
„Atrodo, kad jau ištisas savaites tęsiasi vakaras. Tirštos sutemos dengia mūsų aikštes, gatves ir miestus; jos užvaldė mūsų 

gyvenimus ir viską pripildė spengiančios tylos ir slegiančios tuštumos, kuri viską stingdo: jaučiame ją ore, matome žmonių 

gestuose ir žvilgsniuose. Esame išsigandę ir pasimetę. Kaip mokinius Evangelijoje, ir mus staiga užklupo nelaukta šėlstanti 

audra. Supratome, kad visi plaukiame viena valtimi, esame pažeidžiami ir pasimetę, tačiau tuo pat metu – svarbūs ir 

reikalingi, visi turime irkluoti kartu, vieni kitus guosti. Visi esame šioje valtyje. Kaip anie mokiniai, kurie išsigandę vienu 

balsu šaukė: „Žūvame“ (Mk 4, 38), taip ir mes supratome, kad negalime kiekvienas eiti kas sau, bet turime eiti visi kartu.“ 

/Popiežius Pranciškus/ 
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NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nuotolinio mokymo(si) 

Šv. Juozapo mokyklos (toliau – Mokykla) 1-8 ir gimnazinėse klasėse proceso organizavimą ir vykdymą, 

nustato taisykles, kurios privalomos visai Mokyklos bendruomenei. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Nuotolinis mokymas(is) – tai mokymo(si) būdas, kai mokinys nepalaiko betarpiško kontakto su 

mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacinių 

technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje. 

2.2. Virtuali mokymo(si) aplinka (toliau – VMA) – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT 

priemonėmis sukurta informacinė ugdymo sistema, kurioje yra įrankių elektroninei mokymosi medžiagai 

pateikti, mokymosi veikloms organizuoti, bendrauti ir bendradarbiauti. 



2.3. Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiam užsiėmimui (teorinė 

ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir įgūdžius lavinantys pratimai). 

2.4. Vaizdo pamoka – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme bendradarbiaudami, bet būtinai tuo 

pačiu laiku (telefonija, vaizdo pokalbiai, konferencijos ir pan.). Vaizdo pamokos vyksta pamokų 

tvarkaraštyje nustatytu laiku. 

3. Nuotoliniam mokymui(si) naudojama: 

3.1. turimos nuotolinio ryšio priemonės: mobilieji telefonai, planšetės, nešiojamieji, stacionarūs 

kompiuteriai;  

3.2. turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai ir kita ugdymuisi reikalinga mokytojo 

parinkta medžiaga ir informacija; 

3.3. taikomosios aplinkos bendravimui (pokalbiams, konferencijoms) – ZOOM (zoom.us); 

3.4. elektroninių pamokų įkėlimui, interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, mokomajai 

medžiagai ir kt. – MOODLE (https://juozapomokykla.vma.lm.lt/). Mokytojai papildomai gali naudoti 

EDUKA (eduka.lt), EMA (emapamokos.lt) ar kitas pasirinktas nuotolinio mokymo(si) platformas;  

3.5. bendravimui su mokiniais ir / ar jų tėvais (globėjais, rūpintojais), dalykų mokytojais, klasių vadovais 

– elektroninis paštas, elektroninis dienynas „Mano dienynas“ (toliau – Dienynas), Mokyklos interneto 

svetainė (juozapomokykla.lt), socialinės medijos. 

4. Nuotolinio mokymo(si) metu Mokyklos Mokinių elgesio taisyklės, Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarka, Mokinių lankomumo taisyklės bei Asmens duomenų apsaugos taisyklės 

galioja ta pačia apimtimi kaip ir mokantis įprastai. 

 

II. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) VYKDYMAS 

 

5. Vykdant nuotolinį mokymą MOKYTOJAI vadovaujasi šiomis taisyklėmis: 

5.1. Mokytojai reguliariai pildo Dienyną (lankomumas, klasės darbai, atsiskaitymų datos, vertinimai, 

pažymiai, pastabos, pagyrimai ir kita informacija).  

5.2. Mokytojai rengia elektronines pamokas, vadovaujantis švietimo programomis bei metodinėmis 

rekomendacijomis, patalpina pamokos medžiagą VMA. 

5.3. Mokytojas, pasirinkęs taikomąją aplinką bendravimui ar papildomas nuotolinio mokymo(si) 

platformas, instruktuoja mokinius dėl jų naudojimo iš anksto, t. y. bent vieną darbo dieną iki numatomos 

pamokos. 

5.4. Mokytojas susikuria ir mokiniams savo pasirinktu būdu pateikia vaizdo pamokos taisykles 

(bendravimo kultūros, klausimų – atsakymų eigos, trukmės ir pan.). 



