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KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU KARANTINO METU 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių profesinio rengimo centro (toliau – Centras) ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu karantino metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ugdymo proceso 

organizavimą nuotoliniu būdu esant koronaviruso grėsmei iki bus atnaujintas įprastas ugdymo 

procesas. 

2. Aprašas nustato nuotolinio ugdymo proceso organizavimo būdus, priemones, taisykles, 

mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimą. 

3. Laikinai organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

4. Informaciją apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teikiama Centro 

internetiniame tinklapyje, elektroniniame dienyne „Mano dienynas“ (toliau – el. dienynas), Centro 

paskiroje Facebook, telefoniniais pranešimais ir kitais Centro bendruomenei priimtinais būdais. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

5. Siekdamas pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu Centras: 

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

skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę 

padėtį; 

5.2. įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės 

įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo būdų. Centras 

mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam 

mokymuisi reikalingomis priemonėmis, ieško reikalingų priemonių ir būdų problemai išspręsti; 

5.3. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių ir jo pavaduotoją, kurie konsultuotų 

mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais; 

5.4. paskelbia Centro internetiniame tinklapyje skaitmeninių technologijų administratoriaus ir 

jo pavaduotojo kontaktinę informaciją dėl techninės pagalbos;  

5.5. paskelbia Centro internetiniame tinklapyje švietimo pagalbos specialistų kontaktinę 

informaciją. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 

6. Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu per el. dienyną 

pagal Centre patvirtintą pamokų tvarkaraštį. 

7. Mokytojai: 

7.1. dirba iš namų arba atvyksta į Centrą, kur gali prisijungti prie skaitmeninių aplinkų; 



 

7.2. pamokų tvarkaraštyje nurodytu laiku prisijungia prie el. dienyno, suveda pamokų 

duomenis: nurodo pamokos temas, detalizuoja klasės darbą, skiltyje „Namų darbai“ patalpina mokymo 

medžiagą, užduotis, nurodo laikotarpį, per kurį mokinys turi atlikti ir pateikti užduotis, nurodo 

atsiskaitymo formas ir būdus; 

7.3. savo pamokų metu mokiniams turi būti pasiekiami elektroninėje aplinkoje; 

7.4. konsultuojasi tarpusavyje, teikia pagalbą vieni kitiems. 

8. Mokiniai: 

8.1. pagal pamokų tvarkaraštį prisijungia prie el. dienyno, perskaito pateiktą informaciją ir 

atlieka nurodytas užduotis iki mokytojo nurodytos datos (šią informaciją mokinys gali rasti skiltyse 

„Pažymių knygelė“, „Klasės darbai“ (apie pamokos temą), „Namų darbai“ (apie pateiktas užduotis, 

sukeltus papildomus dokumentus, skirtą laiką atlikti užduotims); 

8.2. atliktus darbus atsiunčia vadovaudamiesi mokytojo pateikta atsiskaitymo instrukcija; 

neatsiųstas/neįkeltas darbas iki mokytojo nurodyto laiko yra nevertinamas; 

8.3. mokymosi medžiagos turinį, mokymosi, užduočių atlikimo ir jų pateikimo ypatumus 

išsiaiškina su medžiagą parengusiu mokytoju; 

8.4. mokydamiesi nuotoliniu būdu organizaciniais klausimais kreipiasi į klasės/grupės 

vadovą. 

9. Tėvai (globėjai): 

9.1. padeda vaikams naudotis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis; 

9.2. informuoja (el. dienyne arba el. paštu) klasių/grupių vadovus apie vaiko ligą ir negalėjimą 

dalyvauti ugdymo procese; 

9.3. kasdien prisijungia prie el. dienyno ir užtikrina, kad laiku vaikai atsiųstų atliktus darbus; 

9.4. kontroliuoja vaiko elgesį internete, saugo asmens duomenis ir nepažeidžia autorinių 

teisių. 

10. Klasės/grupės vadovas: 

10.1. stebi mokinių prisijungimus prie el. dienyno, konsultuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus) 

dėl nuotolinio mokymosi organizavimo; 

10.2. informuoja mokytojus, skyrių vedėjus apie mokinių ligas ir negalėjimą dalyvauti 

ugdymo procese. 

11. Vadovai: 

11.1. nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir 

kitų institucijų; 

11.2. kontroliuoja ir tikrina el. dienyne įrašus apie pravestas pamokas; 

11.3. organizuoja mokymo(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus; 

11.4. atlieka mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų) apklausas nuotolinio mokymo(si) eigai 

koreguoti ir tobulinti. 

12. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma el. dienyne. Nuotoliniu būdu besimokančių 

mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie el. dienyno duomenis ir fiksuojama el. 

dienyne. 

13. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, užduotis rengia dalykų mokytojai 

(atsižvelgiant į sutrikimus, mažina užduočių kiekį ir pan.), švietimo pagalbą nuotoliniu būdu teikia 

specialusis pedagogas, psichologas ir socialinis pedagogas. 

14. Mokytojų, klasių/grupių vadovai, mokiniai ir tėvai (globėjai) bendrauja per el. dienyną, 

elektroniniu paštu ir/ar socialinių medijų pagalba (Messenger, Facebook ir kt.); mokytojai į mokinių ir 

tėvų (globėjų) klausimus privalo atsakyti tą pačią dieną. 

15. Nuotolinio mokymosi metu privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų 

apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims. 

 



IV SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

16. Aprašas tvirtinamas Centro direktoriaus įsakymu. Esant reikalui, koreguojamas. 

17. Aprašas Centro pedagoginiams darbuotojams siunčiamas elektroniniu paštu. 

18. Klasių/grupių vadovai su Aprašu supažindina mokinius ir jų tėvus (globėjus) išsiunčiant 

Aprašą per el. dienyną. 

19. Aprašas skelbiamas Centro internetiniame tinklapyje. 

 

 

_________________________________________ 

 

 


