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KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis 

rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

2. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka (toliau – Tvarka) apibrėžia Klaipėdos 

Liudviko Stulpino progimnazijos (toliau – Progimnazija) ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu 

būdu, kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

3. Esant koronaviruso Covid-19 grėsmei Progimnazija nuotoliniu būdu gali ugdyti mokinius 

nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas Progimnazijos nuostatuose ar ne. Laikinai organizuojant 

ugdymą nuotoliniu būdu mokymo sutartys nekeičiamos. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

4. Progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-32 sudaryta Nuotolinio darbo 

koordinavimo grupė. Paskiriamas IKT koordinatorius. 

5. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu Progimnazija: 

5.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines 

priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį; 

5.2. sutaria naudoti nuotolinio mokymo(si) aplinkas, kad būtų užtikrintas skaitmeninio turinio 

pasiekiamumas, bendravimas ir bendradarbiavimas ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar 

nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: 

5.2.1. taikomoji aplinka bendrauti (konferencijos, tiesioginio vaizdo pamokos, 

administracijos, mokytojų pasitarimai, posėdžiai) – ZOOM (zoom.us); 

5.2.2. interaktyvus ugdymas, užduočių diferencijavimas, vertinimas, mokomosios 

medžiagos laikymas ir kt. – EDUKA (eduka.lt), EMA (emapamokos.lt), EDMODO (edmodo.com); 

5.2.3. bendrauti su mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokomųjų dalykų mokytojais, klasių 

vadovais – Progimnazijos e. paštas info@stulpinas.lt,  e.dienynas TAMO, socialinės medijos; 

5.2.4. informacija apie mokymo(si) organizavimą nuotoliniu būdu, asmenų, galinčių mokiniams, 

jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams teikti pagalbą, kontaktai – Progimnazijos internetinė 

svetainė (www.stulpinas.lt). 

5.3. įvertina, ar visi mokiniai turi prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos 

mokymuisi nuotoliniu būdu. Susitaria dėl galimų šiai problemai spręsti būdų. Mokiniui, kurio šeima yra 

socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis 

priemonėmis, ieško priemonių ir būdų šiai problemai išspęsti; 

5.4. susitaria su mokytojais, kad parengia skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas 

mokiniams mokyti(s) nuotoliniu būdu (mokytojai įrašo pamokas, kuria skaitmeninį mokymo turinį, 

kaupia skaitmeninių išteklių duomenis). 

mailto:info@stulpinas.lt
http://www.stulpinas.lt/
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III SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU VYKDYMAS 

 

6. Mokytojai ir mokiniai prie nuotolinio mokymo(si) aplinkos jungiasi iš namų. Jei nėra tokios 

galimybės, mokytojai gali atvykti į Progimnaziją ir jungtis prie nuotolinio mokymo aplinkos per 

kompiuterį su vaizdo kamera ir ausinėmis. 

7. Vykdant nuotolinį mokymą išskiriamos skirtingo pobūdžio pamokos: sinchroninė – vaizdo 

pamoka (toliau – VP), asinchroninė – savarankiško užduočių atlikimo pamoka (toliau – SP): 

8. Nuotoliniu būdu vykdomų sinchroninių VP laikas: 

8.1. priešmokyklinio ugdymo vaikams – iki 10 min; 

8.2. pradinio ugdymo mokiniams – iki 15 min.; 

8.3. pagrindinio ugdymo mokiniams – iki 20 min. 

9. Pamokos nuotoliniu būdu organizuojamos: 
 

9.1. pagrindinis ugdymas (5–8 klasės) 
 

Pamokų skaičius per savaitę VP SP 

5 2 3 

4 2 2 

3 1 2 

2 1 1 

1 1 (kas antra sav.)          1 (kas antra sav.) 
 

     
9.2. pradinis ugdymas (1–4 klasės) 
 

Dalykas I klasė III klasė II, IV klasės 

SV VP SV VP SV VP 

Lietuvių kalba 7 1 6 1 6 1 

Matematika 3 1 3 1 4 1 

Pasaulio pažinimas 1 1(kas antra sav.) 1 1(kas antra sav.) 1 1(kas antra sav.) 

Anglų kalba   1 1(kas antra sav.) 1 1 (kas antra sav.) 

Dorinis ugdymas  1(kas antra sav.)  1(kas antra sav.)  1(kas antra sav.) 

