
                                     PATVIRTINTA 

Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis 

                                                                direktoriaus 2020 m. kovo  16  d. 

                                          įsakymu Nr. V1-33 

 

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLOS-DARŽELIO UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU, PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS 

RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, TVARKOS APRAŠAS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 patvirtintomis 

rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

2. Tvarkos aprašas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu yra skirtas padėti 

mokyklos-darželio bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu 

būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

3. Esant Koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu mokykla-darželis gali ugdyti mokinius 

nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose / įstatuose, ar ne. Laikinai 

organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

4. Mokymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų ir mokinių užtikrinti 

pasirenkama: sinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme 

bendradarbiaudami, bet būtinai tuo pačiu laiku (telefonija, vaizdo pokalbiai, konferencijos ir pan.); 

asinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme aktyviai išsitraukdami ir 

skirtingu laiku (SMS, elektroninis paštas, elektroninis dienynas ir pan.). 

5. Šiame apraše vartojamos sąvokos: 

Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško 

kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių 

komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje. 

Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos 

konsultacijos mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar susitarus 

individualiai. 

6. Nuotoliniam mokymui(si) naudojama: 

 Mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokytojai nurodo 

temas, skyrius ar konkrečius puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas elektroniniuose 

dienynuose „Tamo“, „Mūsų darželis“; 

 Taikomoji aplinka bendravimui (pokalbiams, konferencijoms)- SKYPE, ZOOM; 



 Interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, vertinimui, mokomosios 

medžiagos laikymui ir kt.- EDUKA (eduka.lt), EMA (ema pamokos lt) ar kita mokytojo pasirinkta 

nuotolinio mokymo(si) platforma; 

 Bendravimui su ugdytiniais ir jų tėvais, dalykų mokytojais, klasių vadovais, grupių 

mokytojomis – mokyklos-darželio elektroninis paštas (pradinem@pradine.kaunas.lm.lt), e-dienynas 

„Tamo“, „Mūsų darželis“, mokyklos-darželio tinklalapis, socialinės medijos. 

 Klasių ir grupių mokytojai el. dienynuose patikslina ugdytinių el. pašto adresus. 

 Ligos atveju ugdytinių tėvai nedelsiant informuoja klasės, grupės mokytoją el. 

dienyno pranešimų sistemoje. 

 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) DALYVIŲ VEIKLA 

 

7. Nuotolinis mokymas pagal  tvarkaraštį, derinant mokinių mokymosi krūvį: 

 Mokiniui per dieną skirti iki 1 valandos dirbti su skaitmeniniu įrenginiu (mokinys 

žiūri į ekraną) 

 Pradinių klasių mokytojos per dieną skiria apie  45 min. Dalykų mokytojai – 15 min. 

Būrelių vadovai – 10 min. 

 Paskirstant laiką, kai mokinys žiūri į ekraną pradinių klasių mokytojoms (klasių 

vadovės) turi suderinti su dalykininkais pagal tvarkaraštį. Pvz., pradinių klasių mokytojas 

pirmadienį turi 3 pamokas, o dalykininkas 2 pamokas, tai mokiniui prie ekrano dirbti skiriama 30 

min.: 15 min.+15 min. Jeigu tą dieną visas pamokas turi tik pradinių klasių mokytojas, tai jis gali 

skirti užduočių skaitmeniniame formate iki valandos. Būrelio valandos bus už formaliojo ugdymo 

val., tačiau per dieną susumavus kelių būrelių val. neturėtų viršyti 0,5 val. Pvz., muzikos būrelis 10 

min. ir „Valančiukų“ būrelis 10 min.     

 Mokinys gali gauti užduotis atlikti ne tik  kompiuteriu. Jos į valandos, žiūrint į ekraną, 

laiką neįskaičiuojamos. Taigi per dieną ugdymui skirtas laikas gali būti iki 3 valandų.  Siūloma 1-2 

klasių mokiniams „Popieriniame“ variante skirti nuo 0,5 val. iki 1 val.; 3- 4 klasių mokiniams nuo 1 

val. iki 1,5 val.   

