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ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

 I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos (toliau – mokyklos) mokymo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašas (toliau –  Tvarkos aprašas) reglamentuoja nuotolinio mokymo organizavimą ir 

mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą ypatingų aplinkybių laikotarpiu karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.) ar 

esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai mokykloje ir kt.). 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo pakeitimo“.  

3. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

3.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1 – 5 klasių mokiniams; 

3.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6 – 10 klasių mokiniams; 

3.3. 30 °C ar aukštesnė – 1 – l0 klasių mokiniams.  

4. Šiame tvarkos apraše naudojamos sąvokos: 

4.1. nuotolinis mokymas(is)  (toliau – NM) – mokymo proceso organizavimo būdas, kai 

mokiniai, būdami skirtingose vietose ir naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis 

ir technologijomis, bendrauja su mokytoju mokymo tikslams pasiekti; 

4.2. nuotolinio mokymo(si) aplinka – aplinka, kurioje pedagogai skelbia skaitmeninį 

ugdymo turinį, bendraujama bei bendradarbiaujama ugdymo proceso metu tiesiogiai (realiuoju 

laiku) ir/ar netiesiogiai (nerealiuoju) laiku, mokiniai pedagogams pateikia atliktas užduotis, 

konsultuojasi. Mokykla naudoja šias NM aplinkas: 

4.2.1. pagrindinės priemonės: 

 

Priemonė Paskirtis 

Tamo elektroninis dienynas Fiksuojama kiekvienos pamokos informacija, sukeliama 

mokomoji medžiaga ir priedai, nuorodos į mokomąją 

medžiagą, pasiekimų vertinimas, komentarai dėl 

mokymosi. 

Eduka, Ema Naudojamas virtualaus mokymosi aplinkose esamas 

mokymo turinys ir užduotys.  

Google Suite for Education 

(Google Classroom) 

Elektroninė mokymosi turinio valdymo priemonė. 

Zoom Nuotolinio mokymosi tiesioginėms pamokoms 

organizuoti. 

 

4.2.2. pagalbinės priemonės: 

 

Žinutės Tamo dienyne, 

elektroninis paštas 

Kanalai, skirti netiesioginiam bendravimui, 

susirašinėjimui, individualioms ar grupinėms 

konsultacijoms. 

Elektroninis paštas naudojamas kaip papildoma priemonė 
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prie susirašinėjimo per Tamo (kai dalinamasi labai 

svarbia informacija, kai reikia persiųsti didesnės apimties 

prisegtukus, jei neveiktų Tamo dienynas). 

Kitos virtualaus bendravimo 

aplinkos, suderintos su mokyklos 

administracija 

Prieš pradedant naudoti kitas bendravimo aplinkas, 

svarbu užtikrinti absoliučiai visų klasės vaikų galimybes 

dalyvauti tokioje aplinkoje. 

4.3. nuotolinio darbo dienotvarkė – dienos veiklų planas, kuriuo naudojasi visi mokyklos 

mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai; 

4.4. nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis (toliau – NM tvarkaraštis) – pamokų 

tvarkaraštis, naudojamas, kol mokymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu; NM tvarkaraštis 

Tamo dienyne, mokyklos interneto svetainėje skelbiamas mėnesiui; 

4.5. sinchroninis nuotolinis mokymas(is) – visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja 

pamokoje per atstumą, tuo pačiu metu, naudodami informacines komunikacines technologijas; 

4.6. asinchroninis nuotolinis mokymas(is) – mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, 

bendraudami informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis;  

5. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrosiomis programomis, 

bendraisiais ugdymo planais, mokyklos ugdymo planu, nuotolinio darbo dienotvarke ir 

tvarkaraščiu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

 

6. Siekiant įgyvendinti ugdymo tikslus, mokiniai mokomi visų ugdymo plane numatytų 

dalykų.  

7. Mokytojai ir mokiniai prie nuotolinio mokymosi aplinkos jungiasi iš namų. Jei nėra 

tokios galimybės, mokytojai gali atvykti į mokyklą ir jungtis prie nuotolinio mokymo aplinkos per 

kompiuterį su vaizdo kamera ir ausinėmis (tai turi būti suderinta su mokyklos vadovu). 

