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VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKA

1. Vilniaus Pilaitės gimnazija nuotoliniam mokymui(si) kaip pagrindinę renkasi GoogleClassroom
platformą, papildomą – Facebook Messenger pokalbių programą.
2. Kiti informacijos perdavimo būdai ir formos gali būti naudojami atskiru mokytojo ir mokinių
susitarimu.
3. Mokytojai teikia mokomąją medžiagą GoogleClassroom platformoje arba Messenger programoje
pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį.
4. Komunikavimui su tėvais ir kitais bendruomenės nariais (mokytojais, mokiniais) naudojamas
Mano dienynas, platforma GoogleClassroom (Meet), Zoom, pokalbių programos Facebook.
Messenger.
5. Mokiniai privalo prisijungti prie pamokų su savo įrenginiu (kompiuteriu, planšete, mobiliuoju
telefonu) pagal galiojantį tvarkaraštį (realiuoju laiku). Siekiant užtikrinti kokybišką nuotolinį
mokymą ir mokymąsi mokytojui dirbant su garsu ir vaizdu, mokinys, mokytojui nurodžius,
privalo įsijungti kamerą. Jeigu mokinys be pateisinamos priežasties kameros neįsijungia, jam
žymima ,,n“ raidė. Namų aplinkos privatumui apsaugoti gali būti naudojamos tokios techninės
priemonės kaip ekrano fono pakeitimas, videokameros kampo nustatymas, bet ne kameros
išjungimas.
6. Tėvų dalyvavimas nuotolinėje pamokoje, kaip ir pamokoje gimnazijoje, galimas tik iš anksto
suderinus su gimnazijos direktoriumi ir mokytoju.
7. Mokytojai pildo Mano dienyną pagal gimnazijos nustatytą tvarką. Prie temos nurodoma:
mokymas vyksta nuotoliniu būdu.
8. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma Mano dienyne
vadovaujantis Vilniaus Pilaitės gimnazijos ,,Lankomumo tvarkos aprašo“, patvirtinto gimnazijos
direktoriaus 2019-09-18 įsakymu Nr.V-115 (naujos redakcijos, patvirtintos 2020-01-07
direktoriaus įsakymu Nr.V-1) punktais:
8.1. pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą tėvai (globėjai,
rūpintojai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali

atvykti į mokyklą, privalo nedelsdami informuoti mokyklą pagal Lietuvos Respublikos vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 2 punktą „vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai
pagal įstatymą turi teisę ir pareigą rūpintis, kad būtų sudarytos sąlygos vaikui iki 16 metų
mokytis“, taip pat užtikrinti mokinių teisę ir pareigą lankyti Mokyklą, kuri įtvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punktu: „Mokinys privalo lankyti
mokyklą“;
8.2.

jeigu mokinys negali dalyvauti nuotoliniame ugdyme dėl ligos ar kitų pateisinamų

priežasčių, tėvai iš anksto arba tą pačią dieną esant nenumatytoms aplinkybėms informuoja klasės
auklėtoją raštu/telefonu/ elektroniniu paštu/žinute e-dienyne (per tėvų prisijungimą) ir nurodo
priežastis;
8.3. dėl kitų priežasčių gali pateisinti ne daugiau kaip 5 dienas per pusmetį (arba 32 pamokas),
ligos atveju – iki 7 darbo dienų. Mokiniui nepertraukiamai nedalyvaujant ugdymo procese daugiau
nei 7 darbo dienas tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su pamokas pateisinančiu pranešimu klasės
vadovui pateikia apsilankymą gydymo įstaigoje įrodančius dokumentus (išrašas iš www.esveikata.lt)
ir nurodo gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio;
8.4. pasirūpina, kad klasės auklėtojui laiku būtų pristatytas praleistas pamokas pateisinantis
dokumentas (per 5 darbo dienas mokiniui grįžus į ugdymo procesą).
9. Švietimo pagalbos specialistai

dirba nuotoliniu arba kontaktiniu būdu

pagal pareigybines

instrukcijas ir suderintu su kuruojančiu vadovu darbo planu karantino laikotarpiui ir laikantis higienos
ir saugos reikalavimų.
10. Už duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi visi darbuotojai atsako pagal duomenų apsaugos aprašo
nuostatas. Mokykla, organizuojanti mokymą nuotoliniu būdu, užtikrina nuotolinio mokymo aplinkos
saugumą, prieigą prie nuotolinio mokymo aplinkos, apskaito mokymosi laiką nuotolinio mokymo
aplinkoje, užtikrina vertinimo procedūrų laikymąsi ir vertinimo informacijos apsaugą.
11. Nuotolinio mokymo(si) tvarkos laikymosi stebėseną ir priežiūrą vykdo gimnazijos vadovai.