8. Nuotolinis mokymasis vykdomas kiekvieną darbo dieną: 

 Ikimokyklinio ir priešmokylinio ugdymo grupių vaikams po 4 val. (nuo 9.00 val. iki 

12.00 val.). 1-4 klasių mokiniams vykdomas pagal 2019-2020 m. m. pamokų tvarkaraštį.  

  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tėvams el. paštu, el dienyne, Facebook 

Messenger pateikiamos užduotys, atitinkančios vaikų amžių, (t. y. piešimas, karpymas, raidelių 

apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymai, patarimai, kaip 

organizuoti vaikų ugdymą namuose. 

mailto:pradinem@pradine.kaunas.lm.lt


  Mokymosi užduotys savarankiškam darbui turi būti pateiktos taip, kad mokytojas 

gautų rezultatus ir galėtų įvertinti pasiekimus ir pažangą. Mokytojas ištaiso mokinių užduotis, jas 

pakomentuoja, įvertina, pateikia paaiškinimus.  

   Mokytojas stebi kiekvieno mokinio mokymosi pažangą. Jei mokiniui kyla sunkumų 

mokytojas: bendradarbiauja su mokiniu ir jo tėvais, suteikia individualią mokymosi pagalbą, 

nukreipia pas pagalbos mokiniui specialistus, mokytojo padėjėją.  

  Naudojantis elektroniniu dienynu, mokytojas turi informuoti mokinių tėvus ir pačius 

mokinius apie: nuotolinio mokymosi organizavimo būdą,  naudojamas skaitmenines mokymo 

priemones, video pamokas ir kt., mokymosi užduočių vertinimo kriterijus, tėvų ir mokinių 

atsakomybę. 

 Paskirtos mokymosi užduotys, pagyrimai ir pastabos, mokinių įvertinimai, mokinių 

dalyvavimas nuotolinio mokymosi procese fiksuojama elektroniniame dienyne įprasta tvarka. 

9.   Mokytojai pasirinktuose socialiniuose tinklus bei kituose priimtinuose komunikacijos 

kanaluose pateikia  aktualią informaciją, skatindami kokybišką laisvalaikio leidimą namuose (pvz. 

nuorodas į virtualias ekskursijas po muziejus, nemokamus skaitmeninius išteklius mokymuisi).  

10.   Švietimo pagalbos specialistai per elektroninį dienyną susisiekia su švietimo 

pagalbos gavėjų tėvais, pateikia užduotis ir įvertina švietimo pagalbos poreikį bei galimybes ją 

teikti. Esant poreikiui, konsultacijos teikiamos individualiai, naudojantis sinchroniniu ryšiu.  

11.  Visi mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai rengia savo veiklos planus pagal 

pateiktus priedus (1priedas- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos, 2 priedas- 

mokytojai, 3 priedas- neformaliojo ugdymo mokytojai, 4 priedas – pagalbos mokiniui specialistai) 

12.  Su šiuo tvarkos aprašu mokytojai tėvus informuoja el. dienynuose ir užtikrina 

bendradarbiavimą. 

13. Mokyklos-darželio vadovai: 

 Nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo mokslo ir sporto 

ministerijos ar kitų institucijų pateikdami el. paštu, organizuoja virtualius susitikimus kasdieną 13 

val. SKYPE, ZOOM aplinkose; 

 Kontroliuoja ir tikrina e-dienynuose įrašus apie pravestas veiklas,  pamokas. 

