nuotolinio mokymo(si) kuratoriai -  klasių mokytojas:  

8.2.1. vadovaudamasis atnaujintomis Bendrosiomis programomis, klasės ilgalaikiu 

ugdomosios veiklos planu, tvarkaraščiu, metodinėmis rekomendacijomis, įvairiomis ugdymosi 

aplinkomis (elektroninėmis pamokomis, el. mokymo(si) aplinka, kita mokymosi medžiaga, šaltiniais,  

mokinių turimais vadovėliais, pratybų sąsiuviniais ir pan.)  sistemingai rengia, atnaujina, papildo 

nuotolinio mokymo(si) medžiagos - pamokų rinkinius, ne vėliau kaip prieš vieną dieną patalpina  

pamokos medžiagą e-dienyne; 

8.2.2. sistemingai pildo ir tvarko el. dienyną; 

8.2.3. konsultuoja mokinius ir jų tėvus dėl prisijungimo ir darbo virtualioje mokymosi 

aplinkoje; 

8.2.4. iškomunikuoja darbo principus, atnaujintą pamokų tvarkaraštį, pamokų temas, klasės 

bei namų darbus; 

8.2.5. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus. Vertinimus už darbus, komentarus, 

rekomendacijas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas  surašo el. dienyne. E-dienynas pildomas 

vadovaujantis bendra el. dienyno pildymo tvarka; 

8.2.6. žinučių ar kita pasirinkta priemone mokytojai – vaikai - tėvai bendrauja rūpimomis 

temomis individualiai, klasės ar mokyklos lygiu; 

8.2.7. pasirinktu būdu koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus;  

8.2.8. nuotoliniu būdu besimokančių 1-4 klasių mokinių lankomumo apskaitą tvarko pagal 

tėvų pateiktą informaciją. Iki nurodytos datos parengia pusmečio ir metų mokinių lankomumo 

ataskaitas; 

8.2.8.1. N – mokinių lankomumas, EDUKA dienyne žymimas , kai tėvai informuoja klasės 

mokytoją, kad mokinys serga ir negali atlikti užduočių; 

8.2.8.2. jeigu mokinys  neatlieka užduočių per 5 darbo dienas, mokytojas susisiekia su tėvais 

ir apie tai informuoja socialinį pedagogą, mokyklos administraciją; 



8.2.9. laikosi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių.  

8.3. Nuotolinio mokymo(si) dalyko (šokio, muzikos, tikybos, užsienio kalbos (anglų 

kalbos) mokytojas: 

8.3.1. vadovaudamasis atnaujintomis Bendrosiomis programomis, mokomojo dalyko 

ilgalaikiu ugdomosios veiklos planu, tvarkaraščiu, metodinėmis rekomendacijomis, įvairiomis 

ugdymosi aplinkomis (elektroninėmis pamokomis, el. mokymo(si) aplinka, kita mokymosi medžiaga, 

šaltiniais,  mokinių turimais vadovėliais, pratybų sąsiuviniais ir pan.)  sistemingai rengia, atnaujina, 

papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos - pamokų rinkinius, ne vėliau kaip prieš vieną dieną 

patalpina  pamokos medžiagą e-dienyne; 

8.3.2. sistemingai pildo ir tvarko el. dienyną; 

8.3.3. žinučių ar kita pasirinkta priemone mokytojai – mokiniai - tėvai bendrauja rūpimomis 

temomis individualiai, klasės ar mokyklos lygiu; 

8.3.4. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus;  

8.3.5. nuotoliniu būdu besimokančių priešmokyklinio ugdymo (šokio, muzikos) ir 1-4 klasių 

mokinių lankomumo apskaitą, kurią pateikia mokantys mokytojai. Iki nurodytos datos parengia 

pusmečio  ataskaitas.  

8.3.4. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus. Vertinimus už darbus, komentarus, 

rekomendacijas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas  surašo el. dienyne. E-dienynas pildomas 

vadovaujantis bendra el. dienyno pildymo tvarka; 

8.3.5. stebi mokinių pasiekimus, prisijungimus, dalyvavimą nuotoliniuose mokymuose; 

8.3.6. informuoja klasės mokytoją apie mokinius, kurie neatlieka užduočių ar nesijungia prie 

mokymosi aplinkos;  

8.3.7. laikosi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių. 

