
 

PATVIRTINTA 

Babtų gimnazijos direktoriaus  

2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-19 

 

KAUNO R. BABTŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

reglamentuoja Kauno r. Babtų gimnazijos mokinių ugdymo(si) procesą pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu būdu, nuotolinio mokymo 

organizavimą ir mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą.  

2. Paskelbus Lietuvoje ekstremalią situaciją nuotoliniu būdu gimnazija gali ugdyti mokinius 

nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos įstatuose, ar ne. Laikinai 

organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. 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). Galima tiek pavienio, tiek grupinio nuotolinio mokymo forma. 

Įgyvendinant pavienio mokymo formą, mokiniai savarankiškai mokydamiesi jungiasi su 

mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose mokytojo nuotolinėse konsultacijose. 

Įgyvendinant grupinio mokymo formą, mokiniai susijungia į klasę ar grupę ir nuosekliai 

mokosi, mokomi mokytojų vaizdo pamokose pagal ugdymo programas; 

3.2. skaitmeniniai mokymo įrankiai (angl. tools, apps) – programinės įrangos priemonės, 

galinčios automatizuoti mokymui reikalingų funkcijų atlikimą (pavyzdžiui, el. pašto ar 

vaizdo konferencijų programinė įranga, skirta bendrauti, įrankiai užduotims, testams kurti ir 

pan.). Skaitmeniniai mokymo įrankiai gali būti universalūs, sukurti ne tik mokymo tikslams; 

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

informacinė ugdymo(si) sistema, naudojant mokyklos susitartą 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. VMA – tai informacinė sistema, turinti ir (arba) 

susiejanti skaitmeninius mokymo įrankius, leidžiančius pateikti skaitmeninį turinį (teorinę 



medžiagą, užduotis, testus ir pan.), organizuoti mokymąsi, bendrauti ir bendradarbiauti su 

besimokančiaisiais, atlikti kitas mokymui reikalingas funkcijas; 

3.4. elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai nuotolinės 

pamokos temai (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, dalykines 

ir bendrąsias kompetencijas ugdantys pratimai ir kt.); 

3.5. sinchroninė pamoka  – tai vaizdo pamoka, kuri vyksta tvarkaraštyje pažymėtu laiku, kai 

visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja mokymo(si) procese per atstumą tuo pat metu (tai yra 

mokymosi klasėje alternatyva); 

3.6. nevaizdo pamoka – tai pamoka, kuri vyksta pamokų tvarkaraštyje nustatytu metu, tačiau 

mokiniai joje dirba savarankiškai, o mokytojas teikia grupinę ir / ar individualią pagalbą 

mokiniams. Visa elektroninės pamokos medžiaga pateikiama VMA. Nevaizdo pamoka 

vyksta tada, kai nevykta sinchroninė pamoka;  

3.7. nuotolinė konsultacija – tai mokytojo teikiama pagalba mokiniams nuotolinio mokymosi 

metu. Nuotolinė konsultacija gali vykti tvarkaraštyje nustatytu metu arba kitu su mokiniais 

susitartu metu; 

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

metu, kai bendraujama el. paštu ar kitomis IKT priemonėmis konkrečiai nenustatytu laiku; 

3.9. savikontrolės užduotys – virtualioje mokymo(si) aplinkoje pateikiamos pasitikrinimo 

užduotys, kurias atlikęs mokinys gali pasitikrinti žinias po atliktos užduoties, pamokos ar 

tam tikro pamokų ciklo. Savikontrolės užduotys nevertinamos pažymiais ir nėra aprašomos; 

3.10. 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; 

3.11. atsiskaitomųjų darbų grafikas – el. dienyne iš anksto skelbiamas grafikas, kuriame 

mokytojai nurodo atsiskaitomųjų darbų datą ir atlikimo laiką. 

 

II. UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

 

4. Kauno r. Babtų gimnazija nuotolinio ugdymo organizavimui naudoja „Microsoft Office 365“ 

(toliau M 365) virtualią mokymosi aplinką. 

5. Dirbant nuotoliniu būdu naudojama: 

5.1. vaizdo pamokoms organizuoti: „M365 Teams“ ir vaizdo konferencijų platforma „ZOOM“;  

5.2. gimnazijos bendruomenės narių bendravimui ir bendradarbiavimui: elektroninis dienynas 

TAMO bei M 365 įrankiai. 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai gali naudoti asmeninius 

elektroninius paštus; 



5.3. bendrosioms ugdymo programoms įgyvendinti: rekomenduojama naudotis laisvai prieinamu 

atviru skaitmeniniu ugdymo turiniu, pasiekiamu nuoroda: 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp .  

