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TRAŲ MENOMOKYKLOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tvarkos aprašas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau - Aprašas) yra
skirtas padėti Trakų meno mokyklos (toliau - Mokykla) bendruomenei pasirengti ir vykdyti
ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. V-372 rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu būdu.

3. Esant koronaviruso grėsmei, mokykla nuotoliniu būdu gali ugdyti mokinius nepriklausomai
nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą
nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

II SKYRIUS
MOKYKLOS PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ

NUOTOLINIU BŪDU

4. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla:
4.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technines galimybes, turimas skaitmenines

priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį;
4.2. mokykla naudos šias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio

ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu
realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:

4.2.1. el. dienynas Veritus;
4.2.2. elektroninis paštas;
4.2.3. mokyklos svetainė;
4.2.4. facebook paskyra;
4.2.5. mokytojų pasirinktos nuotolinio mokymo(-si) aplinkos (Zoom, Skype, Messenger, Viber,

WhatsApp ir kt.);
4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės

įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo būdų.
Mokyklos mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti
nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, ieškos reikalingų priemonių ir būdų problemai
išspręsti;

4.4. paskelbia mokyklos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai
galėtų kreiptis dėl techninės pagalbos;

4.5. pedagoginiai pasitarimai mokykloje rengia nuotoliniu būdu per el. paštą ar pasirinktą
platformą;

4.6. mokykla užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal reikalavimus.
5. Nuotolinio mokymo (si) organizavimas:



5.1. mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką ir pamokų
tvarkaraštį;

5.2. mokytojai skiria mokymosi užduotis, teikia teorinę ir kitą ugdymui (si) reikalingą
medžiagą ar informaciją, numato kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir
paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip
suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami
įvertinimai.

III SKYRIUS
NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

6. Trakų meno mokykloje organizuojamos individualios ir grupinės pamokos.
7.Muzikos skyriuje:
7.1. muzikos instrumento dalykas, ansambliai, fanfarinis orkestras vyksta sinchroniniu ir

asinchroniniu būdu pagal tvarkaraštį, naudojant kompiuterį/išmanųjį telefoną, interneto ryšio
pagrindu veikiančias garso ir vaizdo priemones (Skype, Messenger, WhatsApp, Viber, FaceTime,
Zoom ir kt.):

7.1.1. užduotys ir pastabos siunčiamos per el. dienyną Veritus ir/ar pasirinktą platformą.
Mokinys ir mokytojas gali siųsti vienas kitam savo grojimo garso/vaizdo įrašą su atliktomis
užduotimis arba kaip demonstracinę medžiagą;

7.1.2. tiems instrumentams, kurie dirba su akompanimentu ir ansambliams, koncertmeisteriai
įrašo akompanimento garso takelį, kurį mokiniai naudoja grojimui namuose.

7.2. grupinės pamokos (solfedis, muzikos istorija) vyksta per Zoom ir Messenger platformas
sinchroniniu ir asinchroniniu būdu pagal tvarkaraštį. Muzikos istorijai naudojami elektroniniai
Muzikos istorijos vadovėliai vaikų muzikos mokykloms:

7.2.1. mokomoji medžiaga pateikiama per Eduka, Veritus dienynus arba siunčiama
elektroniniu paštu. Grįžtamasis ryšys gaunamas bendraujant tiesiogiai Zoom ir Messenger
kontaktuose ar atsiunčiant atliktas užduotis mokytojui į el. paštą. Dalį užduočių mokiniai atliks
virtualiose erdvėse www.dudorius.lt, www.musictheory.net ir kituose tinklapiuose.

8. Dailės skyriuje:
8.1. pamokos vyks sinchroniniu ir asinchroniniu būdu pagal tvarkaraštį;
8.2. visų dalykų (grafinė, erdvinė, spalvinė raiška, tapyba, piešimas, kompozicija ir t.t.)

užduotys bus skelbiamos pagal klases, mokytojų asmeninėse ,,Facebook” paskyrose suformuotose
uždarose grupėse, Skype, Messenger, WhatsApp programose;

8.3. naudojant Veritus dienyną ar elektroninį paštą mokiniai atsiųs mokytojams atliktas
užduotis (piešinių ir kt. darbų nuotraukos, vaizdo įrašai), užduos klausimus. Mokytojai pateiks
pastebėjimus ir tolimesnius nurodymus. Mokinių atliktos ir atsiųstos užduotys bus kaupiamos
laikmenose.

9. Šokio skyriuje:
9.1. pamokos vyks sinchroniniu ir asinchroniniu būdu pagal tvarkaraštį;
9.2. visų dalykų (klasikinis šokis, lietuvių sceninis šokis, folklorinis šokis ir t.t.) užduotys bus

skelbiamos ,,Facebook” paskyrose suformuotose uždarose grupėse, Skype, Messenger, WhatsApp
programose;

9.3. naudojant Veritus dienyną ar elektroninį paštą mokiniai atsiųs mokytojams atliktas
užduotis (vaizdo įrašai ar rašto darbai), užduos klausimus. Mokytojai pateiks pastebėjimus ir
tolimesnius nurodymus, suteiks grįžtamąjį ryšį.

http://www.dudorius.lt
http://www.musictheory.net


IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Mokyklos administracija įsipareigoja visą su nuotoliniu mokymu susijusią informaciją
skelbti mokyklos internetinėje svetainėje www.trakumenomokykla.lt bei mokyklos facebook
paskyroje.

________________________


