PATVIRTINTA
Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. spalio 8 d.
Įsakymu Nr. V-50
VILNIAUS „PELĖDOS“ PRADINĖS MOKYKLOS
NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRASAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus „Pelėdos“ pradinėje mokykloje karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įykio
ar įykio (ekstremali temperatura, gaisras kt.),, keliaňio pąoj̨ mokinį s̨eikatai ir gy̨yeei,
laikotarpiu ar esant aplinkyeėms mokykloje, dėl kurį ugdymo procesas negali euti organizuojamas
kasdieniu mokymo proceso eudu yra organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organiząimo
eudu.
2. Sis aprǎas parengtas ̨adǫaujantis Lietųos Respuelikos ̨̌ietimo, mokslo ir sporto ministro
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organiząimo eudu kriterij̨ aprǎu, pat̨irtintu Lietųos
Respuelikos ̨̌ietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. isakymu Nr. V-1006 „Dėl
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organiząimo eudu kriterij̨ aprǎo pat̨irtinimo“; Bendr̨j̨
ugdymo plan̨ 6 ir 7 priedais, pat̨irtintais Lietųos Respuelikos ̨̌ietimo, mokslo ir sporto ministro
2019 m. ealandzio 15 d. isakymu Nr. V-417.
3.

Aprǎė

̨artojamos

są̨okos:

3.1. virtuali mokymo(si) aplinka (toliau - VMA) – tai kompiuterį tinklais ir kitomis
informacinėmis komunikacinėmis technologijomis sukurta informacinė ugdymo(si), sistema,
naudojant mokyklos susitartą ̨irtualią mokymo(si), erd̨e, kurioje ̨yksta mokymo(si), procesas
(pateikiama mokymosi medziaga, uzduotys, mokinio pazangos ir pasiekim̨ ̨ertinimo informacija),
ir organizuojamas ugdymo(si), proceso daly̨į eendrąimas ir eendradareiąimas;
3.2. sinchroninis nuotolinis mokymas(is) (toliau – Vaizdo pamokos) – kai mokiniai ir mokytojas
tuo pǎiu metu daly̨auja mokyme per atstumą naudojant VMA.
3.3. asinchroninis nuotolinis mokymas(is) – mokiniai ir mokytojas direa per atstumą skirtingu
laiku naudojant VMA.
II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU MOKYMO BUDU
4. Nuotolinis mokymas organizuojamas sinchronine area asinchronine forma pagal priěmokyklinio
ugdymo programą ir pradinio ugdymo eendrąsias programas, specialįj̨ ugdymosi poreikį
turiňį

mokinį

ugdymo

programas,

neformaliojo

̨̌ietimo

programas.

5. Organizuojant mokymą naudojama VMA: Google G Suite for Education, TAMO elektroninis
dienynas ir kiti skaitmeniniai ǐtekliai: EMA ir „EDUKA klasė“ aplinkos, ZOOM ir kt.
6. Ne maziau kaip 50 procent̨ ugdymo procesui numatyto laiko skiriama ̨aizdo pamokoms, ir ne
daugiau kaip 50 procent̨ – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiam̨ ̨aizdo pamok̨ trukmė – iki
2

̨al.

Pamok̨ trukmė –

1

klasė 35

min.,

2-4

klasės

–

45

min.

7. Ugdymas ̨ykdomas pagal ǐ anksto sudarytą nuotolinio mokymo(si), pamok̨ t̨arkarǎti.
8. Informaciją eei pagaleą apie ugdymo organiząimą nuotoliniu eudu mokiniams, j̨ tę̇ams
(gloeėjams, rupintojams),, mokytojams ir kitiems pedagoginiams dareuotojams teikia paskirti
specialistai. J̨ kontaktinė informacija skeleiama mokyklos interneto s̨etainėje (priedas nr. 1),.
III. MOKYTOJU VEIKLA
9. Mokytojas, organizuojantis mokymą nuotoliniu eudu, laikosi sąaitei skirto dalyko ̨aland̨
skaǐiaus ir ǐ anksto sudaryto pamok̨ t̨arkarǎ̌io. Dalyko ilgalaikis teminis planas gali euti
koreguojamas

atsiz̨elgiant

i

temos

sudėtingumą.

