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2020–2021 m. m. ugdymo plano 

8 priedas 
 

PATVIRTINTA 

Kauno Petrašiūnų progimnazijos  

direktoriaus 2020 m. liepos 7 d.  

įsakymu Nr. U-118 

 
KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS MOKYMO NUOTOLINIU  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. Kauno Petrašiūnų progimnazijos (toliau – progimnazija) mokymo nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokymo pagal pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – 

nuotolinis mokymas) tvarką progimnazijoje. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais: 2020-03-16 Nr. V-372 patvirtintomis 

rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, 2020-07-02 Nr. V-1006 

patvirtintu mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu ir yra skirtas 

padėti progimnazijos bendruomenei pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu ir 

jį vykdyti, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų 

aprašais, bendrosiomis programomis, progimnazijos ugdymo planu 2020-2021 m. m. 

3. Nuotolinis mokymas vykdomas grupinio ir/ar pavienio mokymosi forma. Pagrindinė 

mokinių mokymosi forma yra nuotolinio mokymo pamoka, kai mokiniai reguliariai, 5 dienas per 

savaitę, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir 

technologijas, nuosekliai mokomi mokytojų bei jungiasi su mokytoju ir dalyvauja grupinėse ir/ar 

individualiose mokytojo konsultacijose. Ugdymo procesas vyksta realiuoju (sinchroniniu) ir/ar 

nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. 

4. Mokiniui, kuriam skirtas mokymas namuose, ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

šiuo Aprašu. 

5. Nuotolinio mokymo pamokos vyksta pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą 

pamokų tvarkaraštį. 

6. Mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami e. dienyne vadovaujantis progimnazijos e. 

dienyno nuostatais. 

7. Mokinių lankomumo apskaita tvarkoma e. dienyne pagal prisijungimo prie virtualios 

mokymo aplinkos duomenis. 

8. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Nuotolinis mokymas – tai mokymo forma, kai mokinys nepalaiko betarpiško kontakto su 

mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių komunikacinių technologijų 

(toliau – IKT) priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje. 

Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta 

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

yra galimybės kurti ir naudoti įvairius mokymo scenarijus ir metodus. 
 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS NUOTOLINIAM MOKYMUI 
 

9. E. dienyno pranešimų sistemoje, progimnazijos interneto svetainėje mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai), informuojami kaip bus organizuojamas mokymas. 

10. Įvertinama, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymui nuotoliniu būdu ir šios problemos pagal galimybes sprendžiamos. 

Mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam 
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mokymuisi reikalingomis priemonėmis arba šeimoje yra daugiau mokyklinio amžiaus vaikų, 

progimnazija sudaro galimybę jam namuose naudotis progimnazijos kompiuteriu, planšete ar 

mobiliuoju telefonu arba nuperka jų papildomai, kartu aprūpinant ir internetiniu ryšiu. 

11. Nuotolinis mokymas organizuojamas virtualiose mokymo(si) aplinkose: 

skaitmeninėje ugdymo platformoje „EDUKA klasė“ (pagrindinė platforma), elektroninėje 

mokymosi aplinkoje EMA, EDMODO, TEAMS, KAHOOT, ZOOM, Learning Apps, El Oxford 

platformose ir kitose laisvai prieinamose skaitmeninėse ugdymo priemonėse, kurios užtikrina ne 

tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo 

proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku bei mišriuoju būdu. 
12. Neveikiant „EDUKA klasė“, ZOOM platformoms, e. dienynui TAMO, mokytojai, 

švietimo pagalbos mokiniui specialistai (toliau – mokytojai) patys pasirenka jiems patogias 
programas ugdymo tęstinumui užtikrinti informuodami apie pasikeitimus mokinius, jų tėvus 
(globėjus, rūpintojus) bei pavaduotoją ugdymui. 

