PATVIRTINTA
Panevėžio dailės mokyklos direktoriaus
2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-12

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio dailės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka (toliau –
Tvarka), yra skirta ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas
ugdymo procesas.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo
3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų
aprašo patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 3 d. sprendimu Nr.
TSP-72 „Dėl savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-392 „Dėl mokinių
skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo mokyklų grupėse patvirtinimo ir Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-57-7 pripažinimo netekusiu galios“
pakeitimo“.
3.Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną ar ekstremalią situaciją, dailės mokykla
nuotoliniu būdu ugdo mokinius nepriklausomai nuo to, kad šis būdas nėra įteisintas mokyklos
nuostatuose. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.
4. Dailės mokykla naudojasi nuotolinio mokymosi aplinkomis ir priemonėmis:
el. dienynu, Dailės mokyklos internetiniu puslapiu, el. paštu, telefonu.
II SKYRIUS
NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS
5. Nuotolinio ugdymo metu:
5.1. administracija:
5.1.2. Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną ar ekstremalią situaciją, per 3
kalendorines dienas informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), apie nuotolinio mokymo
organizavimą;
5.1.3. koordinuoja nuotolinio ugdymo procesą;
5.1.4. prižiūri virtualias mokymo(si) aplinkas ir jos vartotojus, konsultuoja mokytojus, mokinius ir
jų tėvus.
5.2. klasės auklėtojas:
5.2.1. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus;
5.2.2. individualiai bendradarbiauja su tėvais ir kartu užtikrina sėkmingą vaiko ugdymąsi nuotoliniu
būdu;
5.2.3. teikia informaciją tėvams apie nuotolinį ugdymą;
5.2.4. stebi savo klasės mokinių dalyvavimą veikloje, bendradarbiauja su dalyko mokytojais, apie
iškilusias problemas informuoja mokyklos administraciją.
5.3. nuotoliniu būdu ugdantis mokytojas:
5.3.1. esant poreikiui lanksčiai koreguoja dalyko trumpalaikius planus;

5.3.2. bendradarbiauja ir dalinasi patirtimi vedant pamokas nuotoliniu būdu;
5.3.3. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, įvertinimus už darbus surašo el. dienyne;
5.3.4. be Tvarkoje įvardintų virtualių aplinkų, mokytojas gali naudoti ir kitas elektronines
mokymosi erdves, laikantis saugaus darbo elektroninėje aplinkoje reikalavimų.
5.4. nuotoliniu būdu besimokantis mokinys:
5.4. 1. prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų;
5.4.2. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu;
5.4.3. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais;
5.4.4. laiku atlieka užduotis ir atsiskaito mokytojo nurodytose virtualiose aplinkose;
5.4.5. konsultuojasi su mokytoju, stebi asmeninę pažangą;
5.4.6. saugiai ir atsakingai naudojasi elektronine erdve.
5.5. tėvai (rūpintojai, globėjai):
5.5.1. įgyvendina mokymosi sutartyse numatytus įsipareigojimus;
5.5.2. atsako už vaiko saugumą karantino laikotarpiu;
5.5.3. padeda vaikams naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis, užtikrina saugų naudojimąsi
jomis;
5.5.4. sudaro sąlygas prisijungimui prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų;
5.5.5. periodiškai tikrina el. dienyną, reaguoja į komentarus, pagyrimus, pastabas, mokytojų laiškus;
5.5.6. susirgus/pasveikus vaikui, tą pačią dieną informuoja klasės auklėtoją;
5.5.7. bendrauja ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais, administracija, teikia
pasiūlymus.
6. Vykdant nuotolinį ugdymą paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos metu, vidutinį
mokinių skaičių grupėse gali sudaryti ne mažiau kaip 8 mokiniai.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Tvarka skelbiama Dailės mokyklos internetiniame puslapyje.
8. Tvarka keičiama esant poreikiui.
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