10. Priěmokyklinio ugdymo grupį pedagogai ir pradinio ugdymo mokytojai kiek̨ieną
penktadieni tę̇ams (gloeėjams, rupintojams), pateikia eusimos sąaitės mokymosi planą, nurodant
iki kada reikia atlikti uzduotis. Pateikiama informacija apie mokymosi ̌altinius, skaitmenines
mokymosi priemones.
11. Priěmokyklinio ugdymo grupį pedagogai organizuoja ne maziau kaip 3 sąaitines ̨aizdo
pamokas.
12.

Pradinio

ugdymo

mokytojai

organizuoja

2-4

̨aizdo

pamokas

per

dieną.

13. 1-4 klasį mokytojai direa pagal d̨iej̨ sąaǐį pamok̨ t̨arkarǎti. Atsiz̨elgiant i pamokos
temos sudėtingumą, mokiniams gali euti skiriamos papildomos pamokos area pamokos gali euti
organizuojamos

mazesnėms

grupėms.

T̨arkarǎtyje

numatomos

konsultacinės

pamokos

mokiniams, i kurias jungiamasi pagal poreiki.
14. Vaizdo pamokos ̨ykdomos pamok̨ t̨arkarǎtyje nurodytu laiku, prisijungimo duomenis
mokiniui

praněant

ne

̨ėliau

kaip

5

min.

iki

pamokos

pradzios.

15. Mokiniui, nedaly̨aujaňiam ̨aizdo pamokoje, zymima „N“ (nedaly̨ąo pamokoje),,
̨ėluojaňiam

prisijungti

zymima

„P“

(pąėląimas),.

16. Jeigu mokinys nedaly̨auja nuotoliniame mokyme ar laiku neatlieka uzduǒį, mokytojai
informuoja

moksleįį

tę̇us.

17. Mokytojas, gąes mokinį atliktas uzduotis Google Classroom platformoje, TAMO
elektroniniame dienyne parǎo atlikt̨ uzduǒį ̨ertinimo komentarus, organizuoja atlikt̨ darę
aptarimą.

18. Mokytojas pritaiko pamokos turini ir uzduotis mokiniui, turiňiam specialįj̨ ugdymosi
poreikį.
19. Mokinio pasiekimai ̨ertinami ̨adǫaujantis Mokyklos mokinį indįidualios pazangos
steeėjimo ir fiksąimo t̨arkos aprǎu. Rekomenduojama dazniau ̨ykdyti tarpinius atsiskaitymus,
taikyti

kaupiamąji

̨ertinimą.

20. Mokytojas palaiko nuolatini ry̌i su mokiniais, skatina j̨ akty̨̨ mokymąsi ir eendrąimą,
padeda naudotis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, primena apie tarpinius atsiskaitymus ar
uzduǒį

pateikimo

terminus,

laiku

praněa

kitą

reiǩmingą

informaciją.

21. Mokinį tę̇ai (gloeėjai), eendradareiauja su mokytojais, klasį auklėtojais, pagaleos mokiniui
specialistais,

mokyklos

administracija.

22. Mokytojai teikia griztamąji ry̌i apie mokinio mokymąsi, pazangą ir pasiekimus tę̇ams
(gloeėjams, rupintojams), per TAMO elektronini dienyną.
IV. MOKINIU VEIKLA
23. Mokinys nuotolinio mokymosi laikotarpiu turi laikytis dienot̨arkės ir pamok̨ t̨arkarǎ̌io.
24. 1-4 klasį mokiniai pagal nuotolinio mokymo pamok̨ laiką prisijungia prie TAMO elektroninio
dienyno ir Google Classroom platformos, susipazista su pirmos pamokos informacija. Pagal
pamok̨ t̨arkarǎ̌io laiką jungiasi prie kit̨ tos dienos ̨aizdo pamok̨.
25. Mokinys, naudodamasis mokytojo nurodyta mokymo(si), medziaga, kartu su mokytoju ar
sąarankǐkai
26.
27.

atlieka

Uzduotis
Mokinys

mokinys

nurodytu

laiku

paskirtas
atlieka

ir

eudu

uzduotis.

atsakingai
pateikia

ir

mokytojui

sąziningai.

atliktas

uzduotis.