5.4. skaitmeninės mokymo priemonės: rekomenduojama naudotis laisvai prieinamomis arba 

mokamomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, pasiekiamomis nuoroda 

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones. 

6. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), 

tačiau užduotys turi būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose.  

7. Ne vėliau kaip kiekvieną sekmadienį gimnazijos internetinėje svetainėje mokiniams ir jų 

tėvams yra skelbiamas vaizdo ir nevaizdo pamokų tvarkaraštis kitai savaitei. Vedamų vaizdo 

pamokų skaičių ir laiką per savaitę pasirenka mokytojas, tačiau jų negali mažiau kaip 50 

procentų ugdymo procesui numatytų valandų skaičiaus per savaitę.  

8. Gimnazijos direktorius:  

8.1. koordinuoja gimnazijos pasirengimą organizuoti mokinių ugdymą(si) nuotoliniu būdu; 

8.2. užtikrina, kad gimnazijos interneto svetainėje būtų skelbiama ugdymo(si) proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, aktyvūs komunikaciniai kanalai su įstaigos 

administracija, pagalbos specialistais, pedagoginiais darbuotojais, mokiniai ir jų tėvai gautų 

aiškią informaciją apie ugdymo(si) organizavimą nuotoliniu būdu;  

8.3. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių (-ius);  

8.4. atsižvelgdamas į Higienos normos rekomendacijas bendradarbiauja rengiant nuotolinio 

mokymo(si) tvarkaraštį;  

8.5. teikia informaciją su nuotolinio mokymo(si) vykdymu susijusioms institucijoms, gimnazijos 

bendruomenei.  

9. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:  

9.1. stebi, vertina nuotolinio ugdymo proceso organizavimą;  

9.2. organizuoja metodinę pagalbą mokytojams, rengiantiems medžiagą nuotoliniam 

mokymui(si);  

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

procesą nuotoliniu būdu;  

9.4. vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną, remdamasis turimais duomenimis apie mokinių 

mokymosi krūvį, siūlo svarstyti sprendimus dėl ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu 

koregavimo;  

9.5. atsižvelgdami į Higienos normos rekomendacijas sudaro nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį 

savaitei ir ne vėliau kaip kiekvieną sekmadienį skelbia jį gimnazijos internetinėje svetainėje;  

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp
https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones


9.6. organizuoja mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą (TAMO dienyno pranešimais, 

vaizdo konferencijų „ZOOM“ platforma);  

9.7. teikia informaciją apie nuotolinio mokymo(si) vykdymą gimnazijos direktoriui.  

10. Skaitmeninių technologijų administratorius / iai:  

10.1. konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus technologijų naudojimo klausimais.  

11. Mokytojas:  

11.1. organizuodamas nuotolinį mokymą(si) laikosi savaitei skirto dalyko valandų skaičiaus ir 

patvirtinto tvarkaraščio;  

11.2. koreguoja dalyko ilgalaikį planą atsižvelgdamas į temų sudėtingumą. Nuotolinio mokymo 

pradžioje rekomenduojama rinktis lengvesnes temas;  

11.3. sinchroninėms pamokoms renkasi naujos medžiagos dėstymo temas, kurių išmokimui 

mokiniams reikia daugiau pagalbos, taip pat kitą ugdymo turinį, kurį tikslinga dėstyti vaizdo 

pamokose;  

11.4. rekomenduojama, kad dėstydamas medžiagą vaizdo pamokoje mokytojas kalbėtų ne ilgiau 

kaip 10–15 min. Jei numatoma aiškinti ir demonstruoti ilgiau, rekomenduojama įtraukti 

aktyvinimo klausimus. Likęs vaizdo pamokos laikas skiriamas įtvirtinimo užduotims, 

savikontrolės užduotims atlikti ir grįžtamajam ryšiui iš mokinių gauti; 

11.5. suplanuoja vaizdo pamokoje tokį kiekį įtvirtinimo užduočių, kad mokiniai spėtų jas atlikti 

iki vaizdo pamokos pabaigos. Mokytojas diferencijuoja šias užduotis pagal mokinių 

galimybes;  

