
 

 PATVIRTINTA 

 Šiaulių sporto gimnazijos 

 direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. 

 įsakymu Nr. V-219 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Aprašas reglamentuoja ugdymo proceso organizavimą ir vykdymą Gimnazijoje nuotoliniu būdu, 

iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Vykdant nuotolinį mokymą Gimnazijoje, esant koronoviruso grėsmei, mokymo sutartys 

nekeičiamos. 

3. Ugdymo procesą nuotoliniu būdu Gimnazija vykdo vadovaudamasi 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis Rekomendacijomis 

dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

4. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, Gimnazija: 

4.1. Apklausos būdu įsivertina mokinių ir mokytojų pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: 

4.1.1. Klasių auklėtojai: 

4.1.1.1. iki 2020 kovo 17 d. surenka duomenis apie mokinių technologines galimybes, jų turimas 

skaitmenines priemones, bei bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymo proceso metu realiuoju 

(sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku galimybes; 

                   4.1.1.2.  ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) kaip   

bus organizuojamas ugdymas. 

4.1.2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui iki 2020 kovo 19 d. surenka duomenis apie mokytojų ir 

trenerių  technologines galimybes, jų turimas skaitmenines priemones, bei bendravimo ir 

bendradarbiavimo ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) 

laiku galimybes. 

     4.1.3. Direktorius iki 2020 m. kovo 30 d. įsakymu paskiria skaitmeninių technologijų 

administratorių (IKT koordinatorių), kuriam paveda konsultuoti mokytojus, trenerius ir mokinius 

technologijų naudojimo klausimais. 

      4.1.4. Gimnazijos interneto svetainės administratorius svetainėje paskelbia kontaktinę skaitmeninių 

technologijų administratoriaus informaciją, nuolat atnaujina informaciją susijusią su nuotolinio 

mokymo aktualijomis. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

 

5. Organizuodami nuotolinį mokymą mokytojai ir treneriai prioritetus teikia Gimnazijoje jau 

taikomoms informacinėms sistemoms ir (ar) virtualioms aplinkoms tokioms kaip: Mano dienynas, 

Eduka klasė, E-test, Egzaminatorius, elektroninė „Vyturio“ biblioteka bei naudojasi esamu visoms 

mokykloms prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu, kuris pateikiamas 2020 m. kovo 16 

d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-372 patvirtintų 

Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 13-18 punktuose. 

6. Dalykų mokytojams, treneriams ir klasių auklėtojams rekomenduojama susikurti uždaras 

„Facebook“ grupes, kuriose visi galėtų dalintis patirtimi, kreiptis pagalbos į IKT koordinatorių. 



7. Gimnazijoje susitarta, kad įgyvendinant nuotolinį mokymą: 

7.1. ugdymo procesas vykdomas asinchroniniu laiku; 

 7.2. mokytojai, treneriai ir mokiniai komunikuoja skambučiais ir/arba žinutėmis telefonu, internetu  

uždarose „Facebook“ grupėse, el. paštu, per el. dienyną, laikydamiesi asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų; 

 7.3. mokytojai, treneriai kiekvienos klasės/grupės mokinius konsultuoja mokytojo tvarkaraštyje 

įrašytu pamokos, treniruotės bei paskirtu konsultacijų laiku; 

7.4. esant poreikiui dėl konsultacijos su dalyko mokytoju, treneriu 7.1. punkte numatytomis 

priemonėmis, tariamasi dėl individualių konsultacijų; 

 7.5. grįžtamasi ryšys apie mokymosi rezultatus fiksuojamas bei mokiniams ir jų tėvams teikiamas 

per elektroninį dienyną; 

 7.6. siekiant reguliuoti mokinių darbo krūvius, kad jie galėtų pasirinkti kada atlikti paskirtus darbus 

ir įsisavinti pateiktą dalyko medžiagą: 

7.6.1. dalyko mokytojai, treneriai mokomąją medžiagą ir reikiamus atsiskaityti darbus pateikia  visai 

savaitei ne vėliau kaip iki pirmos tvarkaraštyje nurodytos savaitinės pamokos/treniruotės; 

7.6.2. savaitės atsiskaitomuosius darbus mokiniai pateikia savo pasirinktu (jei su dalyko mokytoju ar 

treneriu nebuvo sutarta kitaip) laiku iki einamosios savaitės pabaigos.  

  8. Mokinių žinių vertinimo ir jų aptarimo periodiškumas:  

8.1. jeigu dalykui skirta 1 savaitinė valanda, mokinio žinios vertinamos ne mažiau kaip 1 pažymiu 

per mėnesį; 

8.2.  jeigu 2 savaitinės valandos – 1-2 pažymiais; 

8.3. jeigu 3 savaitinės valandos – 2- 3 pažymiais; 

8.4. jeigu 4 - 5 savaitinės valandos - 3- 4 pažymiais, 

8.5. specializuoto ugdymo dalykas (sporto šaka) vertinamas 2 pažymiais per mėnesį. 

9.  Dalykų mokytojai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su spec. pedagoge mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais. Kartu rengia  užduotis šiems mokiniams bei teikia 

visapusišką pagalbą ir konsultacijas 7.1. punkte numatytomis priemonėmis ir būdais. 

10. Specializuoto ugdymo dalyko (sporto šaka) ugdymo programos turinys grindžiamas tik teorinio 

pobūdžio užduotimis, kurios bus vertinamos pažymiais. Praktinės bendro ir specializuoto fizinio krūvio 

užduotys gali būti tik rekomendacinio pobūdžio. 

11. Kiekvienos klasės/grupės visus atsiskaitomuosius darbus, nepriklausomai nuo to kokio formato 

(raštu, žodžiu, vaizdo failu ir t.t. ) užduotys buvo paskirtos  atsiskaitymams, dalykų mokytojai, treneriai 

kaupia savo susikurtuose elektroniniuose mokinių pasiekimų aplankuose. 

12. Mokiniai kasdien prisijungia prie elektroninio dienyno, atlieka ten dalykų mokytojų ir trenerių 

pateikiamas užduotis ir iki kiekvienos darbo dienos pabaigos užpildo refleksijai skirtą anketą. 

13. Klasių auklėtojai, mokinių užpildytų refleksijos anketų pagalba, nuolat stebi mokinių aktyvumą, 

dalyvaujant ugdymo procese, padeda auklėtiniams spręsti iškilusias problemas, esant poreikiui kreipiasi 

pagalbos į IKT koordinatorių, mokyklos administraciją. 

 

        ________________________________________________________ 


