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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipedos ,,Saulutes" mokyklos-darZelio (toliau - Mokykla) nuotolinio mokymosi
taisykles (toliau- Taisykles), parengta vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymu Nr. V-372 ,,Ddl rekomendacijq del ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu'budu"ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo
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d. isakymu Nr. V-111 ,,Ddl mokymonuotoliniu ugdymo proceso organizavimo budu kriterijq
apraSopatvirtinimoo'.

2. Nuotolinis mokymo proceso organizavimo btdas nera iteisintas Mokyklos nuostatuose.
Laikinai organizuojant ugdym4 nuotoliniu budu, mokymo sutartys nekeidiamos.
3. Tvarkos paskirtis pateikti aiSki4 informacij4 apie pradiniq klasiq mokiniq,
ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikq nuotolinio mokymo/ugdymo proceso
or ganizavim4. Tvarkoj e vartoj amos s4vokos

:

3.1. nuotolinis mokymas - tai mokymo(si) bldas, kai besimokantysis (pradiniq klasiq
mokinys, ikimokyklinio, prieSmokyklinio amZiaus ugdytinis, toliau - Mokinys) nepalaiko
betarpi5ko kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu budu bendraujama ir bendradarbiaujama
informaciniq komunikaciniq technologiniq (toliau - IKT) priemoniq pagalba virtualioje aplinkoje;
3.2. virtuali mokymo(si) aplinka - tai kompiuteriq tinklais ir kitomis IKT sukurta
informacine ugdymo sistema naudojant virtuali4 mokymo(si) erdvg, kurioje patalpintas kiekvienos
klases/grupes mokomasis kursas, pagal mokyklos ugdymo planq, ikimokykling ir prie5mokykling
ugdymo program4 suskirstytas ikonkredias elektronines (skaitmenines) pamokas (temas), veiklas;
3.3. elektronine pamoka - tai mokymo(si) medLiagos rinkinys, skirtas konkrediai pamokos
temai (teorine ir praktine medliaga, patikros uZduotys, mokejimus ir igDdZius lavinantys pratimai);
3.4. nuotoline konsultacija - tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos
konsultacijos mokiniams, tevams pagal direktoriaus isakymu patvirtint4 tvarkara5ti ar susitarus
individualiai.
3.5. atsiskaitomasis darbas - tai individualiai ir savaranki5kai atliekamas ra5to ar kitas
darbas, skirtas mokiniq Linln4, gebejimq fu igudZiq palangai ir pasiekimams patikrinti;
3.6. Lini4lygio nustatymo uZduotys - tai individualiai ir savarankiSkai atliekamas darbas,
skirtas mokiniq Linl; gebejimq ir igldZiq lygio nustatymui.
4. Mokykla uZtikrina Svietimo ir mokslo ministro nustatytus mokymo nuotoliniu ugdymo
proceso organizavimo bDdu kriterij q atitikim4.

II SKYRIUS
PASIRENGIMAS IR UGDYMO PROCESONUOTOLINIU BUDU
ORGANIZAVIMAS
5. Nuotolinis ugdymas(is), mokymas(is) organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo
prograr,nq apra5ais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, Mokyklos
ikimokyklinio, prie5mokyk_linio ugdymo programa. Nuotolinio mokymo(si) kuratorius:
5.1. konsultuoja mokinius del prisijungimo ir darbo virtualioje mokymosi aplinkoje, esant
reikalui generuoj a prisij ungimus;

5.2. koordinuoj a mokiniq mokym4si, pasiekimus;