11.6. pasako, kokiais atvejais mokiniams reikia atsiųsti vaizdo pamokos metu atliktas įtvirtinimo 

užduotis ar grįžtamąjį ryšį, primena, kad tai reikia padaryti tą pačią dieną iki 16 val. (jeigu 

su mokiniais nesusitariama kitaip);  

11.7. iš vakaro patalpina mokiniams nuorodą į vaizdo pamoką TAMO dienyne pamokos klasės 

darbo dalyje. Šioje skiltyje taip pat įrašo ir vaizdo pamokos metu atliekamas užduotis;  

11.8. organizuoja nuotolines nevaizdo pamokas, skirtas mokinių savarankiškam mokymuisi, 

atliekant mokytojo paskirtas užduotis. Jų metu mokytojas mokiniams yra pasiekiamas 

tarpusavyje susitartu būdu. Šių pamokų metu nerekomenduojama palikti mokinių 

savarankiškam mokymuisi naujų temų, geriau planuoti išdėstytos medžiagos įtvirtinimą;  

11.9. TAMO dienyne pamokos klasės darbo dalyje prieš nevaizdo pamoką pateikia užduotis, 

kurias mokinys turės atlikti savarankiškai. Nurodo, kokiu būdu ir kokiu laiku atliktos 

užduotys turės būti perduodamos mokytojui, tačiau nereikalauja, kad jos būtų atsiųstos 

anksčiau kaip iki tos pačios dienos 16 val. Nevaizdo pamokos metu pateikiamų užduočių 

kiekis turi būti toks, kad mokiniai jas spėtų atlikti iki pamokos pabaigos;  



11.10. pateikia informaciją apie nuotolinio mokymosi šaltinius, reikalingus konkrečiai elektroninei 

pamokai: vadovėlius bei pratybas, mokymosi aplinkas, naudingas nuorodas, skaitmeninius 

įrankius ir kt.;  

11.11. pritaiko pamokos turinį specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;   

11.12. rašo atliktų užduočių vertinimo komentarus, teikia rekomendacijas ir grįžtamąjį ryšį 

mokiniams, organizuoja atliktų darbų tobulinimo procesą. Komentarus ir / ar atsiųstų 

įtvirtinimo bei savarankiškų darbų vertinimą mokiniams pateikia ne vėliau kitai vaizdo 

pamokai;  

11.13. pildo el. dienyną, vadovaudamasis patvirtintais gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo 

nuostatais;  

11.14. žymi TAMO dienyne mokinių vaizdo pamokų lankomumą IV skyriuje nustatyta tvarka;  

11.15. koreguoja užduočių atlikimo terminus mokiniui susirgus;  

11.16. nustatyta tvarka skelbia atsiskaitomuosius darbus TAMO dienyne atsiskaitomųjų darbų 

grafike, ištaiso atsiskaitomuosius darbus ne vėliau kaip per savaitę;  

11.17. pagal poreikį skiria mokiniams namų darbus, juos įrašo į el. dienyną. Mokinių atostogoms 

namų darbai neužduodami;  

11.18. šalina trukdančius vesti vaizdo pamoką ir į pastabas nereaguojančius mokinius ar pašalinius 

asmenis iš vaizdo pamokos ir informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) bei socialinę pedagogę;   

11.19. informuoja gimnazijos administraciją apie grubius netinkamo elgesio atvejus (mokiniai 

vartoja necenzūrinius žodžius, siunčia netinkamo turinio paveikslėlius, elgiasi chuliganiškai, 

vykdo patyčias, perduoda prisijungimo nuorodas prie pamokos pašaliniams asmenims ir 

pan.). Administracija priima sprendimą dėl informacijos pateikimo policijai.  

