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UGDYMO  PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 
 

 
                                         I . BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

          1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 

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

patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

          2. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas 

padėti  bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas 

įprastas ugdymo procesas. 

          3. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu konservatorija 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. Aprašas reglamentuoja mokymosi nuotoliniu būdu taisykles, būdus, mokinių  ir mokytojų 

bendravimą, ugdymo proceso fiksavimą ir vertinimą, kitus susijusius klausimus. 

 

                II.  UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS 

 

            5. Rengiantis ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, konservatorija: 

            5.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių aplinkos socialinę ekonominę padėtį; 

            5.2. sudaro galimybę mokiniams, ypač iš socialiai pažeidžiamų šeimų, ir mokytojams, 

neturintiems namuose IT priemonių,  naudotis konservatorijos kompiuteriu, kartu aprūpinant ir 

internetiniu ryšiu; 

            5.3. Konservatorija naudoja nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrins ne tik 

skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo 

proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:  

            5.3.1. pagrindines priemones komunikuoti: el.dienyną TAMO, elektroninį paštą, telefoną. 

            5.3.2. nuotolinio ugdymo(si) aplinkas: Moodle, Messenger, Skype, WhatsApp, Zoom, 

Facebook ir kt.. 

            6. Ugdymo apskaita vedama ir visa informacija, susijusi su ugdymu, skelbiama tik el. 

dienyne TAMO. 



            7. Mokytojai pildo elektroninį dienyną pagal direktoriaus patvirtintą mokslo metų pamokų 

tvarkaraštį ir Tamo pamokos formą (tema, klasės darbas, namų darbas ir kt.), žymi mokinio 

lankomumą, įvertinimus;  

            8. Pamokos nuotoliniu būdu vyksta pagal įprastą tvarkaraštį. 

             9. Mokiniai privalo kiekvieną dieną, kiekvieną pamoką prisijungti  su  mokytoju  darbui 

virtualioje pamokoje, nuolat tikrinti el.dienyną TAMO, perskaityti pateiktą informaciją ir atlikti 

nurodytas užduotis.  

             10. Tėvai užtikrina tinkamas mokinių mokymosi  namuose sąlygas, padeda suplanuoti 

savarankiško mokymosi laiką. Privalo informuoti  klasių vadovus apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti 

ugdymo procese.  

            11. Mokytojai, susirgę ir gavę nedarbingumo pažymėjimą, informuoja tiesioginį vadovą. 

Apie sergančius mokytojus ir jų pavadavimus bus informuojama per el.dienyną. 

            12. Mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką ir pamokų 

tvarkaraštį.  

            13. Mokytojai, esant būtinybei, gali atvykti į konservatoriją ir pasinaudoti  esančiomis 

mokymo priemonėmis (kompiuteriu, spausdintuvu, skanavimo/kopijavimo aparatu ir kt.)  

užsiregistravus iš anksto  tel.8 652 13721. 

            14. Paskiriami atsakingi asmenys pagalbai skaitmeninių technologijų naudojimo, 

komunikavimo ir problemų sprendimo su mokiniais, tėvais, mokytojais klausimais. Informacija 

paskelbiama Konservatorijos el.svetainėje, informuojama bendruomenė el.paštu. 

            15. El. svetainėje paskelbiama  teikiamos socialinės ir psichologinės pagalbos specialistų 

kontaktinė informacija.         

            16. Konservatorijos pedagogų pasitarimai, posėdžiai rengiami per Skype, Messenger. 

 

 

                                 III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            17. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu  metu privaloma laikytis asmens 

duomenų apsaugos reikalavimų bei neperduoti asmeninės informacijos tretiesiems asmenims. 

             18. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir LR  švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos priimtas naujas valdymo priemones ir sprendimus dėl situacijos, susijusios su 

koronavirusu, Aprašas gali būti  papildytas arba keičiamas. 

                                ---------------------------------------------------------- 