8. Nuotolinis mokymas mokykloje vyksta sinchroniniu ir asinchroniniu būdu. NM 

mėnesio tvarkaraštis skelbiamas Tamo dienyne, mokyklos interneto svetainėje  

9. Sinchroniniam mokymui skiriama ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko (per savaitę ir (ar) per mėnesį): 

 

Ugdymo plane skirta pamokų per savaitę Sinchroninių pamokų minimalus skaičius per savaitę 

5 3 

4 2 

3 2 

2 1 

1 kas antrą savaitę 

 

10. Sinchroninės pamokos trukmė – 45 minutės.  

11. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 valandų. 

12. Užduotys savarankiškam mokymuisi keliamos į Tamo dienyną (užduotyse nurodoma, 

kokioje mokymosi platformoje mokiniai dirbs, kur ir kaip atliks užduotis); 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

  

13. Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius): 

13.1. konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais dėl 

prisijungimo ir darbo nuotolinio mokymo(si) aplinkoje; 
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13.2. teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) nuotolinio 

mokymo(si) organizavimo ir vykdymo klausimais; 

13.3. konsultuoja mokytojus ir mokinius dėl techninės pagalbos; 

13.4. sprendžia iškilusias technines problemas. 

14. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: 

14.1. sudaro NM tvarkaraštį mėnesiui ir paskelbia jį Tamo elektroniniame dienyne, 

mokyklos interneto svetainėje;  

14.2. konsultuoja, stebi ir koordinuoja mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ir 

specialistus, mokytojus nuotolinio mokymo(si) organizavimo ir vykdymo klausimais; 

14.3. stebi ir reguliuoja tolygaus ir optimalaus nuotolinio mokymosi krūvio paskirstymą 

mokiniams. 

15. Nuotolinio mokymo mokytojas: 

15.1. pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui pageidavimus dėl sinchroninių pamokų 

vedimo  nuotolinio mokymo(si) tvarkaraščiui sudaryti iki nurodytos datos pateiktoje formoje; 

15.2. vadovaudamasis mokslo metams parengtu dalyko ilgalaikiu planu, ugdymą 

organizuoja nuotolinio mokymo(si) aplinkoje naudodamasis pagrindinėmis ir pagalbinėmis 

priemonėmis ir įrankiais; 

15.3. mokytojai sistemingai planuoja ir organizuoja dalyko mokymą, pasiekimų vertinimą, 

pateikia užduotis naudodamiesi EMA, EDUKA, Google Classroom ir kitų platformų galimybėmis, 

veda sinchronines pamokas, konsultacijas; 

15.4. mokymo medžiaga ir užduotys gali būti ir popieriniame formate (pvz., mokinių 

turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai); 

15.5. mokytojai asinchroninės pamokos metu (pamokų tvarkaraštyje, užsiėmimų, pratybų 

tvarkaraščiuose numatytu laiku) privalo būti prisijungę prie pasirinktos virtualios aplinkos, 

leidžiančios palaikyti tiesioginį interaktyvų ryšį su tuo metu prie pamokos, užsiėmimų 

prisijungusiais mokiniais, būti pasiekiamais naudojantis kitomis informacinėmis komunikacinėmis 

priemonėmis; 

15.6. savarankiško darbo užduočių kiekis turi būti ribotas,  kad 1 – 4 klasių mokiniai per 

dieną, atlikdami užduotis, prie kompiuterio praleistų ne daugiau nei 1 - 1,5 val. , 5 – 8 klasių 

mokiniai -  ne daugiau nei 2 - 3 valandas; 

15.7. mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus 

pasiekimus, vadovaujamasi mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 23 d. Įsakymu Nr. V1-150; 

15.8. mokytojai tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus (sau priimtinu būdu mokinio 

atsiųstame darbe atkreipia mokinio dėmesį į atlikto darbo klaidas, pažymi jas kita spalva, nei atliko 

mokinys arba parašo paraštėse komentarą). Refleksiją teikia kiekvieną pamoką; 

15.9. kontrolinių darbų, atsiskaitomųjų darbų rezultatus (be individualaus vertinimo)  

rekomenduojama aptarti mokiniams pateiktu bendru laišku arba filmuotu mokytojo komentaru 

įvardinant bendras klasės klaidų tendencijas. Svarbu laikytis asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų – įvertinimai, konkrečios konkretaus mokinio klaidos neviešinamos; 

15.10.  mokinys, laiku neatlikęs kontrolinio (atsiskaitomojo) darbo, suderina su mokomojo 

dalyko mokytoju atsiskaitymo būdą ir laiką. Atsiskaityti privalo ne vėliau kaip per dvi savaites. 