12. Mokinys: 

12.1. nuotolinio mokymosi laikotarpiu laikosi dienotvarkės ir pamokų tvarkaraščio;  

12.2. mokymosi dieną ne vėliau kaip iki pamokų pradžios prisijungia prie TAMO dienyno per 

asmeninę prieigą ir susipažįsta su tos dienos pamokų informacija. Informacija apie kitos 

dienos vaizdo pamokas TAMO dienyne pamokos klasės darbo dalyje pateikiama iš vakaro;   

12.3. pagal sinchroninių pamokų tvarkaraštį nevėluodamas jungiasi prie vaizdo pamokų;  

12.4. vaizdo pamokose pasirenka tinkamą darbo vietą, teisingai nurodo savo vardą, pavardę, 

dalyvauja įsijungęs kamerą, nebent mokytojas leidžia kitaip. Vaizdo pamokos metu gali 

naudoti fono užsklandą, tačiau turi sėdėti taip, kad ekrane mokytojas matytų mokinio veidą;  

12.5. nedelsdamas (kai tik atsiranda galimybė) informuoja mokytoją ir / ar klasės auklėtoją apie 

nesklandumus prisijungiant prie vaizdo pamokų, kitais atvejais, kai negali dalyvauti vaizdo 

pamokoje. Tokiu atveju atlieka vaizdo pamokos klasės užduotis, paskelbtas TAMO dienyne;  



12.6. dalyvaudamas vaizdo pamokose bendrauja su mokytoju įsijungdamas mikrofoną: atsakinėja 

į pateiktus klausimus, atlieka paskirtas užduotis, prašo mokytojo pagalbos, kai kas nors 

neaišku, atsiliepia kviečiamas atsakinėti, pateikia grįžtamąjį ryšį apie pamoką, kai mokytojas 

to paprašo ir pan. Visiškas mokytojo nurodymų ignoravimas vaizdo pamokoje, nepaaiškinant 

priežasties, traktuojamas kaip nedalyvavimas vaizdo pamokoje;  

12.7. namų darbus atlieka asinchroniniu būdu ir atsiunčia juos mokytojui nustatyta tvarka ne vėliau 

kaip iki kitos pamokos pradžios (nebent mokytojas nurodė kitaip);  

12.8. nevaizdo pamokų metu dirba savarankiškai (nebent mokytojas nurodė kitaip), tačiau 

susidūręs su sunkumais kreipiasi į mokytoją pagalbos;  

12.9. paskirtas nevaizdo arba vaizdo pamokos užduotis atlieka savarankiškai ir atsiunčia jas 

mokytojui nurodytu būdu iki tos pačios dienos 16 val. (nebent mokytojas nurodė kitaip);  

12.10. atsiskaitomųjų darbų užduotis atsiunčia mokytojui iš karto po pamokos (nebent mokytojas 

nurodė kitaip). Atsiskaitomaisiais darbais laikomi tie darbai, kurie yra paskelbti TAMO 

dienyne atsiskaitomųjų darbų grafike;   

12.11. kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais darbo dienomis iki 17 val. (nebent mokytojas 

nurodė kitaip);  

12.12. pertraukų metu privalo ilsėtis;  

12.13. sutartu būdu bendrauja su klasės vadovu, socialiniu pedagogu, psichologu ar kitu pagalbos 

mokiniui specialistu;  

12.14. gerbia kitų ir savo teises jaustis saugiai elektroninėje erdvėje: nuotolinėse vaizdo pamokose 

bendrauja mandagiai ir draugiškai, neperduoda prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar 

kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims, nesiuntinėja iš mokytojų gautų nuorodų 

svetimiems žmonėms;  

12.15. vaizdo pamokų metu nefilmuoja, nefotografuoja ar neįrašinėja kitų asmenų veiklos ar 

pokalbių;  

12.16. netoleruoja elektroninių patyčių, nepalaiko jų atsiradimo ar platinimo. Pastebėjęs patyčias 

jas stabdo, informuoja apie tai klasės vadovą, gimnazijos administraciją ar gimnazijos 

socialinę pedagogę;   

12.17. laikosi bendravimo virtualioje erdvėje kultūros, duomenų apsaugos tvarkos;  

13. Klasės vadovas:  

13.1. bendrauja su visais klasės mokiniais ir jų šeimomis, konsultuoja mokymo(si) organizavimo 

klausimais;  

13.2. renka informaciją apie mokinių apsirūpinimą IKT priemonėmis, reikalingomis nuotoliniam 

mokymuisi. Informaciją apie atsiradusį poreikį teikia gimnazijos direktoriui;  



13.3. renka informaciją iš tėvų apie mokinių sveikatą. Gavęs iš tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informaciją, kad mokinys serga, nedelsiant TAMO dienyne pranešimu informuoja 

mokančius mokytojus;  

13.4. numatytu tvarkaraštyje laiku bei sutarta su mokiniais forma veda klasės valandėles;  

13.5. pildo dienyną vadovaudamasis gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais;  

13.6. gimnazijos susitartu periodiškumu teikia grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų pažangą ir 

pasiekimus, stebi ir analizuoja tėvų prisijungimus prie el. dienyno.  

