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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu pagal 

esamą tvarkaraštį tol, kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Vartojamos sąvokos: 

2.1. Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas (is), kai 

besimokančiuosius ir mokytoją, pagalbos vaikui specialistus skiria atstumas ir/ar laikas, 

o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir 

komunikacinėmis technologijomis (IKT).  

2.2. Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis: 

2.2.1. Nuotolinis mokymas (is), kuris vyksta realiuoju laiku ir kartais tam tikroje 

vietoje, pavyzdžiui, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą, vadinamas sinchroniniu. 

2.2.2. Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kurioje vietoje nerealiuoju laiku 

(bet kuriuo metu), bendraujama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar 

paprastu paštu. Asinchroninio nuotolinio mokymosi metu lengviau suderinti darbo, šeimos interesus 

ir mokymąsi.  

2.2.3. Mišriajame nuotoliniame mokyme yra sinchroninio ir asinchroninio mokymosi 

elementų: sinchroninis, asinchroninis, mišrus. 

2.3. Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) – tai IKT pagrįsta ugdymo sistema, kurioje 

vyksta sąveika tarp besimokančiųjų ir mokytojų, užtikrinant ne tik skaitmeninio ugdymo turinio 

pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso realiuoju (sinchroniniu) 

ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku.  

3. Tvarkos apraše aptariamos komunikavimo priemonės, naudojamos virtualios 

mokymosi aplinkos, pagalbos vaikui teikimas. 
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II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS 

 

4. Pagrindinė komunikavimo priemonė tarp mokinių, mokytojų, tėvų, 

administracijos vyksta e. dienyne „Mano dienynas“ (pranešimai, dokumentai, klausimai, pamokų 

temos, užduotys, nuorodos į mokymosi aplinkas ir pan.). Mokytojai pagal poreikį gali naudotis 

nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu bei kitomis virtualiomis mokymuisi ir bendravimui 

skirtomis aplinkomis. Daugiau informacijos https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis. 

5. Ugdymo apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama tik  „Mano dienynas“ 

aplinkoje. 

6. Mokymosi, komunikavimo priemonės: 

6.1. 1–4 klasių mokiniams – e. dienyno mokymosi aplinka, elektroninė mokymosi 

aplinka EMA, elektroninė mokymosi platforma EDUKA, Google Classroom, Google Drive, 

Messenger, Skype, Viber, klasės tėvų uždaros Facebook grupės. Vaizdinei transliacijai – „Zoom“ 

vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma. 

6.2. 5–8 klasių mokiniams – e. dienyno mokymosi aplinka, elektroninė mokymosi 

aplinka EMA, elektroninė mokymosi platforma EDUKA, testavimo sistema ETEST, Oxfordlearn 

platforma, Google Hangout,  Google Classroom, Google Drive, Messenger, Skype, Viber, klasės 

tėvų uždaros Facebook grupės. Vaizdinei transliacijai – „Zoom“ vaizdo konferencijų ir pokalbių 

platforma. 

6.3. I–IV gimnazijos klasių mokiniams – e. dienyno mokymosi aplinka, elektroninė 

mokymosi aplinka EMA, elektroninė mokymosi platformą EDUKA, atvirojo kodo žiniatinklinė 

virtualaus mokymosi aplinka Moodle, Youtube, Oxfordlearn platforma, Insight online practice, 

Google Hangout, Google Classroom, Google Drive, Messenger, Skype, Viber, klasės tėvų uždaros 

Facebook grupės. Vaizdinei transliacijai – „Zoom“ vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma. 

6.4. Mokytojų bendravimo ir edukacinių kompetencijų aplinkos – e. dienynas, 

mokytojų uždara Facebook grupė, „Zoom“ vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma, Google 

Drive, Messenger, Viber.  

7. Sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai gali naudoti ir kitas mokymosi 

aplinkas. Apie pasirinkimus informuoja kuruojančius direktoriaus pavaduotojus ugdymui. 

8. Pamokos mokiniams vyksta pagal „Vyturio“ gimnazijos 2020 m. II pusmečio 

pamokų tvarkaraštį, elektroninio dienyno klasės ir namų darbų skiltyse įrašant mokiniams užduotis. 

9. Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymos(si) medžiagą ar 

informaciją: 

9.1. 8.00 val. e. dienyne užpildo Klasės darbą, namų darbuose prideda pamokos planą 

ir/ar užduotis su nurodytu atlikimo terminu. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių 

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
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turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau praktinės užduotys mokiniams turi būti pateiktos 

skaitmeninėse aplinkose su aktyviomis nuorodomis. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams 

užduotys pritaikomos atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus.  

9.2. Mokinys prisijungia prie e. dienyno ir užduotis atlieka jam patogiu metu ir įkelia į 

mokytojo nurodytą platformą arba atsiunčia mokytojui, mokytojo nustatytu laiku. 

9.3. Mokytojai konsultuoja mokinius su mokiniais sutartomis ryšio priemonėmis 

kiekvieną dieną, pamokų metu nuo 8.00 iki 15.00 val. Į po 15.00 val. mokinių pateiktus / atsiųstus 

klausimus raštu, mokytojas atsako iki kitos tvarkaraštinės pamokos raštu arba komunikacinėmis 

ryšio priemonėmis. 

