
 

ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

Į S A K Y M A S 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU EKSTREMALIŲ 

SITUACIJŲ ATVEJAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

2020 m. rugsėjo 3 d.  Nr. VĮ-11 

Anykščiai 

 

Vadovaudamasi Anykščių meno mokyklos nuostatų, patvirtintų Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-TS-91, 30.8 punktu ir Lietuvos 

Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V – 3725 „Dėl 

rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ ir jo pakeitimais; 

 T v i r t i n u  ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu ekstremalių situacijų 

atvejais tvarkos aprašą (pridedama). 

 P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Anykščių meno mokyklos direktoriaus 2020 m. 

rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. VĮ-4 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašo 

patvirtinimo“. 

 

 

 

Direktorė     Kristina Vičinienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    PATVIRTINTA  

                   Anykščių meno mokyklos direktoriaus  

                   2020 m. rugsėjo 3 d.  įsakymu Nr. VĮ-11 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU EKSTREMALIŲ 

SITUACIJŲ ATVEJAIS TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Anykščių meno mokyklos (toliau – Mokykla) ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra skirtas pasirengti ir įgyvendinti formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) ir neformaliojo ugdymo (toliau - NU) programas 

tiek, kiek tai įmanoma ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 

iki kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

  2. Mokytojų ir darbuotojų nuotolinis darbas organizuojamas iš namų, nesant 

galimybei - mokyklos darbuotojai gali dirbti mokykloje, atskiruose kabinetuose, naudojant 

mokyklos skaitmenines priemones. 

                     3. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (toliau – 

ypatingos aplinkybės), laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas 

negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (vyksta remonto darbai 

mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo 

būdas).  

                      4. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali 

priimti sprendimus:  

4.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  

4.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę;  

4.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką;  

4.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas;  

4.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius/ 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei 

5. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė į mokyklą gali nevykti 1–5 

(bendrojo ugdymo mokyklos) klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 

- 6–12 (bendrojo ugdymo mokyklos) klasių mokiniai. Jei oro temperatūra 30 laipsnių ar aukštesnė į 

mokyklą gali nevykti visų klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

  6. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla: 

6.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę 

padėtį; 



6.2. įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo 

būdų. Šią informaciją renka klasių mokytojai ir ją pateikia pavaduotojams ugdymui. Mokykla 

mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam 

mokymuisi reikalingomis priemonėmis, ieško reikalingų priemonių ir būdų problemai išspręsti, ir 

esant mokyklos galimybėms, direktoriaus nurodymu, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) 

ūkvedys pasirašytinai išduoda ugdymuisi reikalingas priemones;  

6.3. konsultuoja IT technologijų naudojimo klausimais : kompiuterių specialistas – 

mokytojus, dalykų mokytojai – mokinius;  

6.4. skelbia mokyklos interneto svetainėje informaciją apie nuotolinį mokymą;  

6.5. pasitarimus, posėdžius organizuoja nuotoliniu būdu  per ZOOM, MESSENGER, 

elektroninį paštą ir kitas bendravimo priemones; 

6.6. užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal reikalavimus.  

7. Kiekvienas mokytojas iki mokyklos direktoriaus nurodytos datos pateikia 

mokiniams ir jų tėvams trumpą ir aiškią informaciją dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos 

mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, 

kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės 

skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys 

mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), kaip fiksuojami įvertinimai ir kt.  

8. Mokyklos bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) 

dėl konsultacijų ugdymo ar kitais klausimais kreipiasi į mokyklos administraciją, mokytojus,  

VERITUS dienyno pranešimais, el. paštu ar  telefonais. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO (SI) ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

9. Mokytojai ir mokiniai dirba prisijungdami prie nuotolinio mokymo(si) aplinkos iš 

namų. 

10. Mokytojo  darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką - pamokų 

tvarkaraščius.  