14. Pagalbos mokiniui specialistai:  

14.1. jungiasi prie iš anksto su mokiniais, mokyklos administracija ir /ar kitais mokytojais 

suderintos virtualios mokymo(si) aplinkos ir organizuoja nuotolines konsultacijas ar 

paskaitas;  

14.2. jei mokinys nedalyvauja nuotolinėse konsultacijose pagal gimnazijos priimtus susitarimus, 

informuoja klasės vadovą;  

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

organizuojant mokinių mokymą(si) nuotoliniu būdu;  

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

poreikių turintiems mokiniams.  

15. Psichologinės konsultacijos teikiamos pagal poreikį ir švietimo pagalbos tarnybos 

rekomendacijas.  

16. Gimnazijos socialinė pedagogė kasdien stebi klasių lankomumą, prisijungimus prie vaizdo 

pamokų, įrašus TAMO dienyne skiltyje „Pagyrimai /Pastabos“ ir pagal situaciją individualiai 

arba kartu su VGK priima sprendimus dėl taikomų prevencinių priemonių.  

17. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai):  

17.1. pagal galimybes pasirūpina techninėmis priemonėmis vaiko nuotoliniam mokymui(si): 

kompiuteriu / planšete / telefonu, interneto ryšiu;  

17.2. apie turimas IKT priemones informuoja klasės vadovą;  

17.3. užtikrina, kad vaikas laikytųsi mokymosi ir poilsio režimo bei karantino / saviizoliacijos 

sąlygų;  

17.4. mokiniui praradus galimybę prisijungti prie mokyklos pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, susirgus ar iškilus kitoms problemoms, 

dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotoliniame mokyme(si), tą pačią dieną informuoja 

klasės vadovą;  

17.5. bendrauja su dalyko mokytojais, klasės vadovu ir švietimo pagalbos specialistais 

naudodamasis gimnazijos internetiniame tinklalapyje ir TAMO dienyne pateikta kontaktine 

informacija;  



17.6. ne rečiau kaip du kartus per savaitę susipažįsta su duomenimis TAMO dienyne (ugdymo(si) 

rezultatais, pateiktomis mokytojų pastabomis, komentarais ir kt.);  

17.7. atsako už mokinio elgesį sinchroninių (vaizdo) pamokų metu;  

17.8. apie pastebėtą savo ar kitų vaikų netinkamą elgesį (vykdomas patyčias, necenzūrinį 

bendravimą ir pan.) informuoja klasės vadovą, kitus gimnazijos specialistus ar 

administraciją;  

17.9. kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais darbo dienomis iki 17 val. (nebent mokytojas 

nurodė kitaip). 

 

III. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

18. Vertinimas nuotoliniu būdu – tai įrodymų, skirtų vertinti mokinių pasiekimus, pateikimas, 

valdomas naudojantis skaitmeninėmis technologijomis (programine įranga, socialiniais 

tinklais, skaitmeniniais įrankiais).  

19. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus 

pasiekimus, vadovaujantis gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-44 

patvirtintais „Babtų gimnazijos mokinių vertinimo Bendraisiais Kriterijais“. 

20. Mokinių pažangos ir pasiekimų įvertinimai fiksuojami el. dienyne.  

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

aukštesnę klasę vykdomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu.  

22. Mokytojai, taikydami ugdomąjį vertinimą, tikrina, komentuoja mokinių darbus (sau 

priimtinu būdu mokinio atsiųstame darbe, atkreipiant mokinio dėmesį į atlikto darbo 

klaidas). Rekomenduojama naudoti daugiau individualių komentarų ir analizių.  

23. Mokytojai kiekvienos nuotolinės pamokos metu sudaro sąlygas mokiniams pateikti 

grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip jiems sekėsi atlikti užduotis, kas liko neaišku, kokios pagalbos 

jiems reikėtų.  

24. Apie atsiskaitomuosius darbus (apibendrinamąjį vertinimą) mokiniai yra informuojami ne 

vėliau kaip savaitė iki atsiskaitymo dienos žodžiu vaizdo pamokoje ir TAMO dienyne 

skiltyje „Atsiskaitomieji darbai“. Tik čia pažymėtus darbus mokytojai gali prašyti atsiųsti iš 

karto po pamokos ir juos įvertinti pažymiu, įrašant jį į dienyną.  