9.4. Mokinių užduotys gali būti atliekamos nuotolinio mokymo platformose, vaizdo 

konferencijose, popieriuje, sąsiuviniuose (juos nufotografuojant ir išsiunčiant mokytojui),   

pateikiant testus, integruotus projektus, bendradarbiaujant su mokytoju  Online. 

9.5. Rekomenduojama, kad mokinys darbui prie kompiuterio kasdien skirtų ne ilgiau: 

9.5.1. 1–4 klasių mokiniams – 1 val.; 

9.5.2. 5–8 klasių mokiniams – 2 val.; 

9.5.3. I–IV gimnazijos klasių mokiniams – 2–3 val. 

10. Mokinių vertinimas: 

10.1. Kovo 30 d. – balandžio 10 d.: 

10.1.1. 1–4 klasėse taikomas formuojamasis vertinimas (komentarai raštu ir žodžiu); 

10.1.2. 5–8 klasėse ir I–IV klasėse taikomas tik kaupiamasis vertinimas, pažymiai 

nerašomi; 

10.2. Nuo balandžio 14 d. iki karantino laikotarpio pabaigos mokiniai kiekvienoje 

pamokoje vertinami kaupiamuoju vertinimu ir pagal gimnazijoje priimtą diagnostinių darbų 

skelbimo ir vertinimo tvarką (žiūr. „Atnaujintas vertinimo tvarkos aprašas“).  

10.3. Kaupiamojo vertinimo kriterijai: 

Kaupiamieji 

taškai 
Kriterijai 

0 – Mokinys darbo neatliko, 

– neatliko darbo ir nesikonsultavo su mokytoju, 

– neparašė el. laiško ar pranešimo jokia komunikavimo programa, 

– klasės vadovas nežino priežasčių, dėl kurių mokinys negali atlikti namų užduočių. 

1 – Mokinys parašė mokytojui pranešimą ar el. laišką, 

– atsiuntė / pateikė namų užduotį, 

– užsiregistravo nurodytoje mokymosi el. sistemoje, 

– surinko 10 % užduoties taškų, 

– klasės vadovas žino priežastis, dėl kurių mokinys negali atlikti namų užduočių. 
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Kaupiamieji 

taškai 
Kriterijai 

2 – Mokinio atsiųstame /pateiktame darbe yra klaidų, 

– surinko ne mažiau kaip 60 % užduoties taškų, 

– gerai atliktą namų užduotį atsiuntė pavėlavęs  2 savaites ir daugiau. 

3 – Mokinio atsiųstame / pateiktame darbe yra 2–3 klaidos, 

– Namų užduotį atsiuntė / pateikė nurodytu laiku arba pavėlavęs 1  savaitę, 

– Surinko 61–100 % užduoties taškų. 

4 Mokinys dalyvavo / atliko olimpiadines, konkursines  savo amžiaus grupės užduotis ir 

surinko 30–60 % taškų. 

5 Mokinys dalyvavo / atliko olimpiadines, konkursines savo amžiaus grupės užduotis ir 

surinko 61–100 % taškų. 

 

10.4. Kaupiamasis vertinimas kiekvieno mėnesio paskutinę pamoką arba ne vėliau 

kaip iki kito mėnesio 10 d. perskaičiuojamas į pažymį pagal kaupiamojo vertinimo taškų lentelę ir 

pažymys mokiniui įrašomas į elektroninį dienyną. Vertinimo komentaruose rašoma „Kaupiamasis 

vertinimas“. 

10.5. Rekomenduojamas surinkti kaupiamųjų taškų skaičius mokiniui per atsiskaitymo 

laikotarpį (mokytojas gali pasirinkti ir didesnį kaupiamųjų taškų kiekį, atsižvelgdamas į dalykui 

skirtų savaitinių pamokų skaičių): 

10.5.1. 1–4 klasė – 10–12 taškų; 

10.5.2. 5–6 klasė – 12–15 taškų; 

10.5.3. 7–8 klasė – 15–20 taškų; 

10.5.4. I–IV gimn. klasė – 15–30 taškų. 

10.6. Mokiniams, pavėluotai įkėlusiems atliktas užduotis, mokytojas turi teisę mažinti 

įvertinimą pagal individualią dalyko vertinimo tvarką. 

10.7. Mokinius, neatsiuntusius atliktų užduočių, neatlikusius užduočių elektroninėse 

platformose (Moodle, EDUKA, EMA, e.Test ir kt.),  mokytojas įvertina nepatenkinamu įvertinimu. 

11. Mokiniui susirgus, mokinio tėvai tą pačią dieną informuoja klasės vadovą. 

Mokiniui žymima „n“ raidė ir atsiskaitymų laikas pratęsiamas dviem savaitėms po ligos.   

