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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO                       

NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Nuo 2020 m. kovo 16 d. ugdymo procesas Alytaus muzikos mokykloje (toliau – Mokykla) 

vykdomas nuotoliniu būdu. Šis  „Alytaus muzikos mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas) reglamentuoja nuotolinio mokymo taisykles ir taikomas 

skaitmenines priemones, mokinių ir mokytojų bendravimo būdus, ugdymo proceso fiksavimo ir mokinių 

vertinimo tvarką, bei kitus su nuotolinio mokymo įgyvendinimu susijusius klausimus. 

  2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro                 

2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu patvirtinimo“. 

 

II. ORGANIZAVIMAS 
 

1. Nuotolinis mokymas Mokykloje organizuojamas per Tamo dienyną (toliau – dienynas). 

2. Mokytojai pagal poreikį gali naudotis ir kitomis virtualiomis mokymuisi ir bendravimui 

skirtomis aplinkomis bei nacionaliniu ar tarptautiniu skaitmeniniu ugdymo turiniu. 

3. Ugdymo proceso apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama dienyne. 

 4. Mokytojai dienyne pagal 2019–2020 m. m. II pusmečio tvarkaraštį pildo pamokų duomenis: 

skiltyje „Bendras klasės darbas“ nurodo, kokiu nuotolinio bendravimo kanalu bendraujama (Viber, 

Skype ar kt.), nurodo pamokų temas, užduotis, įkelia ar prisega nuorodas, papildomą medžiagą, skiria 

namų darbus. Atliktas užduotis mokiniai turi atsiųsti / įkelti iki mokytojo nurodyto laiko. 

5. Mokomoji medžiaga teikiama dienyne, Muzikos mokyklos svetainėje www.alytausmuzika.lt 

arba pagal poreikį mokytojo pasirinktoje virtualioje aplinkoje. Informaciją apie naudojamas pasirinktas 

priemones mokytojas įrašo dienyne pildydamas pamoką. 

6. Mokiniams iki 4 klasės ir suaugusiems bei pagilinto ugdymo programos mokiniams skiriamos 

užduotys pažymiais nevertinamos, į dienyną įrašant „įskaityta“, „neįskaityta“. 5-8 klasių mokiniai 

vertinami pažymiais. Visi mokytojo suplanuoti atsiskaitymai turi būti suplanuoti ne vėliau kaip prieš 2 

savaites, paskelbti dienyno skiltyje „Atsiskaitymai“, kad mokiniai iš anksto žinotų. 

 7. Mokiniams mokytojai turi būti pasiekiami telefonu, el. paštu, elektroninėje aplinkoje dienyno 

pranešimų pagalba pagal patvirtintą mokymo tvarkaraštį. Mokytojai privalo patvirtinti, kad gavo žinutę 

iki kitos darbo dienos ir pagal galimybes į ją atsakyti arba informuoti, kada pateiks išsamesnį atsakymą.  

 8. Mokiniai drauge su jų tėvais privalo prisijungti prie dienyno, perskaityti pateiktą informaciją ir 

atlikti nurodytas užduotis. Kilus neaiškumams, rašyti mokytojui dienyno pranešimų pagalba, el. pašto 

pagalba ar skambinti telefonu. 

 9. Mokytojams rekomenduojama kasdien tikrinti dienyne ir el. pašte gaunamus pranešimus. 

10. Specialybės (instrumento, antrojo instrumento, ansamblinio grojimo) ir teorinių dalykų 

mokymo priemonių planas pateikiamas šio Aprašo 1 priede. 

11. Tėvai užtikrina tinkamas mokinių savarankiško darbo namuose sąlygas, padeda suplanuoti 

savarankiško mokymosi laiką. Jie taip pat privalo informuoti (dienyne, el. paštu arba telefonu) mokytojus 

apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese. Pagal poreikį dalyko mokytojai, suderinę su 

http://www.alytausmuzika.lt/


šeima, koreguoja užduočių atlikimo terminus. Jei dėl kokių nors priežasčių mokiniai neturi tinkamų sąlygų 

dirbti nuotoliniu būdu, kiekvienu atveju sprendimai dėl nuotolinio mokymo organizavimo priimami 

individualiai. 

  12. Mokytojai, susirgę ir gavę nedarbingumo pažymėjimą, informuoja tiesioginį vadovą. Apie 

sergančius mokytojus ir jų pavadavimus bus informuojama per el. dienyną. 

13. Esant neatidėliotinai būtinybei, patekti į mokyklą nesergantiems mokytojams bus galima (ne 

vėliau kaip dieną prieš planuojamą atvykimą) iš anksto suderinus telefonu. 

14. Mokinius ir tėvus konsultuos dėl: 

14.1. el. dienyno ir ugdymo – Undinė Pinkevičienė, undine.pinkeviciene@gmail.com; 

undine.pinkeviciene@alytausmuzika.lt; (+370 699) 49 198; 

14.2. el. dienyno ir ugdymo – Gabrielė Dambauskaitė, gabriele.dambauskaite@gmail.com; 

gabriele.dambauskaite@alytausmuzika.lt; (+370 636) 97 511; 

14.3. ūkio – Jolanta Stasiūnienė, ukis.muzika@gmail.com; (+370 616) 11 516; 

14.4. bendros informacijos – raštinė amm@muzika.alytus.lm.lt; (8 315) 74 115. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinio mokymosi metu privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų bei neperduoti asmeninės informacijos tretiesiems asmenims. 

  2. Aprašas gali būti papildytas ar pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir / ar Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai priėmus naujus sprendimus. 

 

______________________ 
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