5.3. pagal mokytojq pateikt4 informacij4, rengia ataskaitas mokyklos vadovybei apie
pasiekimus, paLangq bei lankomum4;
5.4. yra atsakingas uZ klasiq/ grupiq mokiniq s4raSrl tikslum4;
5.5. ugdymo procesui pasibaigus, formuoja ataskaitas ,,Klases paLangumas'., ,,Mokiniq
mokymosi pasiekimq apskaitos suvestind",,Klases mokslo metq lankomumo suvesting";
5.6. patikrina klasiry'grupiq pamokq/veiklq tvarkara5dius, apie netikslumus informuoja
dalyko mokytoj 4, mokyklos administracij 4.
6. Nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bUdu mokosi
klasiq mokiniai,
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikai, del karantino negalintys nuosekliai mokytis pagal
pradinio, ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo program4. Nuotoliniu bfldu besimokantis
mokinys:
6.1. pasiekia mokymosi medZiag4 nuotoliniu budu;
6.2. virtualiai bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokyojais;
6.3. laiku atlieka ir atsiskaito uZduotis;
6.5. konsultuojasi su mokyoju, stebi savo paZangum4.
7. Mokiniai mokosi reguliariai 5 dienas per savaitg b,[dami skirtingose vietose, naudojant
Eduka platform4: Eduka dienyn4, Eduka klasg ir jam prieinamas IT priemones (telefon4, sms,
internet4, elektronini pa5t4 ir kt.).
8. Mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi temp4, tadiau turi
fsisavinti ir atsiskaityti uL tq medLiagos dali, kuri jam priskirta. Pradiniq klasiq mokinys privalo
atsiqsti visrl mokomqjq dalykrl paskirtus atsiskaitomuosius darbus, i5skyrus dorinio ugdymo.
Fizinio ugdymo, Sokio, technologijq, dailes, muzikos uZduotis atlikti laisvu laiku ir nurodytu
formatu. Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq atsiskaitymo btdus nustato ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio ugdymo mokytoj as (toliau-mokytoj as).
9. Nuotolinio ugdymo(si) mokytoj as:
9.1. pagal direktoriaus isakymu patvirtint4 nuotolinio mokymo tvarkara5ti (nurodytu laiku)
jungiasi prie virtualios mokymosi aplinkos, vaizdo konferencijos, paskyros;
9.2. nuotolines grupines pamokas/veiklas mokyojas gali vesti tiek mokykloje, tiek
dirbdamas per nuotoli (namuose, kitose vietose, kurios pritaikytos tokiai veiklai: rami,
netriirk5minga aplinka, yra galimybe naudotis kompiuteriu, geros kokybes interneto rySiu);
9.3. rengia Ziniq lygio nustatymo uZduotis, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si)
medZiago s rinkinius, patalpina medLiagq virtualioj e mokymo si aplinkoj e ;
9.4. tvarko mokiniq ugdymo dokumentus:
9.4.L paruo5ia el. dienyno ataskait4 apie mokinio, i5vykstandio i5 mokyklos, mokymosi
pasiekimus per tam tikr4 mokslo metq laikotarpi;
9.4.2. tikrina, vertina, komentuoja mokiniq darbus, gautus virtualioje aplinkoje. Vertinimus
uZ darbus, sura5o el. dienyne. El. dienynas pildomas vadovaujantis bendra el. dienyno pildymo
tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus isakymu;
9.4.3. stebi mokiniq pasiekimus, lankomum4 bei teikia ataskaitas pavaduotojui ugdymui,
mokyklos administracij ai ;
9.4.4. informuoja pavaduotoj4 ugdymui ir direktoriq apie mokinius, kurie nesijungia
priemokomosios aplinkos;
9.5. kiekvienas mokytojas (pradiniq klasiq dalykq, ikimokyklinio, prie5mokyklinio
ugdymo) rengia elektronines pamokas/uZsiemimus: garso, vaizdo pamokas ir, per Eduka dienynq ar
pasirinktaskitas informacines komunikacijos platformas (Skype, Microsoft Teams, Messenger, sms,
elektroniniai lai5kai ir kt.), susijungia klasg, grupg ar, pagal tvarkara5ti, rengia individualias
nuotolines konsultacijas. Savaranki5kas uZduotis mokinys atlieka jam patogiu metu virtualioje
aplinkoje ar dalyko pratybq s4siuvinyje;
9.6. ultil<rina, kad pradiniq klasiq mokinys prie IKT praleistq per dien4 ne ilgiau nei 25-30
min., ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikai - iki i0-15 min.
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10. Nuotoliniu bfldu besimokandiq mokiniq lankomumo apskaita tvarkoma pagal
prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos ar elektroninio pa5to duomenis ir fiksuoiama
EDUKA dienyne.
ll. 1-4 klasiq mokiniq paianga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose
apra5ytus pasiekimus. Atsiskaitomqjq darbq vertinimas

:

11.1. minimalus ivertinimq skaidius per menesi atsiskaitomqjq darbry'privalomq testq
skaidius. Mokinys privalo atsiskaitomuosius darbus atsiqsti iki mokytojo nurodytoi atsiskaitomojo

-

darbo dienos.

11.2. mokiniui, neatsiuntusiam atsiskaitomojo darbo uZduodiq ar neatlikusiam privalomo
testo, ra5oma, kad neatliko uZduoties (neigiamas vertinimas). Komentarq skiltyje mokytojas nurodo,
kad uZduotis neatlikta bei ira5o atsiskaitymo termin4. Atlikus atsiskaitomqi darb4,- neigiamas
vertinimas panaikinamas, o jo vietoje ira5omas gautas ivertinimas.
12. Atsiskaitomqji darb4 mokytojas i5taiso ne veliau kaip per I savaitg nuo atsiskaitomojo
darbo atsiuntimo dienos.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Mokykla uZtikrina nuotolinio mokymo aplinkos saugum4, prieig4 prie nuotolinio
mokymo aplinkos, apskaito mokymosi laik4 nuotolinio mokymo aplinkoje, uZtikrina vertinimo
procedury laikym4si ir vertinimo informacijos apsaug4.