12. Pagalbos vaikui specialistai paslaugas teikia nuotoliniu būdu tėvams, mokiniams, 

mokytojams, užsiregistravusiems per e. dienyno pranešimų sistemą. Vaizdo susitikimus, pokalbius 

pagalbos vaikui specialistai derina individualiai. 

13. Mokytojo sukurta ir pateikta medžiaga yra mokytojo autorinis kūrinys. Mokiniai, 

tėvai (globėjai) neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (skaidrių, užduočių, filmuotos 

medžiagos, pamokų įrašų), neįrašinėja ir neviešina vaizdo konferencijų. 
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14. Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą. 

15. Mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai, pagalbos vaikui specialistai, administracija 

nuotoliniu būdu bendrauja etiškai ir išlaikydami poilsiui skirtą režimą. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Organizacinė informacija gimnazijos bendruomenei skelbiama e. dienyne, 

gimnazijos svetainėje. 

17. Organizacinė, konsultacinė pagalba teikiama: 

Atsakingas asmuo Darbo laikas Kontaktai 

Raštvedės 

S. Mikelaitienė 

 

R. Paltanavičienė 

 

8.00 – 17.00 val. 

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val. 

8.00 – 15.30 val.  

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val. 

vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt 

(8 37) 33 25 72 

Direktorė 

Aleksandra Bancevičienė 

8.00 – 17.00 val. 

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val. 

direktore.vyturys@gmail.com 

(8 37) 33 25 72 

 

17.1. Jei neturite priemonių, reikalingų nuotoliniam mokymuisi, ar norite pasikalbėti 

apie sunkumus mokantis nuotoliniu būdu, kreipkis: 

Atsakingas asmuo Darbo laikas Kontaktai 

Socialinė pedagogė 

Gražina Taujanskienė 

1–4 klasės  

(pradinis ugdymas) 

 

I–V – 8.00 – 15.30 val. 

 

Mob. +370 683 59109 

grazina.taujanskiene@gmail.com 

e. dienyno aplinka  

Socialinė pedagogė 

Irma Čiapaitė 

5–8, I–IV gimnazijos 

klasės  

 

I–V – 8.00 – 15.30 val. 

 

Mob. +370 608 49855 

irmaciap@gmail.com  

e. dienyno aplinka  

Logopedė 

Janina Ivanauskaitė 
I–V – 10.00 – 15.30 val. 

Mob. +370 643 76357 

janinai480@gmail.com 

e. dienyno aplinka  

 

17.2. Jeigu jaučiate nerimą ir reikia pagalbos:  

Atsakingas asmuo Darbo laikas Kontaktai 

Psichologė 

Margarita Rita Juknienė 

 

I–V – 8.00 – 17.00 val. 

Mob. +370 682 28668 

jukniener@yahoo.com 

e. dienyno aplinka  

mailto:vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt
mailto:direktore.vyturys@gmail.com
mailto:grazina.taujanskiene@gmail.com
mailto:irmaciap@gmail.com
mailto:grazina.taujanskiene@gmail.com
mailto:grazina.taujanskiene@gmail.com
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Atsakingas asmuo Darbo laikas Kontaktai 

Psichologė 

Kristė Ribikauskaitė  

 

II, V – 8.00 – 17.00 val. 

Mob. +370 658 39698 

kriste.ribikauskaite@gmail.com  

e. dienyno aplinka  

 

17.3. Jeigu turite klausimų apie iškylančius sunkumus mokantis, susisiekiant su 

mokytojais ir pan.: 

Atsakingas asmuo Darbo laikas Kontaktai 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Violeta Belevičiūtė, 

kuruoja 1–4 klases  

(pradinis ugdymas) 

I–IV – 8.00 – 17.00 val. 

V – 8.00 – 15.30 val. 

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val. 

Mob. +370 611 12248 

violeta.beleviciute@gmail.com 

e. dienyno aplinka  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Jurga Burneikienė, 

kuruoja 5–8 klases.  

Pagalba dėl prisijungimo 

prie e. dienyno 

I–IV – 8.00 – 17.00 val. 

V – 8.00 – 15.30 val. 

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val. 

Mob. +370 611 71293 

jurga.burneikiene.vyturys@gmail. 

com  

e. dienyno aplinka  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Ina Petkevičienė, 

kuruoja I–IV gimnazijos 

klases  

I–IV – 8.00 – 17.00 val. 

V – 8.00 – 15.30 val. 

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val. 

Mob. +370 620 84662 

pavaduotoja.vyturys@gmail.com 

e. dienyno aplinka  

 

17.4. Jei norite pasikalbėti dvasiniais klausimais: 

Atsakingas asmuo Darbo laikas Kontaktai 

Sesė Liucija Grybaitė, 

tikybos mokytoja 

 

I–IV – 11.00 – 17.00 val. 

Mob. +370 600 49783 

liucijagrybaite @gmail.com 

e. dienyno aplinka  

 

18. Atsiradus nenumatytiems techniniams trikdžiams, siekiant užtikrinti visų 

besimokančiųjų poreikius, ugdymo procesas bus koreguojamas.   

19. Tvarkos aprašas gali keistis atsižvelgiant į šalies ekstremalią situaciją.   

 

__________________________ 
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