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NUOTOLINIO DARBO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinio darbo Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) nustato 

nuotolinio darbo tvarką. 

2. Nuotolinis darbas- darbuotojo tarnybinių (darbinių) funkcijų ar jų dalies vykdymas visą arba dalį 

darbo laiko kitoje, negu yra darbovietė, vietoje su darbdaviu suderinta tvarka ir sąlygomis. 

3. Galimybė dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti visi gimnazijos darbuotojai, kurių veiklos 

pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas  funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma. 

II. NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS 

4. Darbuotojas pats susikuria sau saugią nuotolinio darbo aplinką. Jei trauma  patiriama darbo laiku, 

skirtu nuotoliniam darbui, įvykis nelaikomas nelaimingu atsitikimu darbe. 

5. Galimybė dirbti nuotoliniu būdu suteikiama šalių susitarimu pagal darbuotojo prašymą, pateiktą 

mokyklos direktoriui raštu visą darbo laiko normą. Sprendimas priimamas šalims sutarus, kad dėl 

nuotolinio darbo patirtos išlaidos nėra kompensuojamos. 

6. Prašyme privaloma nurodyti telefono numerį, kurio bus palaikomas ryšys. 

7. Savo nuotolinio darbo laiką darbuotojas organizuoja nepažeisdamas maksimaliųjų darbo ir 

minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų. 

8. Darbuotojas, darbo nuotoliniu metu dieną, gimnazijos administracijos darbo laiku, turi būti 

pasiekiamas jo nurodytu telefonu, praleidęs skambučius, perskambinti ne vėliau kaip per vieną 

valandą. Esant tarnybinei būtinybei darbuotojas privalo ne vėliau per vieną valandą atvykti į 

gimnaziją. 

9. Darbuotojas privalo atvykti į gimnaziją, jei nuotoliniu būdu dirbant, numatyti pasitarimai ar kt. 

renginiai, kuriuose darbuotojo dalyvavimas būtinas. 

10. Už darbo nuotoliniu būdu rezultatus darbuotojas atsiskaito direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

nustatytu būdu (14 punktas). 

11. Visų dalykų mokymas organizuojamas nuotolinio mokymosi forma ir būdu. Užduočių skyrimas 

ir atsiskaitymas už rezultatus nesiskiria nuo darbo nenuotoliniu būdu metu skiriamų užduočių ir 

atsiskaitymų už jas. 

12. Mokytojo nuotolinio darbo eigos principai. Nuotolinis mokymasis organizuojamas pasitelkus 

informacines technologijas derinant asinchroninį ir sinchroninį mokymą. Sinchroninis mokymas – tai 

pamokos, ugdymas vyksta realiu laiku, mokiniai dalyvauja veiklose ir dalyvauja užduotis. 

Asinchroninis – visos užduotys yra sukurtos ir pateikiamos su iš anksto suplanuotu atlikimo laiku 

(deadline), mokytojai peržiūri veiklas, teikia grįžtamąjį ryšį ir stebi procesus visos dienos metu. 
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1 – 4 klasių: 

Sincroninis ugdymas – Viber, Messengrer programomomis. Mokytojai dėstantys 1 – 4 klasėse 

sudaro mokinių grupes Viber arba Messenger programose. Bendrauja su mokiniais online šiomis 

programomis pagal tvarkaraštį. 

Asinchroninis ugdymas - mokiniams mokytojai per TAMO el. dienyną siunčia pamokų teorinę ir 

praktinę medžiagą ir nuorodas naudojant Ema, Eduka, eTestai ir kitas reikiamas užduočių programas. 

Bendravimas su tėvais – Tamo dienynas (pranešimai), skambučiai telefonu, el.pašto laiškai. 

5 – 8, I-IV gimn. klasių mokiniai: 

Sincroninis ugdymas – Microfost Teams,  Zoom programomis pagal naujai parengtą nuotolinio 

mokymo tvarkaraštį (pridedmas).  

Asinchroninis ugdymas - Tamo dienynas (pranešimai), skambučiai telefonu, el.pašto laiška, 

egzaminatorius.lt. EMA, EDUKA, Moodle ir kt. 

Suaugusiųjų klasių mokinių - Tamo dienynas (pranešimai), skambučiai telefonu, el.pašto laiška, 

egzaminatorius.lt. EMA, EDUKA, Moodle ir kt. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas - Musudarzelis el. dienynas, Messenger, elektroninį 

paštą, Skype, Viber ir kt.  

13. Pamokos konsultacijos vyks nuo 9-14 val. Nuo 14 val. mokytojai pildo TAMO el. dienyną ir 

ruošiasi kitos dienos pamokoms. Kiekvienas mokytojas kiekvieną dieną iki 17 val. turi užpildyti 

TAMO el. dienyną.   

