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VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU  
TAISYKLĖS  

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos ugdymo proceso organizavimo 
nuotoliniu būdu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ugdymo proceso organizavimo tvarką nuotoliniu 
būdu Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje (toliau – Progimnazija).   

2. Organizuojant Progimnazijoje ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys 
nekeičiamos. 

3. Nuotolinis ugdymas vykdomas pagal bendrąsias programas bei patvirtintus ugdymo 
planus. 

4. Vykdant ugdymą nuotoliniu būdu mokinių vertinimas vykdomas vadovaujantis 
Progimnazijoje galiojančiu mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 
 

II SKYRIUS 
UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU VYKDYMAS 

 
5. Nuotolinis ugdymas vykdomas pagal patvirtintus pamokų, konsultacijų, 

neformaliojo ugdymo tvarkaraščius. 
6. Ugdymo procesas nuotoliniu būdu Progimnazijoje organizuojamas naudojant 

šiuos technologinius išteklius ir priemones: 
6.1. e. dienynas EDUKA ir EDUKA klasė; 
6.2. vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“; 
6.3. „Microsoft Teams“ bendradarbiavimo platforma; 
6.4. ryšio priemonės: mobilieji telefonai, planšetės, nešiojamieji, stacionarūs 

kompiuteriai; 
6.5. kitos suderintos su Progimnazijos administracija informacinių ir komunikacinių 

technologijų priemonės.  
7. Mokiniai: 
7.1. mokosi reguliariai 5 dienas per savaitę nuotoliniu būdu pagal patvirtintus pamokų, 

konsultacijų bei neformaliojo ugdymo tvarkaraščius; 
7.2. kiekvieną darbo dieną prisijungia prie e. dienyno EDUKA; 
7.3. laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, dalyvauja sinchroninėse pamokose, nuolat 

kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais; 
7.4. jei mokinys neprisijungia prie e. dienyno EDUKA iki darbo dienos 15.00 val. 

laikoma, kad mokinys tą dieną nedalyvavo pamokose ir žymima “n”.  
8. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 
8.1. kiekvieną darbo dieną prisijungia prie e. dienyno EDUKA ir susipažįsta su mokytojų 

siųsta informacija; 
8.2. informuoja iki 10 val. klasių vadovus, jei mokinys negali dalyvauti pamokose. Klasės 

vadovas patvirtina pamokų pateisinimą e. dienyne EDUKA; 
8.3. privalo dalyvauti klasių vadovų organizuojamuose tėvų susirinkimuose; 
8.4. užtikrina, kad mokiniai atliktų mokytojų paskirtas užduotis.  
9. Pedagogai:  
9.1. pasirengia nuotolinio darbo priemones (pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius, 

kartu su IT specialistais susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja mokinius);  
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9.2. numato kiekvienos pamokos veiklas pagal savo tvarkaraščius;  
9.3. koreguoja ilgalaikius planus perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti 

kūrybines, tiriamąsias, praktines užduotis, ilgalaikius darbus, užtikrina, kad numatytos užduotys būtų 
prasmingos;  

9.4. pagal nustatytą formą (pridedama) supažindina mokinius, mokinių tėvus (globėjus, 
rūpintojus) su savo dalyko nuotolinio mokymo(si) eiga, užduočių pateikimo būdais, skaitmeninės 
medžiagos šaltiniais, vertinimu, užduočių atlikimo terminais, informavimo priemonėmis ir kanalais; 

9.5. Sistemingai pildo elektroninį dienyną: 
9.5.1. kelias dienas prieš, kada turi vykti pamoka pagal tvarkaraštį, bet ne vėliau kaip tą 

pačią dieną, užpildo e. dienyną EDUKA, nurodo klasės darbą (pateikia skaitmeninės medžiagos 
nuorodas, užduotis ir kt.), pagal poreikį skiria namų darbus; 