Fizinis ugdymas 2  2  2  

Dailė ir 

technologijos 

2  2  2  

Muzika 1 1(kas antra sav.) 1 1(kas antra sav.) 1 1(kas antra sav.) 

Šokis  1 1(kas antra sav.) 1 1(kas antra sav.) 1 1(kas antra sav.) 

SEU „Laikas kartu“  1(kas antra sav.)  1(kas antra sav.)  1(kas antra sav.) 
      

9.3. priešmokyklinis ugdymas 
 

Dalykas  0 klasė 

SV VP 

Temos dėstymas  3 

Užduotys skiriamos pirmadienį 

visai savaitei 

6–9 užduotys per 

savaitę 

 

Fizinis ugdymas 1 1 (kas antra sav.) 

Muzika 1 1 (kas antra sav.) 

Šokis  1 1 (kas antra sav.) 

Socialinis ir emocinis ugdymas 

 „Laikas kartu“ 

1 1 
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10. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą rekomenduojama dirbti uždarose grupėse, 

atvirojo kodo mokymosi aplinkoje, neįrašinėti VP su mokiniais. 

11. Ugdymas vyksta sinchroniniu laiku pagal galiojantį tvarkaraštį. 

12. Pradinio ugdymo, mokomųjų dalykų mokytojai: 

12.1. koreguoja ilgalaikius planus perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti 

kūrybines, tiriamąsias, praktines užduotis, ilgalaikius darbus, užtikrina, kad numatytos užduotys būtų 

prasmingos; 

12.2. namų darbų neužduoda, visas savarankiško darbo užduotis organizuoja taip, kad mokiniai 

jas galėtų atlikti pamokos, vykstančios pagal tvarkaraštį, metu; 

12.3 vertina mokinius pagal Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių mokymosi 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-136; 

12.4. pildo e.dienyną TAMO: 

12.4.1. pagal tvarkaraštį; 

12.4.2. skiltyje „Bendra pamokos tema“ nurodo pamokos temą, ko mokiniai išmoks; 

12.4.3. skiltyje „ Bendras klasės darbas“ nurodo savarankiško darbo pamokų metu mokiniams 

skirtas konkrečias  užduotis, atlikimo laiką, atsiskaitymo formas (mokinys jas atlieka savarankiškai ir 

nurodytu būdu atsiskaito mokytojui), vertinimą; 

12.4.4. iš anksto skiltyje „Bendras klasės darbas“ nurodo vyksiančios sinchroninės pamokos VP 

laiką, prisijungimo prie mokymo(si) aplinkos nuorodą; 

12.4.5. fiksuoja mokinių lankomumą: 

12.4.5.1. jei mokinys dalyvavo sinchroninėje VP, atliko užduotis per nurodytą laiką SP, žymimas 

jo dalyvavimas; 

12.4.5.2. jei mokinys nedalyvavo minėtose pamokose, žymima „n“ raidė; 

12.5. nepavykus paskirtu laiku organizuoti sinchroninės VP dėl techninių kliūčių, perkelia ją į 

kitą pamoką, tuo metu organizuoja SV pagal pateiktas užduotis. 

12.6. mokinių mokymą namuose, konsultacijas iš užsienio grįžusiems vykdo pagal patvirtintą 

individualų tvarkaraštį. Organizuoja nuotolinio ugdymo(si) formas pagal savaitinių pamokų skaičių. 

13. Kryptingo ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai organizuojami pagal atskirą tvarkaraštį. 

14. Klasių vadovai: 

14.1. organizuoja klasės valandėles – kas antra savaitė sinchroninė VP; 

14.2. vykdo socialinio ir emocinio ugdymo „Laikas kartu“ (1–4 klasės mokiniams), „Paauglystės 

kryžkelės“ (5–8 klasės mokiniams) užsiėmimus – kas antra savaitė sinchroninė VP; 

14.3. bendrauja su mokomųjų dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, ugdytiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais) pažangumo, lankomumo klausimais. 

15. Psichologas, socialinis pedagogas: 

15.1. vykdo mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų apklausas dėl emocinės savijautos; 

15.2. rengia rekomendacijas, suteikia savalaikę pagalbą iškilus problemoms. 