Neatsiskaičius per šią savaitę mokiniui į elektroninį dienyną įrašomas pažymys „1“; 

15.11. jeigu mokinys neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių 

darbų ir kt.) dėl itin svarbių, klasės vadovo objektyviai pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, dvi ir 

daugiau savaites trunkančios ligos), atsiskaitymo laikotarpį mokytojas gali pratęsti; 

15.12. TAMO dienynas pildomas vadovaujantis mokyklos Dienyno sudarymo elektroninio 

dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu patvirtintu 2019 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu 

Nr.V1-212, kaip ir dirbant ne nuotoliniu būdu; 

15.13. pildo elektroninį Tamo dienyną pagal direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį ir 

Tamo pamokos formą (tema, klasės darbas, namų darbas ir kt.), žymi mokinio lankomumą; 
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15.14. asinchroninės pamokos dienyne pildomas vyksta įprastai, aiškiai nurodant, ką turi 

atlikti mokinys. Skiltyje „Bendras klases darbas“ mokytojas nurodo, kokios užduotys (nurodomas 

užduoties turinys ir apimtis) mokiniams yra išsiųstos būtent tai pamokai. 

15.15. dieną prieš pamoką mokytojai e. dienyne užpildo pamokų temas, klasės ir namų 

darbus, įkelia reikalingą mokomąją medžiagą; 

15.16. aiškiai informuoja mokinius apie atsiskaitymo laikotarpius, formą ir būdus; 

15.17. pildant dienyną formuluotės turi būti aiškios ir vienareikšmės (suprantamos ir 

tėvams); 

15.18. TAMO dienyne įrašoma informacija apie kitose platformose ar kitais formatais 

pateiktas užduotis; 

15.19. mokytojai suteikia grįžtamąjį ryšį mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams): 

tikrina mokinių atliktus darbus, elektroninių pratybų užduotis, rašo atliktų užduočių komentarus, 

teikia rekomendacijas, organizuoja atliktų darbų tobulinimo procesą, supažindina su pasiekimais, 

siunčia rekomendacijas, instrukcijas tėvams (globėjams, rūpintojams), kaip jie gali padėti vaikui, 

kaip jie gali susisiekti su mokytoju; 

15.20. informuoja mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) raštu arba žodžiu (per 

elektroninį dienyną; telefonu), jei mokinys atlikdamas užduotis pažeidžia sąžiningumo principą; 

15.21. bendrauja ir bendradarbiauja su mokyklos mokytojais, klasių vadovais, švietimo 

pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija, sprendžiant mokymo(si) nuotoliniu būdu 

klausimus; 

16. Neformaliojo švietimo būrelių mokytojai: 
16.1. Veda sinchronines pamokas pagal būrelių tvarkaraštį; 

16.2. rengia mokymo(si) medžiagą ir užduotis mokiniams, skelbia ją Tamo elektroniniame 

dienyne, teikia grįžtamąjį ryšį mokiniams. 

17. Klasės vadovas: 

17.1. nuolatos stebi NM pamokų užpildymą Tamo elektroniniame dienyne. Trūkstant 

informacijos Tamo dienyne, susisiekia su dalyko mokytoju, kad būtų užtikrintas kokybiškas NM 

pamokos turinys. Kartą per savaitę informuoja jo metodinę grupę kuruojančiam pavaduotojui apie 

NM situaciją savo klasėje; 

17.2. informuoja klasės mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie aktualias NM naujienas, 

planuojamus įvykius; 

17.3. individualiai susisiekia su mokiniu, neatliekančiu užduočių mokymo(si) aplinkoje 

(tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša apie nedalyvavimą), išsiaiškina nesimokymo 

priežastis, reikalui esant, informuoja mokyklos administraciją ir socialinį pedagogą; 

17.4. bendrauja ir bendradarbiauja su dalykų mokytojais, mokyklos 

administracija,  pagalbos mokiniui specialistais sprendžiant mokymo(si) nuotoliniu būdu klausimus; 

17.5. individualiai dirba su daug pamokų praleidžiančiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais); 

17.6. iki kiekvieno mėnesio 5 dienos socialiniam pedagogui pristato pamokas be 

pateisinančios priežasties praleidžiančių mokinių pavardes, informaciją apie praleistų pamokų 

skaičių ir ataskaitą apie taikytas konkrečias prevencines priemones; 

17.7. siunčia rekomendacijas mokiniams dėl socialinės-pilietinės veiklos atlikimo 

galimybių. Grįžtamąją informaciją fiksuoja e. dienyne. 