5.5. Mokytojas Dienyne fiksuoja mokinių dalyvavimą vaizdo pamokose. Jei vaizdo pamoka vyksta 

nenumatytu pamokų tvarkaraštyje laiku (išimtiniais atvejais), mokytojas iš anksto apie tai informuoja 

mokinius el. paštu apie vaizdo pamokos laiką.  

5.6. Jei mokytojas iki pamokos pradžios neinformuojamas apie technines kliūtis, dėl kurių mokinys 

negali dalyvauti vaizdo pamokoje, mokytojas Dienyne žymi N raidę. 

5.7. Mokytojas pateikia užduotis ir konkrečius atsiskaitymo terminus, vadovaudamasis principu 

„mažiau yra daugiau“, t. y. orientuojamasi į užduočių atlikimo kokybę, o ne į kiekybę. Mokytojas turi 

įvertinti mokinių darbo krūvį (užduočių sudėtingumą, mokinių gebėjimą jas atlikti savarankiškai, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) galimybes padėti mokiniui, mokytojo temos aiškinimo dažnumą ir pan.). Mokytojas 

detaliai pateikia pamokos veiklos informaciją, nuorodas į naudojamus šaltinius, nustato konkrečius 

užduočių atlikimo terminus, t. y. VMA nurodoma, iki kurios dienos ir kurios valandos užduotis turi būti 

atlikta ir kokiomis priemonėmis pateikta mokytojui. 

5.8. Mokytojas kasdien tikrina Dienyno pranešimų skiltį (mokinių ir / ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pranešimai), darbinį el. paštą (laiškai iš Mokyklos administracijos, kolegų ir kt.). Mokytojas gali palaikyti 

ryšį su mokiniais ir / ar jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitomis abiem pusėm priimtinomis formomis.  

5.9. Klasės vadovai palaiko ryšį su Mokyklos administracija, Pagalbos vaikui grupe, mokytojais 

dalykininkais, keičiasi informacija apie mokinių ugdymosi sunkumus, elgesį, lankomumą ir kt. Klasės 

vadovas stebi savo auklėtinių lankomumo ir pažangumo situaciją Dienyne. 

5.10. Jei mokinys vaizdo pamokose elgiasi netinkamai (komentuoja ne pagal temą, replikuoja, 

įžeidinėja, nesilaiko vaizdo pamokos taisyklių), mokytojas gali skirti žodinę pastabą, įrašyti pastabą ar 

šauktuką į Dienyną, kritiniu atveju gali atjungti nuo vaizdo pamokos ir žymėti N raidę Dienyne, 

susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). Jei mokinys dėl netinkamo elgesio buvo atjungtas 

nuo vaizdo pamokos, Dienyne žymima N raidė ir parašomas komentaras, nurodant, kodėl įrašyta N raidė. 

Mokinio elgesiui nesikeičiant, mokytojas informuoja klasės vadovą ir / ar socialinę pedagogę. Mokytojas 

Dienyne taip pat žymi ir pagyrimus, skatina kaupiamaisiais balais ar kitais įprastais būdais. 

5.11. Mokyklos darbuotojo nuotolinio darbo laikas yra toks pats, kaip ir dirbant įprastomis sąlygomis.  

5.12. Pagal nuotolinių pamokų tvarkaraštyje nurodytą savarankiškų darbų laiką, dalykų mokytojai yra 

prisijungę VMA ir mokinys gali susisiekti su mokytoju, užduoti klausimą, pasiaiškinti pamokos temą. 

5.13. Pagalbos vaikui specialistai teikia švietimo pagalbą pagal to laiko LR Vyriausybės ir Vilniaus 

miesto savivaldybės nutarimus. 

5.14. Įvykus nelaimingam atsitikimui, darbuotojas turi informuoti Mokyklos direktorių ir kreiptis į 

gydymo įstaigą, jei tai reikalinga. Dirbant nuotoliniu būdu, darbas atliekamas darbuotojo namuose. 

Nuotolinis darbas vyksta naudojant tvarkingas IKT priemones. Darbo vietoje turi būti tvarkingi laidai, 



elektros instaliacija. Darbuotojui susirgus, dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo darbuotojas kreipiasi 

į savo šeimos gydytoją. 

 

6. Vykdant nuotolinį mokymą(si) MOKINIAI vadovaujasi šiomis taisyklėmis: 

6.1. Nuotolinis mokymas(is) yra privalomas. Mokiniai nuosekliai ir atsakingai, būdami skirtingose 

vietose, naudodami IKT priemones, mokosi nuotoliniu būdu mokomi mokytojų ir savarankiškai. 

6.2. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) kiekvieną darbo dieną stebi Dienyną ir VMA bei atlieka 

mokytojų paskirtas užduotis. 

