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MAŽEIKIŲ KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO 

NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Taisyklės dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu yra skirtos Mažeikių 

Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos (toliau – Mokykla) bendruomenei, vykdančiai 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu, 

kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Esant koronoviruso grėsmei, organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys 

nekeičiamos. 

              3. Informaciją apie mokymo organizavimą nuotoliniu būdu mokiniai, jų tėvai (globėjai), 

mokytojai gali gauti paskambinę arba parašę IKT koordinatoriui  Virginai Zaksienei – 8-611-56409, 

virlek@gmail.com, įstaigos direktoriui Janinai Gendvilienei – 8-684-92913, butkaitej@gmail.com. 

              4. Mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalininkai) 

koordinuoja Mokyklos pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu būdu. 

 

II SKYRIUS 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

 

5. Darbo aplinka organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu: 

              5.1.  kiekvienas mokytojas, švietimo pagalbos specialistas turi galimybę dirbti iš namų: turi 

kompiuterį, mobilų telefoną, prieigą prie interneto. Visi mokytojai, švietimo pagalbos specialistai 

turi kompiuterinio raštingumo pažymėjimus; 

              5.2. pedagogai yra pasirinkę tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrina ne tik 

skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo 

proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku; 

              5.3. visi vaikų tėvai (globėjai) turi prieigą prie pedagogų pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu; 

              5.4. įstaigos mokytojų, švietimo pagalbos specialistų pasitarimai rengiami naudojant 

pokalbiams, video konferencijoms skirtą programą „zoom“ (https//zoom.us). Su mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančia  institucija (dalininkais) bendrauja įstaigos elektroniniu 

paštu – kazimierojagmino.pradine@gmail.com, telefonu 8-443-70461; 

               5.5. mokytojai su mokinių tėvais bendrauja facebook
‘
o grupėse, telefonu, elektroniniu 

paštu, elektroniniu dienynu TAMO 

6. Ugdymosi proceso organizavimas nuotoliniu būdu: 

               6.1. mokytojai su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais) bendrauja nuotoliniu būdu: 

facebook
‘
o grupėse, telefonu, elektroniniu paštu, elektroniniu dienynu TAMO. Mokytojai ir tėvai 

(globėjai) užtikrina duomenų apsaugą; 
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   6.2. mokytojai supažindina tėvus ir mokinius su dalyko nuotolinio organizavimu ir 

susitaria: 

 6.2.1. kaip bus skiriamos užduotys; 

 6.2.2. kaip teikiama teorinė ir kita ugdymosi reikalinga medžiaga ir informacija; 

 6.2.3. kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų; 

 6.2.4. dėl laiko skirto užduotims atlikti; 

 6.2.5. kaip teikiama informacija tėvams (globėjams), mokiniams ir fiksuojami įvertinimai; 

 6.2.6. informacija dėl kurios susitarta (6.2.1. – 6.2.5.) patalpinama TAMO dienyne tėvams 

ir mokiniams. 

 7. Be įvardintų virtualių aplinkų mokytojas gali naudoti ir kitas elektronines ugdymo(si) 

erdves, laikantis saugaus darbo elektroninėje aplinkoje reikalavimų. 

 8. Pagalbos mokiniui specialistai: 

 8.1. nustatytu laiku pamokų tvarkaraštyje sinchroniniu ar asinchroniniu būdu bendrauja su 

mokiniu; 

 8.2. bendrauja su klasės mokytojais mokinių nuotolinio mokymo(si) klausimais.  

 9. Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys: 

 9.1. prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų; 

 9.2. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu; 

 9.3. laiku atlieka užduotis ir atsiskaito mokytojo nurodytose virtualiose aplinkose; 

 9.4. konsultuojasi su mokytoju; 

 9.5. pagal nustatytą nuotolinio mokymosi tvarkaraštį dalyvauja video pamokose; 

 9.6. saugiai ir atsakingai naudojasi elektronine erdve. 

 10. Tėvai (globėjai): 

 10.1. įgyvendina mokymosi sutartyse numatytus įsipareigojimus; 

 10.2. atsako už vaikų saugumą karantino metu; 

 10.3. padeda vaikams naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis, užtikrina saugų 

naudojimąsi jomis; 

 10.4. kasdien tikrina elektroninį dienyną TAMO, reaguoja į mokytojų laiškus; 

 10.5. kontroliuoja ir užtikrina vaikų atliktų darbų atsiskaitymą; 

 10.6. susirgus, pasveikus vaikui tą pačią dieną informuoja klasės mokytoją. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Mokytojai pagal savo kompetenciją dalyvauja virtualiuose mokymuose. 

              12. Nuotoliniu būdu dirbantys mokytojai privalo laikytis teisės aktais nustatytų 

elektroninės informacijos saugos reikalavimų. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