18. Vaiko gerovės komisijos veikla: 

18.1. Vaiko gerovės komisija nuotolinio mokymo(si) metu vykdo visas funkcijas, išskyrus 

pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą;  

18.2. komisijos veiklos forma yra posėdžiai, pasitarimai, kurie gali vykti tiesioginiu ir 

(arba) nuotoliniu būdu, ir kitos veiklos formos, reikalingos komisijos funkcijoms atlikti; 

18.3. Komisijos posėdžiai vykstantys nuotoliniu būdu yra protokoluojami, protokolas 

saugomas pas komisijos pirmininką. 

19. Švietimo pagalbos mokiniui specialistai: 

19.1. Specialusis pedagogas: 



5 
 

 

 

19.1.1. organizuoja didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

mokymą, sutarta su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) forma, pateikia pamokos medžiagą ir 

užduotis, informuoja apie vertinimą ir atliktų užduočių grąžinimo laiką bei būdą; 

19.1.2. teikia pagalbą ir nuotolines konsultacijas (pagal poreikį) mokiniams ir tėvams 

(globėjams, rūpintojams) suderintu laiku ir pagal informaciją, paskelbtą mokyklos interneto 

svetainėje;  

19.1.3. bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, kitais švietimo pagalbos 

specialistais. 

19.1.4. konsultuoja dėl ugdymo turinio pritaikymo specialiųjų ugdymo poreikių turintiems 

mokiniams; 

19.1.5. vykdo kitus administracijos nurodymus. 

19.2. Psichologas: 

19.2.1. pagal poreikį nuotoliniu būdu konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) 

ir pedagogus balsu (telefonu), tekstu (el.dienyne, elektroniniu paštu,  Messenger), vaizdu (Zoom, 

Meet, Messenger, Viber, Skype); 

19.2.2. pagal poreikį rengia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 

pedagogams; 

19.2.3. susisiekia su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), kuriems buvo teikiama 

psichologinė pagalba, palaiko ryšį, domisi šių mokinių psichologine savijauta; 

19.2.4. pagal poreikį veda klasės valandėles mokiniams emocinio ugdymo, 

psichologinėmis, prevencinėmis temomis; 

19.2.5. pagal poreikį šviečia mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus aktualiais 

psichologiniais klausimais el. paštu, el. dienyne; 

19.2.6. Bendradarbiauja su Šilutės rajono psichologais – dalinasi kolegialiąja patirtimi, 

analizuoja sudėtingus atvejus, konsultuojasi kt. aktualiais klausimais. 

19.3. Logopedas: 

19.3.1. logopedinės pratybos vedamos ta pačia mokymosi aplinka, kuria naudojasi visa 

mokykla (ZOOM 1-4 kl.,  GOOGLE CLASSROOM 5-10 kl.); 

19.3.2. nustatytu laiku pagal patvirtintą logopedinių pratybų tvarkaraštį veda logopedines 

pratybas, teikia  mokiniams korekcines užduotis (el.paštu); 

19.3.3. suderintu laiku konsultuoja,  teikia pagalbą mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams); 

19.3.4. bendradarbiauja su visų dalykų mokytojais, klasių vadovais, kitais švietimo 

pagalbos specialistais ir teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais; 

19.3.5.  susisiekia su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)  ir susitaria dėl 

tinkamiausio nuotolinės pagalbos teikimo ir atsiskaitymo būdų. 

19.4. Socialinis pedagogas: 

19.4.1. tarpininkauja tarp mokytojų – mokinių - tėvų ( globėjų, rūpintojų) mokinių 

ugdymo, lankomumo klausimais; 

19.4.2. teikia individualias  konsultacijas ir pagalbą SUP mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams); 

19.4.3.  teikia socialinė pedagoginę pagalbą 1-10  klasių mokiniams, pagal poreikį 

konsultuoja klasių vadovus, mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus); 

19.4.4. Teikė paslaugas šeimoms, kurioms skirta socialinė parama. 

20. Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys: 

20.1. 1-4 klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 5-8, 10 klasių mokiniai, privalo kartą 

per dieną prisijungti prie Tamo dienyno ir susipažinti su pateikta medžiaga: užduotimis, namų 

darbais  ir kita informacija. Neprisijungimas traktuojamas kaip nedalyvavimas ugdymo procese; 

20.2. dalyvauja mokytojo paskirtose sinchroninėse Zoom (Meet) pamokose; 

20.3. prie elektroninio pašto ir mokymosi platformų  jungiasi tik savo vardu. 