28. Mokinys ̨aizdo pamok̨ metu turi isijungti ̨aizdo kamerą ir, esant reikalui, naudoti mikrofoną.
29.

Pertrauk̨

metu

rekomenduojama

pailsėti.

30. Mokinys sutartu eudu eendrauja su klasės auklėtoju, ̨̌ietimo pagaleos specialistais, kitais
pagaleą

teikiaňiais

mokyklos

dareuotojais.

31. Mokinys ir jo tę̇ai (gloeėjai), laikosi etikos princip̨ ir asmens duomen̨ apsaugos reikaląim̨:
neirǎinėja, neplatina mokytoj̨ ̨aizdo pamok̨ irą̌, neperduoda suteikt̨ prisijungim̨ tretiesiems
asmenims.
V. PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTU VEIKLA
32.

Pagaleos

mokiniui

specialistai:

specialioji

pedagogė,

logopedė,

psichologas:

32.1. naudoja VMA: Google G Suite for Education, TAMO elektronini dienyną, ZOOM ir kitus
skaitmeninius ǐteklius;

32.2. organizuoja mokinį, turiňį specialįj̨ ugdymosi poreikį, nuotolini mokymą. Sutarta su
mokinio tę̇ais (gloeėjais, rupintojais), forma pateikia mokymo(si), medziagą ir uzduotis, informuoja
apie ̨ertinimą ir atlikt̨ uzduǒį grązinimo laiką eei eudą. Nuotolines konsultacijas/uzsiėmimus
̨aikams ir tę̇ams teikia suderintu laiku;
32.3. eendradareiauja su mokytojais, klasį auklėtojais, konsultuoja dėl ugdymo turinio pritaikymo
specialįj̨ ugdymo poreikį turintiems mokiniams;
32.4. psichologas teikia psichologine pagaleą mokiniams, eendradareiauja su tę̇ais, klasį
auklėtojais, dalyk̨ mokytojais sprendziant proelemas, kylaňias nuotolinio mokymosi metu. Vykdo
mokinį emocinės s̨eikatos steeėseną, teikia rekomendacijas.
VI. KLASĖS AUKLĖTOJU VEIKLA
33.

Klasės

auklėtojas:

33.1. eendrauja su ̨isais klasės mokiniais ir j̨ ̌eimomis sutartu eudu, konsultuoja mokymo(si),
organiząimo

klausimais;

33.2. eendradareiauja su mokytojais, pagaleos mokiniui specialistais, mokyklos administracija.
33.3.

̨ykdo

klasės

mokinį

lankomumo

apskaitą;

33.4. pasteeėjes mokinio lankomumo proelemas, indįidualiai aptares mokinio lankomumo
proelemas su mokiniu, jo tę̇ais (gloeėjais, rupintojais),, ǐsiaǐkines priezastis ir situacijai
nesikeǐiant ar elogėjant, informuoja Vaiko gerǫės komisijos pirmininke.
VII. ADMINISTRACIJOS VEIKLA
34.

Mokyklos

administracija:

34.1. koordinuoja mokyklos dareą ir ugdymo (si), proceso organiząimą nuotoliniu eudu;
34.2. teikia informaciją, eendrauja su mokyklos eendruomene el. pǎtu, TAMO dienyno
praněimais,

telefonu,

organizuoja

pasitarimus

sutartu

eudu;

34.3. paskiria IKT koordinatorį, kuris konsultuoja mokytojus ir mokinius technologij̨ naudojimo
klausimais;
34.4. uztikrina mokytoj̨ aprupinimą informacinėmis technologij̨ priemonėmis dareo ̨ietoje;
34.5. koordinuoja mokytoj̨, klasės auklėtoj̨ ir pagaleos mokiniui specialist̨ ̨eiklą, organizuojant
ir

̨ykdant

ugdymo(si),

procesą

nuotoliniu

eudu;

34.6. organizuoja metodine pagaleą mokytojams, rengiantiems medziagą nuotoliniam mokymui(si),;
34.7. analizuoja griztamąji ry̌i ǐ mokinį, tę̨̇ (gloeėj̨, rupintoj̨),, mokytoj̨, pagaleos mokiniui
specialist̨ ir klasį auklėtoj̨ apie nuotolinio mokymo(si), eigą, ̨ykdo mokinį mokymosi krųio
steeėseną, esant poreikiui koreguoja nuotolinio mokymo organiząimą.