13. Naudojamos Nacionalinės švietimo agentūros rekomenduojamos skaitmeninės 
mokymo priemonės nuotoliniam mokymui, pateiktos interneto svetainėje 
https://drive.google.com/file/d/1yYHuIrYruIwuBnge6WF0zOkbSouG8j1z/view 

14. Nuotolinio mokymo pamokos, konsultacijos vyksta pagal progimnazijos direktoriaus 

patvirtintus tvarkaraščius. 

15. Tiesioginių pamokų, neformaliojo švietimo pamokų, konsultacijų tvarkaraščius 

sekančiai savaitei, suderinę su mokytojais, parengia pavaduotojai ugdymui iki kiekvieno 

penktadienio 15 val. 

16. Tiesioginių pamokų, neformaliojo švietimo pamokų, konsultacijų tvarkaraščiai e. 

dienyno pranešimais išsiunčiami mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), klasių auklėtojams 

bei viešinami progimnazijos interneto svetainėje. 
17. Mokytojai rengia nuotolinio mokymo turinį savaitei ir pateikia kuruojančiam 

pavaduotojui ugdymui el. paštu (1 priedas). Nuotolinio mokymo turinį savaitės laikotarpiui 
pateikia ketvirtadieniais prieš naujo laikotarpio pradžią. 

18. Klasės auklėtojai tikrina, ar mokiniai prisijungę prie e. dienyno, dienyne tikslina 
mokinių el. pašto adresus, 1-4 kl. mokinių – vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) el. pašto adresą. 
Mokytojas, negalėdamas susisiekti su mokiniu jo nurodytu el. pašto adresu e. dienyne, kreipiasi į 
mokinio klasės auklėtoją dėl duomenų patikslinimo. 

19. Mokytojai pasiruošia naudotis pasirinkta virtualia mokymo aplinka („EDUKA klasė“, 

ZOOM, EMA ir kt.), sukuria mokinių grupes. 

20. Kiekvienos savaitės penktadienį pavaduotojai ugdymui į e. dienyno pranešimų sistemą 

įkelia savaitės užduočių planus 1-4 kl. mokinių tėvams ir 5-8 kl. mokiniams sekančiai savaitei. 

21. Konkrečios pamokos planą mokytojai iš vakaro detalizuoja e. dienyne. 
 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO KOORDINAVIMAS, KONSULTAVIMAS 
 

22. Progimnazijos interneto svetainėje, e. dienyne ir kitomis priemonėmis pateikiama 

aiški informacija apie nuotolinį mokymą bei kontaktai, kuriais gali gauti pagalbą mokiniai, jų tėvai 

(globėjai, rūpintojai), mokytojai. 

23. Pavaduotojai ugdymui koordinuoja nuotolinį mokymą, esant poreikiui inicijuoja 

organizavimo pakeitimus. 

24. Pavaduotojai ugdymui konsultuoja mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, 

mokinius ir jų tėvus (globėjus,  rūpintojus) nuotolinio mokymo klausimais. 

25. Skaitmeninių technologijų administratorius  (toliau  –  administratorius) informacinių 

technologijų  mokytojas konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais; 

26. Darbo grupių, metodinių grupių, mokytojų pasitarimai organizuojami nuotoliniu būdu 

ZOOM platformoje: 

26.1. pradinio ugdymo mokytojų, 1-4 klasėse dėstančių mokytojų dalykininkų ir švietimo 

pagalbos specialistų – kiekvieną trečiadienį 14.00 val. ir pagal poreikį; 

26.2. 5-8 klasėse dėstančių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų – kiekvieną 

ketvirtadienį 15.00 val. ir pagal poreikį; 

26.3 švietimo pagalbos specialistai ir / arba Vaiko gerovės komisija – kiekvieną 

trečiadienį 12.00 val. ir pagal poreikį. 

https://drive.google.com/file/d/1yYHuIrYruIwuBnge6WF0zOkbSouG8j1z/view
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27. Mokytojai gali sukurti aplinką (pvz., uždara „Facebook“ grupė), kurioje visi būtų 

kviečiami dalintis patirtimi. 