20.4. naudojasi mokytojo nurodytomis kitomis mokymosi priemonėmis: vadovėliu, 

pratybų sąsiuviniu, informacija ir užduotimis Eduka, Ema, Google Classroom  mokymosi 

aplinkose; 
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20.5. mokiniai tvarkingai atlieka paskirtas užduotis ir pateikia jas mokytojui nurodytu 

būdu ir laiku; 

20.6. nepavykus prisijungti prie vaizdo pamokos ar kitos mokymosi platformos, nedelsiant 

informuoja mokytoją sutartais komunikacijos kanalais; 

20.7. mokiniai konsultuojasi su mokytoju  tik konsultacijoms skirtu laiku. Konsultuojasi, 

jei reikia su mokytoju (virtualioje aplinkoje Zoom (Meet)pamokų ir videokonferencijų pagalba, 

elektroniniais laiškais, Tamo, Eduka, Google Classroom  aplinkose ir kt.), stebi savo pasiekimus ir 

pažangą; 

20.8. mokiniai komunikuoja su mokytojais tik darbo dienomis ir tik darbo valandomis 

(nuo 8 iki 17 val.). 

21. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 
21.1. užtikrina punktualų ir reguliarų savo vaikų dalyvavimą pamokose (pagal nuotolinio 

mokymo(si) tvarkaraštį) bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus, 

pagal poreikį padeda vaikui dalyvauti nuotolinio mokymo procese; 

21.2. raštu (per elektroninį dienyną, elektroniniu laišku) arba žodžiu (telefonu) tą pačią 

dieną informuoja klasės vadovą, jeigu jų vaikas susirgo ir negalės laiku atlikti paskirtų užduočių 

nuotoliniu būdu. Šią informaciją klasių vadovai raštu (per elektroninį dienyną) pateikia dalykų 

mokytojams; 

21.3. bendradarbiauja su klasės vadovu, su dalykų mokytojais, mokyklos administracija, 

švietimo pagalbos mokiniui specialistais, sprendžiant visus su ugdymu susijusius klausimus; 

21.4. ne rečiau kaip kartą per savaitę susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne 

(praleistų pamokų skaičiumi, ugdymo(-si) rezultatais, pateiktomis mokytojų pastabomis, 

komentarais ir kt.); 

21.5. įkelia/atsiunčia arba padeda mokiniui įkelti/atsiųsti atliktas užduotis į mokytojo 

nurodytą mokymosi aplinką.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma Tamo dienyne. 

23. Mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu, dalyvavimas pamokoje (pagal 

nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį) yra privalomas. Mokiniui nepateikus klasės darbo užduoties 

mokytojo nurodytu būdu iki tos dienos, kai vyko pamoka 16.00 val., Tamo dienyne mokiniui 

fiksuojama „n“ raidė. 

24. Tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje. 

25. Mokiniai ir kiekvienas mokyklos bendruomenės narys, planuojantis, organizuojantis 

ir/ar dalyvaujantis nuotolinio mokymo(si) sinchroninėse pamokose privalo laikytis elgesio interneto 

erdvėje etikos taisyklių. Mokyklos Elgesio interneto erdvėje etikos taisyklės pateikiamos šio 

Tvarkos aprašo 2 priede. 

26.  Šis tvarkos aprašas įsigalioja paskelbus ekstremalią situaciją mokykloje. 