11. Nuotoliniam mokymui(si) naudojama:  

11.1. mokinių turimos nuotolinio ryšio priemonės: mobilieji telefonai, planšetės, 

nešiojamieji, stacionarūs kompiuteriai;  

11.2. mokinių turima mokomoji medžiaga, interneto šaltiniai, virtualios aplinkos : 

Zoom, Messenger bei kitos mokytojų naudojamos virtualios mokymosi aplinkos jei tai suderinta su 

mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais);  

11.3. vaizdo pamokoms - Zoom, Messenger ir kitos mokytojų naudojamos platformos 

naudojamos toliau, jei tai suderinta su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).  

12. Mokytojai elektroniniame dienyne Veritus nurodo pamokų temas, konkrečius 

puslapius, internetinių šaltinių, virtualių aplinkų nuorodas, namų užduotis atlikimo terminus ir kt. 

teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie pagalbos teikimą, grįžtamąjį 

ryšį, fiksuojamus įvertinimus ir kt.; 

13. Mokytojai dirba pagal pakoreguotus mokomojo dalyko programas bei teminius 

planus.  

14. Ugdymo procesas vykdomas pagal pamokų tvarkaraščius. Per savaitę 

organizuojama tiek kiekvieno dalyko pamokų kiek yra numatyta pagal mokyklos ugdymo planą . 



15. Pamokos trukmė ne ilgesnė nei 45 min., jos laikas priklauso nuo pamokos turinio, 

siekiamų tikslų, skiriamų užduočių.  

16. Mokiniams gali būti skiriamos savarankiškos užduotys, jie gali konsultuotis su 

mokytoju tvarkaraštyje numatytu pamokos metu, gali būti įkeliamos nufilmuotos vaizdo pamokos . 

Jei nufilmavę savo pamoką mokytojai įkelia į virtualią erdvę, pamokos pradžioje parašo, kad 

pamoka yra autorinė ir neplatinama. Laikas, skirtas užduotims atlikti, negali būti didesnis, negu 

savaitinis mokomojo dalyko valandų skaičius.  

17. Mokinių lankomumas pamokų metu žymimas ,,n‘‘ raide, kai tėvai (globėjai, 

rūpintojai) informuoja mokytoją, jog vaikas serga ir negali dalyvauti ugdymo procese.  

18. Mokytojai pasirinktais būdais stebi mokinių dalyvavimą pamokose, jiems skiriamų 

užduočių atlikimą, ir, esant piktnaudžiavimams, informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus). 

Piktybiškų piktnaudžiavimų atvejais mokytojas kreipiasi į mokyklos vadovus dėl tolimesnių 

poveikio elgesiui priemonių.  

19. Mokinių mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Mokyklos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu ir fiksuojami Veritus dienyne. Mokytojai 

negali reikalauti mokinio vaizdo rodymo sinchroninės (grupinės) pamokos metu ar 

filmuotos/fotografuotos medžiagos jam pateikiant atliktas užduotis, vertinant jo pasiekimus.  

20. Už viešoje erdvėje rašomus komentarus, pažeidžiančius kitų asmenų garbę ir 

orumą, dalykinę reputaciją ir prestižą, be sutikimo platinamus vaizdus taikomos nuobaudos LR 

įstatymų numatyta tvarka.  

21. Mokytojai:  

21.1. pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas,, pasiruošia 

skaitmeninius mokymo išteklius ir kt.);  

21.2. koreguoja individualius bei teminius planus;  

21.3. pasirinktomis nuotolinio mokymo(si) priemonėmis ir būdais vykdo ugdomąsias 

veiklas bei sistemingai vertina mokinių pažangą ir pasiekimus;  

21.4. laiku, informatyviai, laikantis reikalavimų pildo Veritus dienyną:  

21.5. bendradarbiauja su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitų 

dalykų mokytojais:  

21.5.1. mokytojai sistemingai palaiko ryšį su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais), nedelsiant sprendžia iškilusias problemas;  

21.5.2. susitartu laiku negavę iš mokinio grįžtamojo ryšio, ir nepavykus su juo 

susisiekti ar iškilus problemoms dėl mokinio elgesio, informuoja mokinio tėvus(globėjus, 

rūpintojus) ir mokyklos administraciją.  