28. Kauno miesto Švietimo skyrius koordinuoja progimnazijos pasirengimą organizuoti 

mokymą nuotoliniu būdu ir teikia pagalbą, su atsakingais darbuotojais bendraujama elektroniniu 

paštu, telefonu. 

29. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje 

teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės 

švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje, Mokytojo TV transliaciją. 
 

IV SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 
 

Mokytojų veikla 
 

30. Mokytojai sistemingai planuoja ir organizuoja dalyko mokymą, pasiekimų vertinimą, 

pateikia užduotis naudodamiesi „EDUKA klasė“ ir kitų platformų galimybėmis, veda nuotolines 

pamokas, konsultacijas. 

31. Mokytojai pamokų tvarkaraštyje, užsiėmimų, pratybų tvarkaraščiuose nustatytu laiku 

privalo būti prisijungę prie pasirinktos virtualios aplinkos, leidžiančios palaikyti tiesioginį 

interaktyvų ryšį su tuo metu prie pamokos, užsiėmimų prisijungusiais mokiniais. 

32. Mokytojai ugdymo procesą nuotoliniu būdu organizuoja pagal ilgalaikius mokomojo 

dalyko planus. 

33. Rekomenduojama numatyti dalykų integraciją ir ruošti bendrus pamokų planus ir 

užduotis. 

34. Dieną prieš pamoką mokytojai e. dienyne užpildo pamokų temas, klasės ir 

savarankiškai atliekamus darbus, įkelia reikalingą mokomąją medžiagą, nurodo užduoties 

pateikimo mokytojui formą, atliktų darbų įkėlimo, persiuntimo laiką, vertinimo kriterijus, 

prisijungimo prie tiesioginių pamokų nuorodas. 

35. Mokytojai, skirdami užduotis savarankiškam atlikimui, privalo įvertinti jų atlikimo 

trukmę, siekiant optimizuoti mokinių mokymosi krūvį.  

36. Mokytojai privalo bent vieną kartą per savaitę ištaisyti ir įvertinti atsiųstus mokinių 

darbus. Jei mokytojas įvertina darbą komentaru, jį įkelia į virtualią aplinką. Darbo įvertinimą 

pažymiu įrašo į e. dienyną. 

37. Mokytojai informuoja mokinius raštu, jei jie atlikdami užduotis pažeidžia sąžiningumo 

principą. 

38. Mokytojai privalo bendradarbiauti su mokiniais: atsakyti į mokinių klausimus ir 

konsultuoti raštu arba žodžiu pamokos (užsiėmimų, pratybų) metu, suderinti laiką su mokiniais, kada 

konsultuos individualiai arba grupiniu būdu. 

39. Mokytojai pasirenka nuotolinio mokymo(-si) organizavimo būdą: 

39.1. asinchroninis mokymas: mokytojas paruošia ir pasirinktu komunikavimo būdu 

mokiniams perduoda vaizdo pamokas, skaidres, užduotis, pratimus, o tvarkaraštyje nurodytu laiku 

vykdo konsultacijas, t. y. atsakinėja į mokinių klausimus bei atlieka praktines užduotis naudojant 

IKT priemones; 

39.2. sinchroninis mokymas: mokytojas tvarkaraštyje nurodytu laiku vykdo sinchroninį 

mokymą (vaizdo konferencijų būdu), dalį laiko palikdamas mokinių klausimams. Mokiniai, dėl 

tam tikrų priežasčių negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie vaizdo pamokų, užduotis atlieka 

jiems palankiu laiku „EDUKA klasė“ ar kitoje mokymosi aplinkoje. 

40. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų 

sąsiuviniai), tačiau užduotys pateikiamos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, (pvz., „Padlet“, 

„Google“ dokumentai ir kt.). 