  

   

______________________________ 
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 Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos  

Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašo, patvirtinto  

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos  

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr.V1-114, 

1 priedas 

 

 

 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS ________ KLASĖS MOKINIO(ĖS) 

SAVAITĖS DIENOTVARKĖ 
 

Mokomasis 

dalykas 
Laikas Užduotys Atsiskaitymas Pastabos 

 Pirmadienis (data)   

     

     

     

     

     

 Antradienis (data)   

     

     

     

     

     

 Trečiadienis  (data)   

     

     

     

     

     

 Ketvirtadienis   (data)   

     

     

     

     

     

 Penktadienis   (data)   
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  Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos  

Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašo, patvirtinto  
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos  

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr.V1-114, 

2 priedas 

 

ELGESIO INTERNETO ERDVĖJE ETIKOS TAISYKLĖS 
  

1. Šilutės Pamario pagrindinė mokykla (toliau – mokykla), gerbdama mokymo nuotoliniu 

būdu, organizuojamo interneto erdvėje, proceso dalyvių privatumą ir siekdama užtikrinti jų 

saugumą bei pagarbų elgesį visų dalyvių atžvilgiu, nustato šias Elgesio interneto erdvėje etikos 

taisykles (toliau – Taisyklės). 

2. Kiekvienas mokyklos mokytojas, mokinys ir mokinio tėvai (globėjai ir rūpintojai) 

privalo laikytis saugaus elgesio internete reikalavimų: 

2.1. prie interneto jungtis iš kompiuterio, į kurį įdiegta patikima ir legali antivirusinė 

programa; 

2.2. naudotis patikimu slaptažodžiu; 

2.3. programas siųstis tik iš oficialių gamintojų interneto svetainių; 

2.4. nesaugoti savo slaptažodžių naršyklėje; 

2.5. neatidaryti el. laiškų, gautų nuo nepažįstamų asmenų ir jokiais būdais neatidaryti 

neaiškių juose prikabintų failų; 

2.6. įsitikinti, kad interneto svetainės, kurioje norite užsiregistruoti ar prisijungti,  adresas 

yra tikras; 

2.7. nesidalinti savo interneto paskyrų prisijungimo duomenimis; 

2.8. nespausti abejotinos informacijos reklaminių skydelių, nespausti internete ant 

iškrentančių langų, kuriuose skelbiama, kad jūsų paskyra užblokuota; 

2.9. bendraujant socialiniuose tinkluose su nepažįstamaisiais, neišduoti jiems savo 

asmeninių duomenų. 

3. Visi dalyvaujantys sinchroninėse pamokose (Zoom, Meet pamokose) laikosi elgesio 

etiketo: 

3.1. nuotolinio mokymosi sinchroninėms pamokoms (Zoom, Meet) namie turi būti 

skiriama darbo zona. Svarbu pasirūpinkime, kad fone (tai yra mums už nugaros, kai sėdime priešais 

kompiuterio ekraną) būtų neutralus fonas, kad ten nebūtų lango ar kito šviesos šaltinio; 

3.2. sinchroninėje pamokoje visi dalyvauja tvarkingai apsirengę ir susikaupę darbui. 

Sinchroninėje pamokoje negalima dalyvauti būnant lovoje, pasirėmus pagalvėmis, valgant ar 

gurkšnojant gėrimą ar pan.; 

3.3. sinchroninės pamokos metu darbo erdvėje reikia vengti pašalinių garsų ar vaizdų – kad 

fone neveiktų įjungtas televizorius ar radijas, nebūtų buities garsų, asmenų, nesusijusių su pamoka, 

dėmesio neblaškytų augintiniai; 

3.4. rekomenduojama kompiuterio kamerą ir mikrofoną laikyti išjungtus visada, kai šie 

įrankiai nenaudojami. Įsijungus į pamoką, patikrinkite, ar įjungta kameros ir mikrofono funkcija, jei 

sutarta jomis naudotis. 

4. Visi dalyvaujantys sinchroninėse pamokose (Zoom, Meet pamokose) gerbia kitus 

mokymo proceso dalyvius ir atsakingai planuoja laiką, kitų dalyvių (bendramokslių, mokytojų, kitų 

pamokos dalyvių) atžvilgiu elgiasi mandagiai bei pagarbiai: 

4.1. prie sinchroninės pamokos jungtis bent keliomis minutėmis anksčiau; 

4.2. jei kuris nors dalyvis jungiasi pavėlavęs, mokytojas turėtų nutildyti (mute) naująjį 

dalyvį, kad nebūtų trukdoma darbui; 

4.3. sinchroninių pamokų (Zoom, Meet) metu, kaip ir „gyvose“ pamokose, kalbame po 

vieną. 

5. Griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti ar kitaip fiksuoti sinchroninių pamokų 

(Zoom, Meet) metu vykstantį vaizdą, garsą, dalyvių darbus, reakcijas, komentarus, susirašinėjimą ir 

visas kitas detales. 

__________________ 