14. Mokytojų parengtos pamokos (Turi būti tema, uždavinys, pamokos eiga, numatoma atlikimo data: 

Power point, Word, Excel ir kt. formatu) pareikalavus administracijai turi būti išsiųsti el. paštu 

trumpalaikisplanas@gmail.com  

15. Kiekvienas  mokytojas iki 18 val. išsiunčia į TAMO el. dienyną kitos dienos parengtą mokymosi 

medžiagą mokiniams. Būtina nurodyti atsiskaitymo laiką ir formą. Pateikdami mokiniams nuotolinio 

mokymosi medžiagą, mokytojai aptaria savo dalyko mokymosi ypatumus, atsiskaitymo bei vertinimo 

laiką ir būdus. Mokymosi medžiagos turinį, mokymosi, užduočių atlikimo ir jų pateikimo ypatumus 

mokiniai išsiaiškina su medžiagą parengusiu mokytoju  nuotolinių konsultacijų metu pagal mokytojo 

parengtą darbo grafiką. Atliktas užduotis mokinys siunčia dėstančiam mokytojui į Tamo dienyną arba 

mokytojo elektroninų paštą. 

16. Su mokiniu turinčiu gydytojų paskirtą mokymą namuose mokytojai dirba invidualiai per 

konferencijų programą Zoom, Moodle, pagal su mokytoju suderintą pamokos laiką sinchroniniu 

būdu. Užduotis siunčia Tamo dienynu arba elektroniniu paštu. Pareikalavus administracijai 

pamokos planą siunčia el. paštu trumpalaikisplanas@ gmail.com 

17. Gimnazijos psichologės konsultuoja ividualiai:  

Ženeta Gorbačiovienė – 864667595 zeneta.g25@gmail.com., Messenger, Viber,  programėlėmis, 

kitais sutartais būdais. Esant poreikiui bendrauja su mokiniais online būdu nuo 8-17 val. 

Eleonora Kazlauskene 861852047 ela1221@gmail.com Messenger, Viber, programėlėmis, kitais 

sutartais būdais. Esant poreikiui bendrauja su mokiniais online būdu nuo 8-17 val. 

18. Socialinės pedagogės konsultuoja mokinius, tėvus, mokytojus nuo 9 val. iki 15 val: 

mailto:trumpalaikisplanas@gmail.com
mailto:zeneta.g25@gmail.com
mailto:ela1221@gmail.com
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Olga Andrijankina 864665587, el.paštu andrijankina@gmail.com, TAMO dienynu, Messenger 

programomis, kitais sutartais būdais. Esant poreikiui bendrauja su mokiniais online būdu.  Kartą per 

savaitę išsiunčia tėvams, vaikams prevencinio pobūdžio informaciją , edukacinių žaidimų ir/ar 

užduočių su atgaliniu ryšiu. Bendradarbiauja su UAB „Šeimos valgykla“ organizuojant sausų davinių 

perdavimą nemokamą maitinimą gaunančioms šeimoms. Pateikia socialinės paramos skyriui 

duomenis per SPIS sistemą. Bendradarbiauja su VTAS ir socialinės paslaugų centrais, sprendžiant 

šeimų socialines problemas. 

Roma Kochienė - 864555965 romakoch@gmail.com. TAMO dienynu, Messenger programomis, 

kitais sutartais būdais. Esant poreikiui bendrauja su mokiniais online būdu.  Kartą per savaitę išsiunčia 

tėvams, vaikams prevencinio pobūdžio informaciją , edukacinių žaidimų ir/ar užduočių su atgaliniu 

ryšiu. Bendradarbiauja su UAB „Šeimos valgykla“ organizuojant sausų davinių perdavimą 

nemokamą maitinimą gaunančioms šeimoms. Pateikia socialinės paramos skyriui duomenis per SPIS 

sistemą. Bendradarbiauja su VTAS ir socialinės paslaugų centrais, sprendžiant šeimų socialines 

problemas. 

19. Gimnazijos logopedės konsultuoja invidualiai 9 val. iki 15 val.invidualiai TAMO dienynu, 

Messenger programomis, kitais sutartais būdais. 

Natalia Kuznetsova 860562678 natalune@yandex.ru 

Lina Gudynienė  860608679 gudyniene@gmail.com 

20. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai siunčia savaitės ugdymo medžiagą 

kiekvieną pirmadienį iki 10 val. Naudoja Musudarzelis el. dienynas, Messenger, elektroninį paštą. 

21. Mokytojai privalo pritaikyti ugdymo turinį jeigu klasėse yra spec. poreikių mokinių. Namų 

mokymas vykdomas remiantis Nuotolinio darbo gimnazijos tvarkos aprašu 13, 14, 15, 16 punktais. 

22. Iškilus sunkumams dėl IKT naudojimo skiriami informacinių technologijų mokytojai: Olesia 

Tarasenkova (tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojai) Artūras Lakickas (lietuvių ir rusų k. ir užsienio 

k. grupės) Svetlana Kasiulionienė (pradinių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupės), Rytis 

Povilionis (suaugusiųjų ugdymui, menų, technologijų ir dorinio ugdymo, fizinio ugdymo), Nomedas 

Špilkovas (gamtos ir suaugusiųjų ugdymui). 

23. Kiekvieną dieną iki 8.30 val. tėvai informuoja mokytojus jeigu mokinys nedalyvaus pamokose. 

24. Vertinimas – vadovaujamasi gimnazijos patvirtintu mokymosi pažangos ir pasiekimų aprašu. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Stebimas nuotolinio mokymosi tvarkos aprašo įgyvendinimas, koregavimo poreikis, mokymosi 

sąlygų ir turinio atitikimas mokinių poreikiams ir esant reikalui inicijuojami nuotolinio mokymosi 

organizavimo pakeitimai. 

 

 

_________________________________ 
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