41. Mokiniams, kurie dėl didelių specialiųjų ugdymosi poreikių negebės naudotis IKT, 

mokymo medžiaga gali būti popierinė. 

42. Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms 

organizuoti ir kt., naudotis vaizdo paskaitų kambariais ir, vedant pamokas nuotoliniu būdu, įrašyti 

jas ir tokiu būdu kurti turinį, papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais. 



4 
 

43. Tiesioginių pamokų metu aiškinamos naujos ar sudėtingesnės temos, po tiesioginių 

pamokų turi nelikti arba likti kuo mažiau užduočių savarankiškam darbui. 

44. Mokytojai veda ne mažiau kaip pusę tiesioginių pamokų per savaitę. 

45. Anglų kalbos mokytojai veda dvi tiesiogines pamokas (jeigu yra trys savaitinės 

pamokos). 

46. Mokytojai, turintys vieną savaitinę pamoką, tiesiogines pamokas veda kas antrą 

savaitę, o fizikos, biologijos – veda kiekvieną savaitę. 

47. 1-4 kl. mokiniai užduotis prie kompiuterio atlieka ne ilgiau kaip 1-2 val. per dieną, 5-8 

kl. mokiniai – 2-3 val. Specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems mokiniams rekomenduojama 

šį laiką trumpinti. 

48. Mokytojai palaiko nuolatinius ryšius su mokiniais, skatina jų aktyvų mokymąsi ir 

bendravimą, padeda ir konsultuoja kaip naudotis elektroninėmis mokymo priemonėmis, siunčia 

mokiniams priminimo žinutes dėl atsiskaitymų ar užduoties pateikimo terminų, laiku praneša kitą 

reikšmingą informaciją (e. dienyne, el. laiškais, telefonu, Skype, Viber, Messenger programomis, 
„Facebook“ grupėse, Zoom platformoje). 

49. Mokytojai suteikia grįžtamąjį ryšį mokiniams, jų tėvams (globėjams,  rūpintojams): 

tikrina mokinių atliktus darbus, elektroninių pratybų užduotis, rašo atliktų užduočių komentarus, 

teikia rekomendacijas, organizuoja atliktų darbų tobulinimo procesą, supažindina su pasiekimais, 

siunčia rekomendacijas, instrukcijas tėvams (globėjams, rūpintojams), kaip jie gali padėti vaikui, 

kaip jie gali susisiekti su mokytoju. 

50. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis progimnazijos 

mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, paskelbtu progimnazijos 

interneto svetainėje https://petrasiunai.kaunas.lm.lt/mokiniu-pazangos-ir-pasiekimu-vertinimo-

tvarkos-aprasas/ . 

51. Nuotolinio mokymo laikotarpiu mokinių mokymo(si) pasiekimų ir pažangos 

vertinimo kriterijai papildomi atsižvelgiant į nuotolinio mokymo organizavimo specifiką: 

vertinama, ar mokinys laiku atlieka paskirtas užduotis skaitmeninio turinio platformose, ar laiku 

atsiunčia atliktus darbus, ar laikosi susitarimų dėl siunčiamų darbų struktūros, formato, tvarkos ir 

pan. 
52. Mokinių lankomumą mokytojai fiksuoja pagal mokinių prisijungimą virtualioje 

mokymo aplinkoje. Mokinių lankomumo apskaitą mokytojai veda e. dienyne. Apie nuotolinio 
mokymo sunkumų turinčius vaikus mokytojai informuoja socialinį pedagogą. Penktadieniais iki 
16.00 val. socialinis pedagogas parengia ataskaitą apie lankomumo ir mokymosi sunkumų 
turinčius mokinius ir pateikia pavaduotojui ugdymui. Numatomi pagalbos teikimo mokiniams 
būdai. 

