
 

 

PATVIRTINTA 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. 

įsakymu Nr. V1-76 
 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės parengtos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu 2020 m. kovo 16 d. 

įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

patvirtinimo“.  

2. Nuotolinis mokymas mokykloje vykdomas tik karantino metu iki bus atnaujintas įprastas 

ugdymo procesas.  

3. Pamokos vyksta panaudojant Tamo dienyną, Ema elektronines pratybas, Zoom vaizdo 

pamokas, Messenger, Viber, Whats App, Gmail „Hangout“ pokalbius ir kt. Kokią programą panaudoti 

sprendžia pats mokytojas.  

 

II SKYRIUS 

MOKYTOJAMS 

 

4. Nuotoliniu būdu mokoma visų dalykų. 

5. Laikomasi dabartinio pamokų tvarkaraščio. Pagal jį pildomas Tamo dienynas. 

6. Pamokos prasideda 8.30 val.  

7. Per pirmąją pamoką Tamo dienyne (elektroniniu paštu) pateikiama aiški informacija 

mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams): 

7.1. Kaip bus skiriamos užduotys; 

7.2. Kokiu dažnumu ir kada bus skiriamos užduotys; 

7.3. Kaip bus teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija; 

7.4. Kiek laiko skirsite užduotims atlikti; 

7.5. Turite pateikti savo kontaktus ir laiką, kada bus mokiniui teikiama konsultacija; 

7.6. Kaip gausite grįžtamąjį ryšį iš mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų); 

7.7. Kaip bus vertinami mokiniai – aiški vertinimo sistema; 

7.8. Aiškiai išsakyti lūkesčiai mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

8. Vėliau nurodykite visos savaitės (dviejų savaičių) mokymo(si) pobūdį. 

9. Mokiniams užduotis siųsti per Tamo dienyną, elektroninį paštą, Ema pratybas, kt. tokiu 

dažnumu: 

9.1. 1 savaitinė pamoka – 1 kartą per 2 savaites; 

(dorinis ugdymas, dailė, muzika, informacinės technologijos, žmogaus sauga, pilietinis ugdymas, 

ekonomika, kūno kultūra, technologijos, fizika 7 kl., biologija 8, 10 kl., geografija 10 kl.) 

9.2. 2 savaitinės pamokos – 1 kartą per savaitę; 

9.3. 3 savaitinės pamokos – 1-2 kartus per savaitę; 

9.4. 4 savaitinės pamokos – 2 kartus per savaitę; 

9.5. 5 savaitinės pamokos – 2 kartus per savaitę; 

9.6. 7, 8 savaitinės pamokos – 3 kartus per savaitę. 

10. Pradinių klasių mokytojai parengia mokiniams visos savaitės mokymosi dienotvarkę. 

11. Vaizdo pamokų tvarkaraštis sudaromas savaitei (pildo tie mokytojai, kurie veda vaizdo 

pamokas, konsultacijas) ir skelbiamas Tamo dienyne. Mokiniui (klasei) skiriamos iki 3-jų vaizdo 

pamokų per dieną. Vaizdo pamokos trukmė 15-30 min. Rekomendacija: klasę skirstyti į grupes, 

diferencijuotas grupes.  

12. Nuotolinio mokymo turinys: 

12.1. Popierinis (pvz., mokinių turimi vadovėliai, knygos, pratybų sąsiuviniai, sąsiuviniai ir kt.); 

12.2. Skaitmeninis turinys (Ema pratybos, video, įvairūs failai ir kt.). 
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13. Mokytojai parenka prasmingas užduotis, kad mokiniai nesėdėtų prie ekranų visą dieną. Darbą 

mokiniai gali nufotografuoti ir atsiųsti. 

14. Jeigu šeimoje yra, pavyzdžiui, du - trys vaikai ir tėvai dirbantys nuotoliniu būdu, duokite 

daugiau laiko užduotims atlikti. 

15. Pradžioje naudokite tik tuos įrankius, kurie Jums yra įprasti ir pažįstami, kuriais moka 

naudotis Jūsų mokiniai. 