9.5.2. į skiltį ,,Klasės darbai“ rašo užduotis, kurias mokinys turi atlikti tą pačią dieną;  
9.5.3. į skiltį ,,Namų darbai“ rašo užduotis, kurias mokinys turi atlikti iki kitos pamokos 

nurodant užduoties atlikimo terminą; 
9.5.4. projektinius ir ilgalaikius darbus užduoda per EDUKA klasę.  
9.5.5. sinchroninių (tiesioginiai transliuojamų) užsiėmimų laiką bei prisijungimo 

nuorodą pateikia e. dienyno EDUKA kalendoriuje likus nemažiau kaip 2 dienos iki pamokos. 
9.6. ugdymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp pedagogų ir mokinių užtikrinti derina: 
9.6.1. sinchroninį ryšį – pedagogai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme 

bendradarbiaudami, bet būtinai tuo pačiu laiku (vaizdo pokalbiai, konferencijos „Zoom“, „Microsoft 
Tems“ platformose); 

9.6.2. asinchroninį ryšį – pedagogai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme aktyviai 
įsitraukdami ir skirtingu laiku (SMS, elektroninis paštas, elektroninis dienynas ir pan.). 

9.7. pamokų skaičių, organizuojamų sinchroninio ryšio pagalba, nustato savo nuožiūra, bet 
ne mažiau kai ½ savaitinių pamokų, skirtų pagal ugdymo planą. Sinchroninių pamokų 
rekomenduojamas laikas 20-30 min.    

9.8.  peržiūri mokinių veiklas, teikia grįžtamąjį ryšį ir stebi procesus visos dienos metu ir 
yra pasiekiamas mokiniams darbo dienomis patvirtinto pamokų ir konsultacijų tvarkaraščio laiku 
(stebi mokinių darbą realiuoju laiku, bendrauja, teikia grįžtamąjį ryšį ir t.t.); 

9.9. stebi mokinių mokymosi aktyvumą. Pastebėjus menką mokinių dalyvavimą ugdymo 
procese, informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

9.10. Pirmos pamokos metu aptaria: 
9.10.1. naudojamus įrankius, kylančius klausimus ir problemas; 
9.10.2. saugų darbą bei elgesį internete; 
9.10.3. bendravimo etiketą dalyvaujant nuotoliniame ugdyme (rekomenduojama 

kiekvienam mokytojui nusistatyti taisykles bei jas aptarti su mokiniais); 
9.10.4. savaitės mokymų planą. 
10. Klasių vadovai: 
10.1. klasės valandėles organizuoja sinchroniniu būdu  pagal patvirtintą tvarkaraštį; 
10.2. kartą per 2 savaites organizuoja klasių tėvų susirinkimus nuotoliniu būdu. 

 
III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
11. Vaizdo pamokos yra Progimnazijos nuosavybė, todėl jas kopijuoti ir platinti 

visuomenei be Progimnazijos vadovo sutikimo draudžiama. 
16. Ataskaitą apie mokinių dalyvavimą nuotolinio ugdymo(si) pamokose ir kylančias 

problemas klasių vadovai suderinę su dalykų mokytojais pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
iki kiekvieno penktadienio 15 val.  

 
__________________________ 
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Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos  
ugdymo proceso organizavimo  
nuotoliniu būdu taisyklių  
priedas 

 

______________dalyko nuotolinis mokymas 

 

Savaitinių pamokų skaičius: 
 
_ klasė - _ pamokos 
_ klasė – _ pamoka 

  _____________ mokytojas (-a)__________ 
 

Kontaktuoja:  
El.p.  
 
 
Messenger:_______________ mokytoja 
 
Pokalbių kambaryje:  

Bendra informacija apie planuojamą ____________ dalyko nuotolinį mokymą: 

 

Skaitmeninė medžiaga, mokomoji 
medžiaga Kontaktavimas Užduočių pateikimas Vertinimas 

 
 
 
 
 
 

   


	II SKYRIUS

