
                                                                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                                        Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos  

                                                                                                        direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. 

                                                                                                        įsakymu Nr. VK-61  

 

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO 

PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS 

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS 

NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

BŪDU TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, 

potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei  laikotarpiu (toliau – ypatingos 

aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso būdu (vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti 

koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas). 

2.  Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

2.1. minus 20 °C ar žemesnė, – 5 klasių mokiniams; 

2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–12 klasių mokiniams; 

2.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–12 klasių mokiniams. 

3.  Mokyklos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas 

negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti sprendimus:  

3.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  

3.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

3.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

3.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

3.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / šalinančius 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje nėra 

galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus elektros tinklų 

tiekimui ir kt. Ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1–2 darbo 

dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo 

proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu; 

3.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo 

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

4.  Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos direktoriaus sprendimu ugdymo procesą 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu mokykla: 

4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, atsižvelgdama į 

mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti;  
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4.2. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. Išsiaiškinus, 

kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje, jeigu mokykloje nėra 

aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo procesą 

organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas;  

4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto 

laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – 

asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val.; 

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas 

pamokas;  

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į mokinių 

amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

4.8. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;  

4.9. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso organizavimo 

tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo bendruomenei klausimais tol, kol 

neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas mokykloje negalėjo būti 

organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama mokyklos tinklalapyje;  

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

 

5.  Mokytojas su mokiniu sutaria individualiai, kokią mokymo platformą naudos (pvz. Facebook 

Messenger pokalbių programą).  

6.  Kiti informacijos perdavimo būdai ir formos gali būti naudojami atskiru mokytojo ir mokinių 

susitarimu.  

7. Mokytojai teikia mokomąją medžiagą programoje pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį. 

8.  Mokiniai privalo prisijungti su savo įrenginiu (kompiuteriu, planšete, mobiliuoju telefonu) pagal 

galiojantį tvarkaraštį (realiuoju laiku).  

9.  Mokytojai pildo dienyną pagal mokyklos nustatytą tvarką. Prie temos nurodoma  - mokymas 

vyksta nuotoliniu būdu.  

10.  Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal Mokinių 

lankomumo tvarkos aprašą, patvirtintą Mokyklos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. VK-50. 

11.  Mokytojai, dirbantys nuotoliniu būdu, vadovaujasi visomis galiojančiomis Mokyklos vidaus 

tvarkos taisyklėmis.  

12.  Visi darbuotojai atsako už asmens duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi pagal duomenų 

apsaugos aprašo nuostatas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus 2018 m rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. VK-21.  

13.  Nuotolinio mokymo/si taisyklių laikymosi stebėseną ir priežiūrą vykdo mokyklos vadovai. 

14.  Mokytojas, dirbantis nuotoliniu būdu: 

14.1. esant poreikiui lanksčiai koreguoja dalyko programą; 

14.2. rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaudamasis 

dalyko programa bei metodinėmis rekomendacijomis; 

14.3. bendradarbiauja su kolegomis ir dalinasi patirtimi vesdamas pamokas nuotoliniu būdu, tariasi 

dėl krūvio reguliavimo; 

15.  Nuotoliniu mokymosi proceso organizavimo būdu besimokantis mokinys: 

15.1. prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų; 

15.2. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu; 

15.3. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais; 

15.4. laiku atlieka užduotis ir atsiskaito mokytojo nurodytose virtualiose aplinkose;  
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15.5. konsultuojasi su mokytoju, stebi asmeninę pažangą; 

15.6. pagal nustatytą nuotolinio mokymosi tvarkaraštį dalyvauja vaizdo konferencijose; 

15.7. gautą mokymosi medžiagą panaudoja tikslingai, jos neplatina (draudžiama platinti vaizdo 

konferencijų įrašus), atsako už savo veiksmus; 

15.8. saugiai ir atsakingai naudojasi elektronine erdve; 

16.  Tiek individualių, tiek grupinių pamokų metu kiekvienas mokinys, savo įprastu pamokų laiku 

muzikos mokykloje,  turi galimybę susisiekti su savo dalyko mokytoju konsultacijai, paaiškinimui, 

pagalbos prašymui. 

17.  Tėvai (rūpintojai, globėjai): 

17.1. įgyvendina mokymosi sutartyse su Mokykla numatytus įsipareigojimus; 

17.2. atsako už vaiko saugumą karantino (nuotolinio mokymo) laikotarpiu; 

17.3. užtikrina privalomųjų higienos prevencijos priemonių vykdymą, domisi jomis, laikosi 

rekomendacijų; 

17.4. padeda vaikams naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis, užtikrina saugų naudojimąsi 

jomis; 

17.5. atsako už vaiko dienos režimą vadovaudamiesi higienos normomis; 

17.6. sudaro sąlygas prisijungimui prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų; 

17.7. kontroliuoja ir užtikrina vaikų atliktų darbų atsiskaitymą laiku; 

17.8. susirgus/pasveikus vaikui, tą pačią dieną informuoja specialybės mokytoją; 

17.9. kontroliuoja ir atsako už tinkamą gautos mokymo medžiagos naudojimą (draudžiama platinti 

vaizdo konferencijų įrašus), vykdo patyčių prevenciją ir atsako už jų organizavimą pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos įstatymus; 

17.10. bendrauja ir bendradarbiauja su specialybės mokytoju, dalykų mokytojais, Mokyklos 

administracija, teikia pasiūlymus. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

18.  Vertinimas vykdomas vadovaujantis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu,  patvirtintu Mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. 

įsakymo Nr. VK-42.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

19.  Mokykla, organizuodama mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, užtikrina 

teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenų apsaugos, kibernetinės saugos, autorinių teisių, smurto, 

patyčių prevencijos nuostatų laikymąsi. 

20.  Informacija apie mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu organizavimą yra 

skelbiama mokyklos interneto svetainėje. 

 

 

_____________________________________ 