16. Administracija: 

16.1. organizuoja vaizdo susirinkimus su tikslinėmis grupėmis – trečiadienis; 

16.2. vykdo  ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus; 

16.3. atlieka mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų apklausas dėl nuotolinio mokymo(si) 

koregavimo ir tobulinimo; 

16.4. vykdo e.dienyno pildymo priežiūrą; 

16.5. dalinasi aktualia informacija, gauta iš Klaipėdos miesto savivaldybės, Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos, kitų institucijų. 
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Tvarka yra privaloma visiems Progimnazijos mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams. 

18. Tvarka skelbiama Progimnazijos internetinėje svetainėje (www.stulpinas.lt). 

 

                                                                  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stulpinas.lt/


                                                                                                                                                                                      Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 

                                                                                                                                                                                   ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

                                                                                                                                                                                      būdu tvarkos aprašo 

                                                                                                                              1 priedas 

 
KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS ADMINISTRACIJOS, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ,  

KITŲ DARBUOTOJŲ KONTAKTAI,  

KONSULTACIJŲ LAIKAS MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU  

 

Pareigos 

 

Vardas, pavardė Konsultacijos telefonu laikas Telefono nr. Elektroninis paštas 

Direktorė 

 

Diana Čedavičienė Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, 

penktadienis 

Tėvai 

14.00–16.00 val. 

Mokytojai 

12.00–14.00 val. 
 

 

8 655 60571 

diana.cedaviciene@stulpinas.lt 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

5–8 klasių,  

TAMO administratorius 

Ilona Simanaitienė Pirmadienis, antradienis,  ketvirtadienis 

Mokytojai 

 10.30 –11.00 val. 

 11.30– 12.00 val. 

Mokiniai 

14.00–15.00 val. 

Tėvai 

15.00–16.00 val. 
 

8 683 26106 ilona.simanaitiene@stulpinas.lt 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Priešmokyklinis, 

pradinis ugdymas 

Rasa Krutinienė Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis 

Mokytojai 

11.00–12.30 val. 

Mokiniai, tėvai 

14.30–16.00 val. 
 

8 655 60570 rasa.krutiniene@stulpinas.lt 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Neformalusis švietimas 

Renata 

Černiauskienė 

Ketvirtadienis 

Tėvai 

15.00–16.00 val. 

8 655 60572 renata.cerniauskiene@stulpinas.lt 

mailto:diana.cedaviciene@stulpinas.lt
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 Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis 

Mokytojai 

10.00–11.00 val. 

Mokiniai 

14.00–15.00 val. 
 

Psichologė 

 

Asta Petrulienė Antradienis–penktadienis 

Mokiniai, tėvai, mokytojai 

9.00–11.00 val. 
 

8 650 61264 petruliene.asta@gmail.com 

Psichologė 

 

Rima Balkūnė 

 

 

Pirmadienis–penktadienis 

Mokiniai, tėvai, mokytojai 

13.00–16.00 val. 
 

 rimabalkune@gmail.com 

Socialinė pedagogė 

 

Ginta Jakiūnienė 

 

 

Pirmadienis – ketvirtadienis  

Mokiniai, tėvai, mokytojai 

11.00–13.00 val. 
 

8 672 89931 s.ginta@gmail.com 

Specialioji pedagogė 

 

Rita Gražina 

Gibiežienė 

 

 

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, 

ketvirtadienis 

Tėvai 

14.00–15.00 val. 

Mokytojai 

15.00–16.00 val. 
 

8 631 99102 ritag274@gmail.com 

Logopedė Daiva Kondrotienė Pirmadienis 

(priešmokyklinis ugdymas) 

9.00–10.00 

Trečiadienis, ketvirtadienis 

Mokytojai, tėvai 

14.00–15.00 
 

8 655 60575 daiva.kondrotiene@stulpinas.lt 

IKT specialistas 

koordinatorius 

Donatas Miltinis Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, 

penktadienis 

Mokytojai, tėvai 

 9.00–11.00 val. 

15.00–17.00 val. 
 

8 674 95672 donatas.miltinis@stulpinas.lt 

mailto:rimabalkune@gmail.com
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Neformaliojo švietimo 

(IT) mokytoja 

Jolita Gužauskaitė Pirmadienis–penktadienis 

Mokytojai 

10.00–12.00 val. 

13.00–15.00 val. 

Mokiniai 

14.00–15.00 
 

860430772 jolitainformatika@gmail.com 

 

__________________ 

 