53. Mokytojai privalo laikytis nuotolinio mokymo etikos ir autorinių teisių taisyklių. 

54. Ligos atveju mokytojai nedelsiant telefonu informuoja kuruojantį pavaduotoją 

ugdymui apie jam išduotą nedarbingumo pažymėjimą. 
 

Klasių auklėtojų veikla 
 

55. Klasių auklėtojai kartą per savaitę apklausia mokinių tėvus (globėjus,  rūpintojus) 

nuotolinio ugdymo organizavimo klausimais, padeda jiems spręsti problemas. Apie tai informuoja 

pavaduotoją ugdymui. 
56. Kiekvieną dieną stebi mokinių prisijungimus prie e. dienyno, aiškinasi galimo 

neprisijungimo priežastis. Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais,  rūpintojais), švietimo 
pagalbos mokiniui specialistais, klasėje dėstančias mokytojais. 

57. Siunčia rekomendacijas mokiniams dėl socialinės-pilietinės veiklos atlikimo 
galimybių. Grįžtamąją informaciją fiksuoja e. dienyne. 

58. Organizuoja socialinio-emocinio ugdymo Lions Quest programų įgyvendinimą 
nuotoliniu būdu siųsdami pranešimus, mokomąją medžiagą e. dienyne, vesdami klasės valandėles, 
bendraudami su mokiniais Zoom platformoje, Mesenger, Viber, Skype programose. 

 

Kita švietimo pagalbos mokiniui specialistų veikla 
 

59. Logopedas veda užsiėmimus pagal patvirtintą grafiką, konsultuoja mokinius, 

mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) telefonu, el. paštu, Skype, Messenger ir kitomis 

https://petrasiunai.kaunas.lm.lt/mokiniu-pazangos-ir-pasiekimu-vertinimo-tvarkos-aprasas/
https://petrasiunai.kaunas.lm.lt/mokiniu-pazangos-ir-pasiekimu-vertinimo-tvarkos-aprasas/
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programomis, teikia mokytojams informacines nuorodas dėl kalbos sutrikimų turinčių mokinių 

ugdymo. 

60. Specialusis pedagogas: 

60.1. teikia pedagoginę-konsultacinę pagalbą mokytojams rengiant mokomųjų dalykų 

popierinę mokymosi medžiagą mokiniams, kurie dėl didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

negebės naudotis IKT; 

60.2. pagal poreikį rengia ir pateikia e. dienyne, el. paštu mokytojams diferencijuotas 

mokomųjų dalykų užduotis; 

60.3. pagal patvirtintą grafiką konsultuoja mokinius, pagal poreikį konsultuoja mokytojus, 

tėvus (globėjus, rūpintojus) telefonu, el. paštu, Skype, Messenger ir kitomis programomis, teikia 

mokytojams informacines nuorodas dėl specialiojo vaikų ugdymo. 
61. Psichologas: 
61.1. pagal poreikį nuotoliniu būdu konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, 

rūpintojus) telefonu, el. paštu, Skype; 

61.2. pagal poreikį rengia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams; 

61.3. asmeniškai susisiekia su mokinių, kuriems buvo teikiama psichologinė pagalba, 

tėvais (globėjais, rūpintojais), seka ir domisi mokinių psichologine savijauta; inicijuoja ir 

bendradarbiauja teikiant tarpinstitucinę psichologinę pagalbą. 

62. Socialinis pedagogas: 

62.1. konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) telefonu, Skype, el. 

paštu, e. dienyno pranešimais; 

62.2. palaiko ryšius su mokinių, esančių socialinės paramos gavėjų sąrašuose, tėvais 

(globėjais, rūpintojais); 

62.3. Penktadieniais iki 16.00 val. parengia mokinių lankomumo ataskaitą. Padeda šalinti 

priežastis, dėl kurių mokiniai nedalyvauja nuotolinio mokymo procese ar vengia tai daryti; 

62.4. organizuoja socialinę paramą gaunančių mokinių nemokamą maitinimą išduodant 

maisto davinius; 

62.5. renka informaciją apie mokinių aprūpinimą nuotoliniam mokymui(si) reikalingomis 

priemonėmis, padeda spręsti mokinių ugdymosi poreikius ir problemas (pvz., mokymosi 

priemonių neprieinamumą), kylančias organizuojant nuotolinį mokymą. 