16. Mokytojai parengia „popierinius“ mokymosi paketus vienai savaitei mokiniams, kurie neturi 

techninių galimybių mokytis nuotoliniu būdu, nurodydami mokinio vardą, pavardę ir klasę. Šiuos 

mokymosi paketus atsiunčia bibliotekos darbuotojams adresu violeta.kraniauskiene@gmail.com ir 

daiva.cirtautien@gmail.com iki kiekvienos savaitės penktadienio.  

17. Bibliotekos darbuotojai pirmadieniais atspausdina užduotis ir palieka mokytojų kambaryje. 

18. Mokytojų padėjėjai antradieniais paruošia „popierinius“ užduočių paketus mokiniams ir 

palieka pirmo aukšto fojė. 

19. Mokytojai atliktas mokinių „popierines“ užduotis pasiima mokykloje trečiadieniais nuo 11.00 

iki 12.00 val.  

20. Mokinių lankomumo fiksavimas dienyne: 

20.1. Klasės vadovas gavęs informaciją iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) apie tai, kad mokinys 

serga, informuoja savo klasės mokytojus; 

20.2. Mokytojas gavęs žinutę iš klasės vadovo, kad mokinys serga, Tamo dienyne žymi „n“ raides, 

klasės vadovas teisina pamokas. 

21. Susirgęs mokytojas informuoja mokyklos direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar 

ims nedarbingumo pažymėjimą, ar ves pamokas. 

22. Jei mokytojas turi išvykti darbo metu, elektroniniu paštu pateikia prašymą direktoriui. 

23. Mokytojo nuotolinio mokymo laikotarpiu darbo laikas – pamokų tvarkaraštis. 

24. Posėdžiai, metodinių grupių susirinkimai vyksta pagal mėnesio veiklos planą virtualioje 

erdvėje. 

25. Mokytojai su administracija bendrauja telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis priemonėmis. 

26. Mokytojai savo elektroninį paštą, Tamo dienyną tikrina 2-3 kartus per darbo dieną ir atsako į 

gautus pranešimus. 

III SKYRIUS 

KLASIŲ VADOVAMS 

 

27. Klasės vadovai nuolatos palaiko ryšį su mokiniais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) 

– per Tamo dienyną, elektroniniu paštu, telefonu ir kitomis susisiekimo priemonėmis. 

28. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi prisijungimo prie Tamo – klasės vadovai paprašo jų 

naudojamo elektroninio pašto ir per Tamo sistemą išsiunčia tėvams kvietimą užsiregistruoti. Jei tėvams 

nepavyksta prisiregistruoti, pateikia administruojančio pavaduotojo telefoną: 8 682 11903. 

29. Jei mokinys neturi Tamo prisijungimo - informuoja klasės vadovą. Klasės vadovas kreipiasi 

į administruojantį direktoriaus pavaduotoją ugdymui tel.: 8 682 11903. 

30. Klasės vadovas gavęs žinutę apie mokinio ligą, ar kitą "pamokos praleidimo"/užduočių 

neatlikimo priežastį, informuoja dalykų mokytojus.  

31. Klasės vadovas gavęs informaciją, kad mokiniai susiduria su techninėmis problemomis 

-  informuoja direktoriaus pavaduotojus ugdymui pagal kuruojamas klases.  

32. Klasės vadovas 1 ar 2 kartus per savaitę atlieka tėvų apklausą telefonu, kaip viskas vyksta - 

su kokiomis problemomis susiduria, kokių turi pastebėjimų, kokios mokymo priemonės veikia, kokios 

ne. Apie visas iškylančias problemas informuoja direktoriaus pavaduotojus ugdymui. 

33. Klasės vadovas iš administracijos gavęs informaciją apie mokytojo ligą (ar dėl kitų 

priežasčių nevyksiančią „pamoką“) praneša tėvams (globėjams, rūpintojams). Jei žinoma - nurodant 

konkretų laikotarpį. 

34. Klasės vadovas nuolat palaiko ryšį su mokiniais, susikuria virtualią klasės mokinių grupę, 

veda virtualias klasės valandėles. 
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