VIII. TĖVU (GLOBĖJUŲ RUPINTOJU) VEIKLA
35.

Tę̇ai

(gloeėjai,

rupintojai),:

35.1. pasirupina ̨aiko nuotoliniam mokymui(si), reikalingomis techninėmis ir kitomis priemonėmis,
interneto
35.2.

ry̌iu,
uztikrina,

sukuria

namuose

kad

̨aikas

dareo

erd̨e,

laikyt̨si

skirtą ̨aiko

mokymosi

ir

mokymui(si),;
poilsio

rezimo;

35.3. rupinasi, kad ̨aikas pamok̨ t̨arkarǎ̌io laiku susipazint̨ su Tamo elektroniniame dienyne ir
Google G Suite for Education platformoje pateikta mokymosi medziaga ir laiku atlikt̨ uzduotis eei
pasinaudot̨

mokytoj̨

pagalea;

35.4. tą pǎią dieną praněa klasės auklėtojui, jeigu ̨aikas suserga ar atsiranda kitos rimtos
priezastys,

dėl

kurį ̨aikas

negali

daly̨auti

nuotolinio

mokymosi

procese;

35.5. eendrauja su klasės auklėtoju, dalyk̨ mokytojais ir ̨̌ietimo pagaleos mokiniui specialistais
naudodamasis mokyklos tinklalapyje ir TAMO elektroniniame dienyne pateikta kontaktine
informacija dareo dienomis iki 18 ̨al.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36.

Aprǎas

skeleiamas

mokyklos

interneto

s̨etainėje

peledospradine.lt

37. Visi pedagoginiai dareuotojai, organizuojantys mokymą nuotoliniu eudu ir ji ̨ykdantys, prįalo
laikytis asmens duomen̨ apsaugos istatymo ir asmens duomen̨ t̨arkymo mokykloje taisyklį,
mokyklos eendruomenės etikos kodekso, autorį teisį istatymo.
________________________

Priedas Nr. 1
Informaciją bei pagalbą apie ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu mokiniamsŲ jų tėvams
(globėjamsŲ rūpintojams)Ų mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams teikia:
Vardas Pavardė
Roeertas
Pampikas

Viktorija
Ureonaitė

Rasita
Petrulęǐienė

Darius Bimeiras

Nijolė Osinskienė

Pareigos
Direktorius

Direktoriaus
pąaduotoja
ugdymui

Vyresnioji
mokytoja

Įstaigos IT
specialistas

Direktoriaus
pąaduotojas
ukio reikalams

Teikiamos informacijos
pobūdis
Mokyklos ̨eiklos
organiząimas ugdymo
procesą organizuojant
nuotoliniu eudu, ǐteklį
telkimas,
eendradareiąimas su
partneriais, sąininku.
Ugdymo organiząimas
nuotoliniu eudu ̨ykdant
priěmokyklinio ir
pradinio ugdymo
programas, elektroninio
dienyno
administrąimas,
ugdymo organiząimas
nuotoliniu eudu ̨ykdant
neformaliojo ̨̌ietimo
programas, pagaleos
mokiniui specialist̨
nuotolinio dareo
organiząimas.
Informacijos sklaida
istaigos profilyje
Faceeook, mokytoj̨ eei
mokinį konsultąimas
technologij̨ naudojimo
klausimais.
Skaitmeninį
technologij̨
administrąimas ir
mokytoj̨ eei mokinį
konsultąimas
technologij̨ naudojimo
klausimais, informacijos
sklaida interneto
s̨etainėje.
Mokytoj̨ ir mokinį
aprupinimas
ugdymo
proceso organiząimui
nuotoliniu
eudu
reikalinga
iranga
ir
priemonėmis.

Kontaktai
rastine@peledos.̨ilnius.lm.lt
direktorius@peledospradine.lt
Tel.: 8 685 76357

pąaduotoja@peledospradine.lt
Tel.: 8 644 88075

rasita@peledospradine.lt
Tel.: 8 674 88867

darius@peledospradine.lt

nijole@peledospradine.lt