21.5.3. apie iškilusias ugdymo(si) problemas informuoja pavaduotojus ugdymui ;  

21.5.4. nuotoliniu būdu dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, teikia reikiamą 

informaciją;  

21.5.5. konsultuojasi tarpusavyje, teikia pagalbą vieni kitiems, pagal galimybes 

nuotoliniu būdu dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, domisi nuotolinio mokymo 

galimybėmis ir t.t.  

22. Iškilus problemoms dėl techninės įrangos  mokytojai kreipiasi į mokyklos 

kompiuterių specialistą.  

23. Mokiniai : 

23.1. stropiai, atsakingai, sąžiningai mokosi, atlieka skirtas užduotis, bendradarbiauja 

su mokytojais:  



23.1.1. kiekvieną dieną prisijungia prie Veritus dienyno, peržiūri pamokų 

tvarkaraščius, mokytojų skirtas užduotis, nurodymus, pastabas, komentarus, pranešimus; 

  23.1.2. iš vakaro ir prieš pamoką peržiūri to dalyko pamokoms naudojamą virtualią 

bendradarbiavimo aplinką, reaguoja į aplinkoje esančius pakeitimus ir atnaujinimus;  

23.1.3. atsiųstas užduotis įsikelia į savo kompiuterį tam atvejui, jei strigtų ryšys;  

23.1.4. susitartu su mokytoju laiku ir būdu bendrauja virtualiose bendradarbiavimo 

aplinkose;  

23.1.5. mokytojų skirtas užduotis atlieka iki nurodyto laiko ir jas susitartu būdu 

atsiskaito mokytojui;  

23.1.6. jeigu nepavyksta prisijungti tvarkaraštyje nurodytu laiku prie su mokytoju 

sutartų platformų, mokinys turi susisiekti su mokytoju abiems prieinamais būdais. Mokytojas 

nurodo, terminą ir užduotis, kurias mokinys turės atlikti jam patogiu metu;  

23.1.7. iškilus klausimams dėl skirtų užduočių atlikimo, mokinys pagalbos kreipiasi į 

mokytoją pamokos metu pagal tvarkaraštį, išimties atvejais kitu su mokytoju suderintu laiku ir 

būdu;  

23.1.8.  mokyklos vykdomose apklausose .  

23.2. laikosi mokinio elgesio normų, gerbia mokytojus ir kitus bendruomenės narius, 

nepažeidžia jų teisių ir teisėtų interesų:  

23.2.1. privalo kiekvieną dieną pagal tvarkaraštį dalyvauti pamokose, atlikti skirtą 

užduotį, pamokos metu dirbti savarankiškai. Kilus klausimams konsultuotis su mokytoju;  

23.2.2. prisijungti į tiesioginę vaizdo pamoką tik savo vardu ir pavarde, priešingu 

atveju mokytojas gali neleisti dalyvauti pamokoje, blokuodamas jo paskyrą;  

23.2.3. draudžiama platinti prisijungimo kodus tretiems asmenims;  

23.2.4. siekiant užtikrinti, kad nebūtų trukdomas ugdymo procesas bei visų 

nuotoliniame mokyme dalyvaujančių asmenų saugumas, į vaizdo pamokas draudžiama kviesti kitus 

asmenis iš kitų aplinkų ar mokyklų.  

24. Administracija:  

24.1. organizuoja nuotolinį mokymą ir vykdo jo priežiūrą;  

24.2. informuoja mokytojus apie naujus teisės aktus;  

24.3. organizuoja nuotolinius pasitarimus, posėdžius ir kt.;  

24.4. palaiko ryšį tarpusavyje, su mokytojais, nuolat stebi įrašus Veritus dienyne;  

24.5. konsultuoja bendruomenės narius ugdymo klausimais;  

24.6. bendrauja / bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Anykščių 

rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi, žiniasklaida;  

24.7. sprendžia iškylančias problemas. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Su Anykščių meno mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

ekstremalių situacijų atvejais tvarkos aprašu privalo vadovautis ir būti gerai susipažinę su jo turiniu 

visi Anykščių meno mokyklos pedagogai.  

26. Aprašas skelbiamas Anykščių meno mokyklos interneto svetainėje. 

 

_______________________ 