8.4. Nuotoliniu būdu konsultuojantys pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkas: 

8.4.1. Logopedas, specialusis pedagogas vadovaujasi  individualiais planais, teikia 

individualias ir grupines konsultacijas, e-dienyne talpina medžiagą, užduotis pagal pritaikytas ir 

individualizuotas programas besimokantiems mokiniams, tikrina, komentuoja mokinių atliktas 

užduotis, bendrauja su mokinio tėvais, bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais;  

8.4.2. Socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekininkas e-dienyne Eduka, mokyklos 

interneto svetainėje, talpina mokiniams aktualią medžiagą, mokymo(si) priemones el. erdvėje, 

bendrauja su mokinių tėvais, bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais; 

8.4.3. Mokytojo padėjėjas   kaupia ir talpina medžiagą internetinėje svetainėje,  bendrauja su 

mokinių tėvais, teikia pagalbą (pagal poreikį) ir bendradarbiauja  su dalykų mokytojais, klasių 

vadovais. 

8.5. Nuotolinio mokymo priešmokyklinio ugdymo mokytojas: 

8.5.1. priešmokyklinio amžiaus ugdytinių tėvams, e-dienyne Eduka arba kitu elektroniniu 

būdu pateikia užduotėles, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidžių apvedimai, dainelių 

dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą 

namuose, parenka 15–20 minučių tematinius vaizdo filmus pagal ugdymo programą su tam tikromis 

užduotimis, atitinkančiomis vaikų amžių.  

8.5.2. susitaria su tėvais, kokiu būdu tėvai atliktų užduočių nuotraukas ar informaciją apie 

ugdytinių veiklą namuose pateiks mokytojui, kad mokytojas matytų rezultatus. Bendrauja su tėvais, 

pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija; 

8.5.3. stebi ugdytinių prisijungimus, dalyvavimą nuotoliniuose užsiėmimuose; 

8.5.4. sistemingai pildo ir tvarko el. dienyną;  

8.5.5. laikosi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių; 

8.6. Nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai: 



8.6.1. stebi, klauso, analizuoja mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu; 

8.6.2. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais; 

8.6.3. laiku atlieka ir atsiskaito užduotis; 

8.6.4. konsultuojasi su mokytoju, stebi savo pažangumą ir pasiekimus; 

8.6.5. prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, laikosi saugaus darbo/elgesio internete 

taisyklių. 

8.7. Nuotoliniu būdu besimokančio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai): 

8.7.1. užtikrina, kad mokinys kiekvieną dieną jam patogiu arba mokytojo nustatytu laiku 

prisijungtų prie virtualios mokymo (si) aplinkos ir e-dienyno Eduka; 

8.7.2. užtikrina, kad pateiktos mokymo(si) užduotys būtų atliekamos ir už jas laiku 

atsiskaitoma; 

8.7.3. telefonu, elektroniniu paštu, e-dienyno žinutėmis, facebook,  bendradarbiauja su 

klasių mokytojais, dalykų mokytojais, priešmokyklinio ugdymo pedagoge, pagalbos mokiniui 

specialistais, administracija; 

8.7.4. stebi mokinio pažangumą, įvertinimus e-dienyne; 

8.7.5. Eduka dienyne tėvai informuoja klasės mokytoją, kai mokinys suserga ir negali atlikti 

užduočių; 

8.7.6. jeigu mokinys  neatlieka užduočių, o klasės mokytojas apie neatlikimo priežastis 

neinformuotas,  apie tai  pranešama mokyklos socialiniam pedagogui, administracijai; 

8.7.7. laikosi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių. 

9. Nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių: 

9.1. pagal savo gebėjimus laiku atlieka ir atsiskaito paskirtas užduotis; 

9.2. konsultuojasi su mokytoju, stebi savo pažangumą ir pasiekimus; 

9.3. prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, laikosi saugaus darbo/elgesio internete 

taisyklių. 

10. Grįžtamojo ryšio organizavimas: 

10.1. mokytojas ištaiso mokinių užduotis, jas pakomentuoja bei įvertina, jei reikia, grąžina 

atgal pataisyti; 

10.2. mokytojas gali prisegti užduočių atsakymus, sprendimus ir ištaisytus individualius 

darbus su paaiškinimais.   

11. Galutiniai duomenys fiksuojami el. dienyne Eduka (lankomumas, vertinimai, užduočių 

atlikimo reikalavimai/komentarai, pagyrimai ir pastabos).  

12. Rekomenduojami  naudoti skaitmeniniai ištekliai ir kita pagalba (1 priedas). 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU VERTINIMAS 

 

13. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus 

pasiekimus.. 

14. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

kaupiamasis vertinimas.  

15. Minimalų įvertinimų skaičių per pusmetį – atsiskaitomųjų darbų/privalomų testų skaičių 

numato kiekvieno dalyko mokytojas.   