25. Namų darbai vertinami pagal galiojančią gimnazijos mokinių ir pasiekimų vertinimo tvarką.  

26. Dalykų mokytojai, nurodytu laiku negavę mokinių atliktų darbų, išsiaiškina užduočių 

nepateikimo priežastis ir priima sprendimus dėl vertinimo.  

 



IV. MOKINIŲ LANKOMUMO ŽYMĖJIMAS 

 

27. TAMO dienyne žymimas tik vaizdo pamokų mokinių lankomumas.  

28. Nevaizdo pamokų lankomumas nežymimas, tačiau jeigu mokinys iki nustatyto laiko daugiau 

kaip 2 kartus iš eilės neatsiunčia šių pamokų metu atliktų darbų, mokytojas TAMO dienyne 

apie neatliktas užduotis informuoja mokinio tėvus, klasės auklėtoją bei gimnazijos socialinę 

pedagogę (skiltyje „Pastabos / Pagyrimai“ įrašomas komentaras).  

29. Jeigu mokinys visai neprisijungė į vaizdo pamoką ir iš anksto neinformavo mokytojo apie 

tai, kad nedalyvaus pamokoje dėl pateisinamų priežasčių bei atliks užduotis, laikoma, kad 

jis praleido vaizdo pamoką, jo nedalyvavimas vaizdo pamokoje fiksuojamas TAMO 

dienyne.  

30. Mokinio nedalyvavimas vaizdo pamokose dienyne fiksuojamas kai jis serga ir dalyko 

mokytojas gauna informaciją iš klasės vadovo, kad mokinys negali dalyvauti nuotolinio 

ugdymo procese. 

31. Jeigu mokinys į vaizdo pamoką vėluoja prisijungti daugiau kaip 5 minutes, dienyne žymima, 

kad jis pavėlavo (išskyrus atvejus, kai mokytojas buvo informuotas, jog mokinys 

neprisijungė dėl techninių kliūčių). 

32. Mokinio nedalyvavimas vaizdo pamokoje nežymimas, jeigu jam kilo problemų dėl interneto 

ryšio ir /ar kompiuterinės įrangos gedimo ir apie tai mokytojas buvo informuotas asmeniškai 

arba klasės auklėtojo.  

33. Negalima žymėti, kad mokinys nedalyvavo vaizdo pamokoje, jeigu jis dalyvauja neįsijungęs 

kameros, tačiau atsakinėja į mokytojo pateiktus klausimus, atlieka užduotis.  

34. Jeigu mokinys prisijungia į vaizdo pamoką, tačiau su mokytoju nebendrauja, į pateiktus 

klausimus niekaip neatsako, užduočių neatlieka ir nerodo jokių pastangų paaiškinti 

susidariusios situacijos, mokytojas žymi, kad jis praleido vaizdo pamoką. 

35. Mokinių, atstovaujančių gimnaziją įvairiuose nuotoliniuose renginiuose (olimpiadose, 

konkursuose ir pan.), renginio dieną praleistos pamokos dienyne nežymimos. Apie mokinio 

dalyvavimą nuotoliniame renginyje dėstančius mokytojus TAMO dienyne informuoja 

mokinį rengęs dalyko mokytojas.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

36. Negalima daryti nuotolinių pamokų vaizdo įrašų, išskyrus tuos atvejus, kai gimnazijos 

vidaus tvarkos taisyklėse tai yra apibrėžta kitaip arba mokiniams ir tėvams sutikus.  



37. Nuotolines pamokas ir konsultacijas mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas gali vesti 

tiek dirbdamas gimnazijoje, tiek ir kitose vietose (namuose, vietose, kurios pritaikytos tokiai 

veiklai: rami, netriukšminga aplinka, yra galimybė naudotis kompiuteriu su vaizdo kamera, 

mikrofonu ir ausinėmis, geros kokybės interneto ryšiu).  

38. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2021 m. vasario 22 d. ir taikomas, kol galioja Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl ekstremalios situacijos Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo.  

39. Aprašas gali būti keičiamas gimnazijos bendruomenės susitarimu. 

40. Aprašas skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne. 

 