63. Bibliotekininkas: 

63.1. sistemina informaciją apie privalomuosius programinius kūrinius ir autorius, dalinasi 

naudinga informacija su mokytojais, mokiniais; 

63.2. teikia informacinę pagalbą mokytojams ir bendradarbiauja su jais rengiant pamokų 
planus; 

63.3. parengia skaitmeninių vadovėlių katalogus pagal dalykus ir klases, pateikia juos 
mokytojams, mokiniams. 

 

Mokinių veikla 
 

64. Mokiniai privalo būti prisiregistravę prie virtualios mokymosi aplinkos, kurią naudoja 

mokytojas. 

65. Mokiniams prieš nuotolinio mokymo pradžią organizuojama įvadinė pamoka, kurios 

metu supažindinama su nuotolinio mokymo organizavimo tvarka, organizavimo būdais ir 

vertinimu. 
66. Dalyvavimas pagal tvarkaraštį nuotolinėse pamokose, konsultacijose mokiniams yra 

privalomas. 
67. Mokinys privalo laikytis nustatytų taisyklių, sekti pamokų tvarkaraštį, laiku atlikti 

savarankiško darbo užduotis bei atsiskaityti. 
68. Mokinio savarankiška veikla: pateiktos medžiagos analizė, dalyvavimas diskusijose, 

papildomos medžiagos paieška, skirtų užduočių, EMA, EDUKA pratybų atlikimas ir kt. 
69. Mokytojo skirtas užduotis mokiniai privalo atlikti ir įkelti į mokymosi aplinką, atsiųsti 

mokytojui iki nurodytos datos ir valandos. 

70. Pamokų tvarkaraštyje nurodytu metu mokiniai gali konsultuotis su mokytojais apie 

mokymosi medžiagos turinį, užduočių atlikimo bei pateikimo būdus jų naudojamoje virtualioje 
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mokymosi aplinkoje. Kitu laiku ir kitomis IKT priemonėmis mokiniai gali konsultuotis su 

mokytoju tik suderinę konsultacijų laiką. 
71. Atlikdami užduotis kompiuterinėmis programomis, mokiniai privalo naudoti 

lietuvišką raidyną (išskyrus užsienio kalbų mokymą). Ranka raštu parašytas siunčiamas darbas turi 
būti tvarkingas, įskaitomas. 

72. Ligos atveju mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) nedelsiant informuoja klasės auklėtoją 
telefonu, e. dienyno pranešimų sistemoje. 

 

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS 

NUOSTATOS 
 

73. Šio Aprašo nuostatų privalo laikytis visi nuotolinio mokymo procese dalyvaujantys 

darbuotojai. 
74. Šis Aprašas siunčiamas susipažinimui el. dienyno pranešimų sistemoje mokytojams, 

švietimo pagalbos mokiniui specialistams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

75. Šis Aprašas skelbiamos progimnazijos interneto svetainėje. 

76. Aprašas keičiamas pateikus pasiūlymus nuotolinio mokymo koordinatoriams. 

 

________________________ 



 

 

 

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJA 
 
 

Savaitės nuotolinio mokymo planas 
 
 

DALYKAS, 

KLASĖ 
PAMOKŲ 

SKAIČIUS 

PER SAVAITĘ 

DATA TEMA UŽDUOČIŲ PATEIKIMAS VERTINIMAS IR 

ĮSIVERTINIMAS 
PASTABOS

 

       

       

       

       

       

 

*pamokos sinchroniniu (realiuoju) laiku pažymimos pastabose. 

 