 

___________________________ 

 

 

 



 

1 priedas 

 

IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS 

____________________________________________ 

 

UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKINOJO NUOTOLINIO DARBO PLANAS 

 

____________________________________________________ 
(nuo 2020-03-30 iki 2020-____ -_____  (savaitės laikotarpio) nuotolinis darbas) 

 

Laikas  

(nuo 9.00-12.00) 

Veikla  Ryšio su ugdytiniais 

tipas 

Planuojamos skirti 

užduotys 

 

(nuo 9.00-12.00) 

 

Vaiko dienotvarkė 

Nurodomas ryšio tipas 

(vienpusis, sinchroninis ar 

asinchroninis) ir 

planuojamos naudoti 

programėlės (pvz. 

Facebook grupė) 
 

Nurodoma užduoties 

pobūdis. Jei planuojama 

naudoti skaitmeninius 

mokymosi išteklius, 

pateikiama nuoroda į 

juos.  

9.00-9.15 Rytinė mankšta ir/ar 

rytinis pasisveikinimas 

Sinchroninis/Asinchroninis 

ryšys 

 

Nuoroda uždaroje 

facebook grupėje,  . e-

dienyne 

9.20-11.00 Laikas užduočių 

atlikimui  

Vienpusis/Asinchroninis 

ryšys 

Nuoroda uždaroje 

facebook grupėje, tėvų 

el.paštas,  e-dienyne 

 

11.00-12.00 Dienos 

aptarimas/konsultacija 

Sinchroninis/Asinchroninis 

ryšys 

Nuoroda uždaroje 

facebook Messanger 

grupėje, tėvų el.paštas.  

 

Nuo 12.00  Poilsio laikas/žaidimai 

 

  

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 



 

2 priedas 

 

MOKYTOJO(OS) ____________________________________________ _______ KLASĖS 

(bendrojo lavinimo mokyklos mokytojas) 

UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKINOJO NUOTOLINIO DARBO PLANAS 

____________________________________________________ 

(nuo 2020-03-30 iki 2020-____ -_____  (savaitės laikotarpio) nuotolinis darbas) 

Užduotys pateikiamos kiekvieną dieną TAMO dienyne pagal pamokų tvarkaraštį.  

8.00–9.00 val.  – individualus savarankiškas darbas; 

9.00–12.00 val. – darbas su klasės vadovu asinchroniniu ir sinchroniniu būdu (pagal poreikį ir 

galimybes); 

12.00–13.00 val. – konsultacinė valanda su dalykų mokytojais; 

13.00–15.00 val. – pagalbos specialistų, būrelių vadovų konsultacijos (pagal darbo laiką). 

Dalykas 

 

   

Tema    

Pasiekimai     

Veiklos 

užduotys 

   

Atsiskaitymai, 

data 

   

Mokinių 

vertinimo 

kriterijai 

 

   

Atlikimo 

terminas 

 

   

Konsultacija 

 

   

 

 

 

 

 



3 priedas 

 

 

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJOS 

____________________________________________ 

LAIKINOJO NUOTOLINIO DARBO PLANAS 

 

____________________________________________________ 
(nurodoma nuo kada iki kada organizuojamas nuotolinis darbas) 

 

Grupė Darbo laiko trukmė 

per savaitę 

Ryšio su ugdytiniais 

tipas 

Planuojamos skirti 

užduotys 

  Kaip bus susisiekta su 

mokiniais ir jų tėvais.  

Rekomenduojamos atlikti 

užduotys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 priedas 

 

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO (LOGOPEDO, SOC.PEDAGOGO, PSICHOLOGO, 

MOKYTOJO PADĖJĖJO) 

____________________________________________ 

LAIKINOJO NUOTOLINIO DARBO PLANAS 

 

____________________________________________________ 
(nurodoma nuo kada iki kada organizuojamas nuotolinis darbas) 

 

Grupė Darbo laiko trukmė 

per savaitę 

Ryšio su ugdytiniais 

tipas 

Planuojamos skirti 

užduotys 

  Kaip bus susisiekta su 

mokiniais ir jų tėvais.  

Rekomenduojamos atlikti 

užduotys.  

 

 

 


