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ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU 

SUSITARIMAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos mokymo nuotoliniu būdu susitarimai parengti 

vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 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. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 
 

3. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams veiklą organizuoti nuotoliniu 

būdu: 

3.1. ikimokyklinio ugdymo grupėse, mokytojai ryte parengia dienos užduotis vaikams. 

Nuo 9.00 val. parengtos užduotys ir nuorodos tėveliams (globėjams, rūpintojams) persiunčiamos per 

Messenger’į. Kasdien bus parengtos 2-3 užduotys, kurias vaikai atliks namuose tėveliams palankiu metu. 

Bendra užduočių atlikimo trukmė apie 20-30 min. Tėvai (globėjai, rūpintojai) iki 17.00 val. 

konsultuojami dėl užduočių vykdymo, grįžtamasis ryšys su šeima ir vaikais per Messinger. Iki 18.00 val. 

organizuojamas vaikų veiklos vertinimas ir apibendrinimas, žymimas lankomumas; 

3.2. priešmokyklinio ugdymo grupėje mokytojai mokiniams iš vakaro parengia dienos užduotis (taip pat 

nurodo užduotis pratybose). 

Nuo 9.00 val. užduotys  ir nuorodos tėveliams (globėjams, rūpintojams) persiunčiamos per Messenger’į. 

Kasdien bus parengta iki 3 užduočių, kurias mokiniai atliks namuose tėveliams palankiu metu. Bendra 

užduočių atlikimo trukmė apie 20-30 min. Tėvai (globėjai, rūpintojai) iki 16.00 val. konsultuojami dėl 

užduočių vykdymo, grįžtamasis ryšys su šeima ir vaikais per Messinger’į. Iki 18.00 val. organizuojamas 

vaikų veiklos vertinimas ir apibendrinimas, žymimas lankomumas; 

4. Pradinio ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu: 

4.1. pradinis ugdymas organizuojamas pagal įprastą pamokų tvarkaraštį, pildomas Tamo 

dienynas; 

4.2. pamokos prasideda – 8.10 val; 

4.3. mokytojai užduotis pamokoms parengia ir į Tamo dienyną įkelia iš vakaro. Temoje 

nurodo pamokos uždavinį, tai ko mokiniai turės pasiekti ir kaip jie bus tą pamoką vertinami; 

4.4. užduotis mokiniai atlieka įprastiniu pamokų laiku, palankiu šeimai laiku iki 14.00 val.; 

4.5. naudojamos šios skaitmeninės mokymosi aplinkos: EDUKA klasė, EMA elektroninė 

mokymosi aplinka,  Zoom programa. Kokią programą naudoti sprendžia klasių (dalyko) mokytojas 

suderinęs su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); 

4.6. per dieną mokiniams vyksta ne daugiau kaip 1-2 online pamokos. Online pamokų trukmė 

nuo 20 iki 40 minučių; 

4.7. online pamokos vyksta panaudojant „Messenger“ arba „Zoom“ programas; 



4.8. pamokų metu mokytojas bendrauja su mokiniais vidinėmis Tamo žinutėmis, telefonu, 

Messenger’iu; 

4.9. mokytojai iki 15.30 val. įvertina mokinių vykdytų veiklų pasiekimus, Tamo dienyne 

sužymi lankomumą. 

5. Pagrindinio ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu: 

5.1. 5-10 klasių mokinių ugdymas organizuojamas pagal įprastą pamokų tvarkaraštį, pildomas 

Tamo dienynas; 

5.2. pamokos prasideda – 8.10 val; 

5.3. mokytojai užduotis pamokoms parengia ir į Tamo dienyną įkelia iš vakaro. Temoje 

nurodo pamokos uždavinį, tai ko mokiniai turės pasiekti ir kaip jie bus tą pamoką vertinami. Klasės darbe 

- įrašo, ką reikia atlikti, pvz., koks vadovėlio puslapis, užduotys (smulkiai) ir jeigu bus sukurta video 

pamoka tai ir nuoroda į ją. Taip pat prisegami failai – jeigu bus poreikis; 

5.4. užduotis mokiniai atlieka įprastiniu pamokų laiku, tuo laiku mokytojai bendrauja su 

vaikais Tamo vidinėmis žinutėmis arba online; 

5.5. naudojamos šios skaitmeninės mokymosi aplinkos: EDUKA klasė, EMA elektroninė 

mokymosi aplinka,  Zoom programa. Kokią programą naudoti sprendžia klasių (dalyko) mokytojas 

suderinęs su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); 

5.6. per dieną mokiniams vyksta ne daugiau kaip 2-3 online pamokos. Iš viso per dieną online 

pamokų trukmė  5-8 kl. mokiniams nuo 1 val. iki 2 val.;  9-10 kl. mokiniams nuo 2 val iki 3 val.  

5.7. online pamokos vyksta panaudojant „Zoom“, “Edmodo”, “Discord”, “Kahoot” 

„Messenger“ ir kitas programas; 

5.8. mokytojai iki 17.00 val. įvertina mokinių vykdytų veiklų pasiekimus, Tamo dienyne 

sužymi lankomumą; 

6. Neformalus ugdymas organizuojamas mažomis grupelėmis, pagal galimybes, koreguojant 

planus. 

7. Specialusis pedagogas pagalbą teikia specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. 

Nuotolinio darbo priemonės: kompiuteris, telefonas. Individualios užduotys derinamos su dalykų 

mokytojais per Tamo, „Messenger“ programas. Mokiniai individualiai konsultuojami telefonu, 

Messenger.  

8. Psichologas telefonu, Messenger, Skype, per Tamo dienyną individualiai konsultuos 

mokinius, kuriems rekomenduota Švietimo pagalbos tarnybos psichologo pagalba bei bus suteikiama 

galimybė skambinti visiems kitiems mokyklos mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams) (pagal 

poreikį) bei mokyklos specialistams ir mokytojams.  

9. Mokytojo padėjėjai pagalbą teikia specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Nuotolinio 

darbo priemonės: kompiuteris, telefonas. Individualios užduotys derinamos su dalykų mokytojais per 

Tamo, „Messenger“ programas. Mokiniai individualiai konsultuojami telefonu, Messenger.  

10. Socialinis pedagogas inicijuoja suinteresuotų šalių (mokytojų dalykininkų, mokyklų 

vadovų, seniūnijos darbuotojų ir kt.) tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant optimaliausių, vaiko 

interesams palankiausių ir naudingiausių sprendimų įgyvendinimo. Bendrauja su šeimomis ir vaikais 

telefonu bei susitaria dėl tolimesnio nuotolinio mokymosi būdų ir formų, atliepiančių mokinio ir 

mokyklos galimybes. Organizuoja nemokamo maitinimo sauso davinio perdavimą šeimoms. Prižiūri ir 

kontroliuoja mokinių lankomumą. Nuotolinio darbo priemonės: kompiuteris, telefonas. 

______________ 
 


