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VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU APRAŠAS

 
I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas (toliau – aprašas) nustato mokinių, 
kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas, 
mokymo(si) nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, būdus, kriterijus, formas bei mokinių ir 
jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, administracijos funkcijas ir 
atsakomybes.

II SKYRIUS

MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO BŪDU ORGANIZAVIMAS

2. Mokykla, organizuojanti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, valdo 
šiuos technologinius išteklius ir priemones:

2.1. virtuali mokymosi aplinka, naudojama mokinių mokymui(si) - Microsoft Office365 aplinka;
2.2. elektroninis dienynas „Mano dienynas“.
3. Mokytojo funkcijos ir atsakomybės:
3.1. MS Teams sukuria mokinių klases;
3.2. pamokas pagal tvarkaraštį suveda į MS Teams kalendorių;
3.3. kiekvienai pamokai parengia išplėstinį planą su užduotimis;
3.4. planuojant pamoką laiką rekomenduojama paskirstyti taip, kad:

• apie 40 proc. pamokos laiko būtų bendraujama aktyviai, mokytojas aiškina, diskutuoja su 
mokiniais,

• apie 10 proc. laiko skiriama mokinių aktyvioms užduotims (mokiniai turi pajudėti nuo 
stalo, kompiuterio, tuo metu mokytojas lieka online),

• apie 40 proc. laiko vyksta savarankiškas darbas - praktinės užduotys, uždaviniai, testai 
(mokytojas online, konsultuoja individualiai),

• ne mažiau kaip 10 proc. laiko skiriama refleksijai, pasižymėjimui kas dalyvavo, kaip 
suprato medžiagą.

3.5. grįžtamajam ryšiui naudoja MS Forms ar kitus jo pasirinktus įrankius;
3.6. pamokos medžiagą, užduotis, papildomą informaciją, instrukcijas ir kt. įkelia į MS Teams;
3.7. veda pamokas pasirinktu (sinchroniniu, asinchroniniu arba mišriuoju) būdu;
3.8. konsultuoja mokinius realiu laiku pagal pamokų tvarkaraštį;
3.9. mokinių įvertinimus ir lankomumą fiksuoja elektroniniame dienyne „Mano dienynas“;



3.10. MS Teams – VISI – General sukurtoje Excel formoje tą pačią dieną fiksuoja pamokose 
nedalyvavusius mokius;

3.11. elektroniniame dienyne „Mano dienynas“ fiksuoja pamokos informaciją: 
3.11.1. Klasės darbe fiksuojama: Nuotolinis mokymas(is). Tema. Veikla pamokoje (trumpai  

aprašyta pamokos eiga). Surašomos sąvokos, formulės ir pan., kurias mokinys turi išmokti. Nurodoma, 
kur yra sukelta mokymo(si) medžiaga (t.y. MS Teams).

3.11.2. Namų darbai: fiksuojama užduotis/-ys. Nurodoma vieta, kur įkelti atliktą namų darbą, 
laikas, iki kada turi būti įkeltas atliktas namų darbas, nurodant datą ir valandą. 

3.11.3. Pastabos: įkeliamos naudotinos ar rekomenduojamos nuorodos. 
3.12. ne vėliau nei prieš savaitę elektroniniame dienyne „Mano dienynas“ fiksuoja planuojamą 

kontrolinį darbą;
3.13. ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas elektroniniame dienyne „Mano dienynas“ fiksuoja 

atsiskaitomąjį darbą, kuris bus atliekamas realiu laiku;
3.14. vertinimui naudoja ir kaupiamąjį vertinimą;
3.15. mokytojas atsako už pateiktų duomenų tikrumą bei savalaikį ir kokybišką savo funkcijų 

vykdymą.
4. Švietimo pagalbos specialistų funkcijos ir atsakomybės:
4.1. socialinis pedagogas konsultuoja mokinius ir mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus). Sudaro 

sąlygas vaikams pasikalbėti, išsikalbėti. Sprendžia problemas su tėvais (globėjais, rūpintojais), jeigu 
mokinys nesilaiko mokymosi nuotoliniu būdu tvarkos. Kartu su klasės vadovais ir administracija 
sprendžia mokinių, neturinčių techninių priemonių nuotoliniam mokymosi būdui, problemas.

4.2. psichologas konsultuoja mokinius ir mokinių tėvus, padeda spręsti iškylančias problemas.
4.3. klasės vadovas konsultuoja mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) nuotolinio mokymo 

klausimais. Dvi darbo dienas nesulaukęs tėvų (globėjų, rūpintojų) informacijos apie vaiko sirgimą ar 
kitą priežastį, dėl kurios šis negali atlikti numatytų užduočių, klasės vadovas susisiekia su tėvais 
(globėjais, rūpintojais) ir, pasitelkęs socialinį pedagogą, administraciją, ieško sprendimų būdų.

4.4. Švietimo pagalbos specialistai atsako už savalaikį bei kokybišką savo funkcijų vykdymą.
5. Mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) funkcijos ir atsakomybės:
5.1. mokiniai turi kiekvieną darbo dieną prisijungti prie elektroninio dienyno „Mano dienynas“, 

MS Teams ir atlikti mokytojų nurodytas užduotis;
5.2. mokiniai paskirtas užduotis turi pateikti mokytojui mokytojo nurodyta forma iki mokytojo 

nurodyto termino;
5.3. mokiniai, neturintys galimybės prisijungti pagal tvarkaraštį, užduotis atlieka jiems tinkamu 

metu, tą pačią dieną;
5.4. mokiniai užduotis atlieka sąžiningai, atsako už jų pateikiamų užduočių autorystę;
5.5. pasikeitus aplinkybėms, kai ugdymas(is) nuotoliniu būdu tampa negalimas dėl IT priemonių 

gedimo, esant poreikiui gauti IT priemones iš gimnazijos, operatyviai informuoja klasės vadovą; 
5.6. mokiniai atsako už savo savarankiško mokymo(si) nuotoliniu būdu organizavimą;
5.7. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi informuoti klasės vadovą apie vaiko ligą ar kitas priežastis, 

dėl kurių vaikas negalės laiku atlikti mokytojo skirtų užduočių;



5.8. tėvai (globėjai, rūpintojai) parūpina vaikui ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu reikiamas 
IT priemones, esant poreikiui gauti IT priemones iš gimnazijos, operatyviai informuoja klasės vadovą.

6. Administracijos funkcijos ir atsakomybės:
6.1. administracija informuoja gimnazijos bendruomenę apie nuotolinio mokymosi tvarką per 

elektroninį dienyną „Mano dienynas“, socialinius tinklus, gimnazijos interneto svetainę;
6.2. administracija organizuoja pedagoginiams darbuotojams IT mokymus, virtualius 

susirinkimus dėl nuotolinio mokymo organizavimo;
6.3. administracija konsultuoja pedagoginius darbuotojus dėl nuotolinio mokymosi bei MS 

Teams; 
6.4. administracija organizuoja instrukcijų, kaip mokytojams ir mokiniams naudotis MS Teams, 

parengimą ir viešinimą;
6.5. administracija operatyviai sprendžia su ugdymo organizavimu nuotoliniu būdu iškilusias 

problemas;
6.6. administracija atsako už savalaikį ir kokybišką savo funkcijų vykdymą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu moko mokyklos mokytojai.

________________________
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