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KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos (toliau – Mokykla) nuotolinio ugdymo 

taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu 
Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-06 įsakymu Nr. AD1-1222 „Dėl 
ribojimų Klaipėdos mieste karantino metu“. 

2. Šios taisyklės nustato, kaip muzikos Mokykloje yra organizuojamas mokymas nuotoliniu 

būdu karantino metu. 

3. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, Mokymo sutartys nekeičiamos. 
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:  

4.1. nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško 

kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių 

komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje;  
4.2. virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta 

informacinė ugdymo sistema naudojant virtualią mokymo(si) erdvę, kurioje patalpinta kiekvienos 

klasės ir grupės mokymo medžiaga.  

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU VYKDYMAS 

 

5. Siekiant sėkmingai organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, Mokykla: 
5.1. teikia informaciją mokytojams dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo 

elektroniniu paštu, telefonu arba paskyroje sukurtoje uždaroje Mokyklos mokytojų nuotolinio 

bendravo grupėje; 

5.2. organizuoja vaizdo pasitarimus / susirinkimus / mokytojų tarybos posėdžius Zoom, 
Teams platformose su Mokyklos mokytojais bei metodinių grupių pirmininkais, įsivertina situaciją, 

teikia pasiūlymus ir priima sprendimus. 

5.3. ugdymo procesą nuotoliniu būdu organizuoja vadovaujantis mokyklos ugdymo planu, 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programomis, individualiomis 
muzikavimo ir dalykų programomis, galiojančiais individualių ir grupinių pamokų tvarkaraščiais.  

5.4. atsižvelgdama į turimas technines galimybes, mokytojų ir mokinių pasirengimą 

mokykla numato nuotoliniam ugdymui realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku 

naudoti: 
5.5. elektroninį TAMO dienyną;  

5.6. nemokamas susirašinėjimų ir pokalbių socialinių tinklų programas ar platformas: Zoom, 

Teams, Messenger, Skype, Whereby, Viber, Discord ar kitas nereikalaujančias ypatingų techninių ir 

technologinių išteklių ir resursų; 
5.7. elektroninį paštą. 

6. Vykdydamas ugdymo procesą nuotoliniu būdu, mokytojas: 



6.1. dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį, dalį pamokų laiko   

(ne mažiau 50 proc.) skirdamas realiajam (sinchroniniam) mokymui vaizdo pokalbį palaikančiose 
susirašinėjimų ir pokalbių socialinių tinklų programose ar platformose; 

6.2. nuotolines pamokas, jei tam neprieštarauja Lietuvos Respublikos vyriausybės  

numatytos karantino taisyklės, turint mokyklos direktoriaus leidimą ir laikantis visų tuo metu  

privalomų saugumo reikalavimų, gali vesti mokykloje arba dirbti per nuotolį namuose;  
6.3. rengia, atnaujina, pildo nuotolinio mokymo(si) medžiagą;  

6.4. visą savo darbo laiką konsultuoja mokinius, nustato mokomosios medžiagos apimtį , 

atsižvelgdamas į savaitinių pamokų kiekį, vengia perteklinės informacijos, orientuojasi, kad vienos 

pamokos trukmė – 45 min., į kurią turėtų tilpti mokinio darbas atsisiunčiant užduotis, peržiūrint 
vaizdinę medžiagą, perskaitant tekstą, atliekant užduotis ir jas nusiunčiant atgal mokytojui aptarimui 

ir apibendrinimui; 

6.5. tikrina, vertina, aptaria mokinių darbus, įvertinimą fiksuoja TAMO dienyne; 

6.6. stebi mokinių pasiekimus ir daromą pažangą, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), 
direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie mokinius, kurie neįsitraukia į ugdymo procesą; 

6.7. tam tikrais atvejais (pvz., mokinys nurodytu metu buvo nepasiekiamas dėl ryšių 

trikdžių) mokytojas savo nuožiūra gali keisti mokinio tvarkaraštį nedubliuodamas kitų dalykų 

pamokų laiko, nepažeidžiant darbo ir poilsio režimo; 
6.8. koncertmeisteriai daro akompanuojamų kūrinių įrašus individualioms ir grupinėms 

pamokoms ir siunčia dalykų mokytojams. Komunikuoja su mokytojais elektroniniu paštu, telefonu ir 

koreguoja įrašus pagal mokytojų pageidavimus; 

6.9. TAMO dienyną pildo tokia pačia tvarka (kiekvieną dieną), kaip ir esant įprastam 
ugdymo procesui. 

7. Dalyvaudamas nuotolinio ugdymo procese mokinys: 

7.1. realiuoju (sinchroniniu) laiku dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą pamokų 

tvarkaraštį ir / ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku konsultuodamasis su mokytoju, dirba 
savarankiškai; 

7.2. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais; 

7.3. laiku atlieka mokytojo paskirtas užduotis ir atsiskaito; 

7.4. konsultuojasi su mokytoju, stebi savo individualią pažangą; 
7.5. gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų dirbdamas realiuoju (sinchroniniu) 

laiku, parašydamas el. laišką per TAMO dienyną, mokytojo pateiktu el. pašto adresu ar kitu su 

mokytoju sutartu būdu. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Organizuodami mokymo procesą nuotoliniu būdu, mokytojai laikosi konfidencialumo ir 
asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

9. Mokytojo pamoka, tai autorinis kūrinys, kuris negali būti platinamas be mokinių tėvelių 

(globėjų) ir mokytojo sutikimo. 

10. Mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai su šiomis Taisyklėmis supažindinami 
Mokyklos elektroniniame tinklapyje www.jkacinskas.lt 

11. Mokinių lankomumo ir mokymosi apskaita tvarkoma TAMO dienyne (fiksuojamas 

pamokos turinys, lankomumas, vertinimas). 

12. Tėvų (globėjų) informavimas organizuojamas Mokyklos elektroniniame tinklapyje 
www.jkacinskas.lt. ir TAMO dienyne. 

13. Taisyklės įsigalioja 2020 m. lapkričio 3 d. ir galioja iki tol, kol bus atšauktas nuotolinis 

mokymas. 

____________________ 
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