16. Namų  darbai ir  užduotys vertinamos pagal Mokinio individualios pažangos 

įsivertinimo tvarkos aprašą. Įvertinimai, komentarai, pastabos, rekomendacijos   įrašomi e-dienyne 

Eduka  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.  



17. Mokinio mokymosi pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui fiksuojami bei kėlimas į 

aukštesnę klasę vykdomas vadovaujantis Nuotolinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašu. 

18. Mokinio mokymosi pasiekimų fiksavimas baigiantis ugdymo laikotarpiui, kiti detalūs 

mokyklos susitarimai dėl mokinių pažangos ir pasiekimo vertinimo reglamentuoti mokyklos Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame direktoriaus įsakymu. 

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. „Jonavos Panerio pradinės mokyklos  ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašą“  parengė mokyklos  laikinai einančios direktorės pareigas 2020 m. kovo 16 d. 

įsakymu Nr. V –   sudaryta darbo grupė. 

20.  Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

 

11. Ugdymo programai įgyvendinti, mokytojoms rekomenduojamos pasinaudoti laisvai 

prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 

11.1.  Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška; 

11.2. 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; 

11.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/); 

11.4. Leidyklos  „Šviesa“ internetinės  paskaitos „Nuotolinis mokymasis: kaip dirbti 

„EDUKA klasėje“ ir kt. galimybės. 

12. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus Nacionalinės 

švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis). 

13. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu 

skaitmeniniu turiniu.  

14.  Rekomenduojama susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes 

bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. Lietuvoje yra 

mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu adresu: 

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio isvykstantiems-i-

uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni. 

15. Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais  kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan 

Academy (https://www.khanacademy.org/), „European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, 

leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų 

(http://lreforschools.eun.org/web/guest, https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm ir 

kt.). 

16. Ugdymo plėtotės centro mokymo priemonės: 

https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/?fbclid=IwAR2yExAGEvUG37u6PLG88sUS6qtJplHC

wD NC1J2P3WyDzhUaerS-EcCpDI0 

17. Anglų kalbos pamokos ir testai: 

https://100balu.lt/?fbclid=IwAR24KhYHLALocFjJgvBMnzbU8uogZyihYhAR3eWcKEu6BEnmrBP

R5npYc Sk  

18. Nuotoliniai video mokymai pedagogams  https://www.pedagogas.lt . 

19. 90 dienų nemokama WeVideo platforma mokykloms: 

https://www.wevideo.com/blog/for-schools/wevideo-offering-support-to-schools-affected-

bycovid-                                                                                                                      

20. Atvira Harvardo platforma mokytojams: 

https://pz.harvard.edu/thinkingroutines?fbclid=IwAR0Y00zhKXGCJDPN_Cc8dlD06WvTv

eIo9yoL9aa_KUkzhUUnABEQidV0xOA 

21. Nemokamos lietuvaičių bit&Byte programavimo pamokos kiekvieną antradienį 14:30-

15:30: https://www.facebook.com/bitByteAkademija  

22. Nemokamas Adobe paketas nuotoliniam mokymuisi: https://theblog.adobe.com/adobe-

enables-distance-learning-globally-schools-impacted-

covid19/?fbclid=IwAR1GNf7IXE8bjH8Atcm00qPmhM4gU0fnu_C0pW7MYZxoDOWx2PJRIuL_A

Fg  

23. Skaitymas: https://bookcreator.com/2020/03/support-for-schools-affected-by-

coronavirus/  

24. Pamokų planavimo, profesinio tobulėjimo įrankis: https://educators.brainpop.com/  

25. Ugdomųjų žaidimų bazė: https://www.breakoutedu.com/funathome  

26. Nemokamas internetas namuose nepasiturinčioms šeimoms: 

https://www.internetessentials.com/covid19  

http://www.vedlys.smm.lt/
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio%20isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio%20isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni
https://www.pedagogas.lt/
https://pz.harvard.edu/thinkingroutines?fbclid=IwAR0Y00zhKXGCJDPN_Cc8dlD06WvTveIo9yoL9aa_KUkzhUUnABEQidV0xOA
https://pz.harvard.edu/thinkingroutines?fbclid=IwAR0Y00zhKXGCJDPN_Cc8dlD06WvTveIo9yoL9aa_KUkzhUUnABEQidV0xOA


27. Iki metų galo nemokama platforma mokytojams: 

https://www.discoveryeducation.com/coronavirus-response/  

28. Nemokamos sporto ir ugdymo pamokos (tinka ir ikimokyklinukams): 

https://fluencyandfitness.com/register/school-closures/  

29. Google Hangout - nemokama bendravimo platforma mokykloms iki liepos 1 d.: 

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-

inresponse-to-coronavirus  

 

 