6.3. Mokinys jungiasi į vaizdo pamokas pagal pamokų tvarkaraštį ir / ar pagal mokytojo / klasės 

vadovo pateiktą informaciją Dienyne.  

6.4. Mokiniui neprisijungus prie vaizdo pamokos, Dienyne žymima N raidė. Jei mokinys dėl techninių 

kliūčių negali dalyvauti vaizdo pamokoje, jis (arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai)) privalo informuoti 

mokytoją iki pamokos pradžios. Tokiu atveju, su mokytoju individualiai sutariama dėl savarankiško 

užduočių atlikimo. Jei mokinys bandė jungtis prie vaizdo pamokos, bet dėl interneto ar VMA trikdžių to 

atlikti nepavyko, apie tai mokinys ir / ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) nedelsiant informuoja mokytoją 

el. paštu ar Dienyne.  

6.5. Mokinys pagal pamokų tvarkaraštį dirba prisijungęs prie VMA ir atlieka mokytojų pateiktas 

užduotis. Mokinys atlieka užduotis iki mokytojo nurodyto termino. Jei užduočių atlikti nespėjama dėl 

svarbių priežasčių (techninės kliūtys, liga), mokinys ir / ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja 

mokytoją ir susitariama dėl individualaus užduočių atlikimo termino.  

6.6. Mokinys su mokytoju virtualiai (realiu laiku) gali bendrauti darbo dieną (nuo 8.00 iki 16.00 val.) 

pamokų tvarkaraštyje nustatytu pamokų laiku.  

6.7. Mokinys, bendraudamas virtualioje aplinkoje, privalo elgtis pagarbiai. Vaizdo pamokose laikosi 

mokytojo nustatytos tvarkos, taisyklių. Draudžiama filmuoti, fotografuoti, įrašinėti vaizdo pamokas, 

pokalbius, juos platinti. Mokinys neperduoda suteiktų prisijungimų, slaptažodžių tretiesiems asmenims.  

6.8. Mokytojų dalykininkų konsultacijos vyksta individualiai susitarus su mokytoju. Konsultacijose 

dalyvauja mokiniai, kuriems reikalinga pagalba ar nori išsiaiškinti, tai, ko nesuprato; kuriuos kviečia 

mokytojai, nes mato poreikį; kuriems Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtos privalomos 

konsultacijos. 

6.9. Socialinė veikla (5-7 kl. mokiniams socialiniai projektai) ir metiniai tiriamieji darbai (8-9 kl. 

mokiniams) vykdomi nuotoliniu būdu.  

 



7. Vykdant nuotolinį mokymą(si) mokinio TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) vadovaujasi šiomis 

taisyklėmis: 

7.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) sudaro sveikas ir saugias mokymosi sąlygas, užtikrina punktualų ir 

reguliarų mokinio nuotolinį mokymąsi. Kylant sunkumų dėl mokinio dalyvavimo vaizdo pamokose 

(pvz., dubliuojasi šeimos kelių mokinių vaizdo pamokų laikas, neveikia vaizdo kamera ar pan.), mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja klasės vadovą nedelsiant. 

7.2. Pagal galimybes padeda savo vaikams adaptuotis nuotolinio mokymosi procese bei naudojant 

IKT priemones. Jei vaikas stokoja savarankiško darbo įgūdžių ar turi mokymosi sunkumų, tėvai 

(globėjai, rūpintojai) pagal galimybes padeda ir tolimesniame mokymosi bei ugdymosi procese. 

7.3. Konstruktyviai ir geranoriškai bendrauja ir bendradarbiauja su savo vaiko klasės vadovu, 

mokytojais bei kitais Mokyklos darbuotojais. Sprendžiant iškilusias problemas, mokytojams prašant 

pateikia reikiamą informaciją apie mokinį. 

7.4. Seka Dienyne, el. paštu ir Mokyklos internetinėje svetainėje pateikiamą informaciją. 

7.5. Esant poreikiui, kreipiasi į Pagalbos vaikui grupės narius Dienyne: 

7.5.1. socialinę pedagogę (socialinių įgūdžių stoka, bendravimo, elgesio problemos, bendradarbiavimas 

su mokytojais ir pan.); 

7.5.2. psichologę  (bloga vaiko emocinė savijauta, bendravimo, elgesio, motyvacijos problemos ir pan.); 

7.5.3. specialiąją pedagogę (mokymosi sunkumai, motyvacijos stoka ir pan.). 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Aprašas skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje www.juozapomokykla.lt. 

9. Visa mokyklos bendruomenė kviečiama laikytis evangelinių vertybių, bendruomeniškumo, 

pagarbaus elgesio, supratingumo, paramos vienas kitam. 

10. Visa mokyklos bendruomenė raginama saugoti savo sveikatą, laikytis saugumo reikalavimų. 

 

__________________________________ 


