
21 priedas 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI 

IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS GIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ 

UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

1.  Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (toliau – 

ypatingos aplinkybės), laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas 

negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų 

brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti 

koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas).  

2.  Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

2.1. minus 20 °C ar žemesnė, – 1- 5 klasių mokiniams; 

2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 

2.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 

3. Gimnazijos direktorius nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali 

priimti sprendimus:  

3.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  

3.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

3.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

3.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

3.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių gimnazijos aplinkoje 

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas gimnazijos direktoriaus sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, gimnazijos 

direktorius sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su valstybinės mokyklos (biudžetinės 

įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija; 

3.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės 

tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Gimnazijos direktorius sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų 

ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

4.  Valstybės, savivaldybės lygiu ar gimnazijos vadovui priėmus sprendimą ugdymą 

organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, gimnazija: 

4.1. Vadovaujasi Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos nuotolinio mokymo 

taisyklėmis;  

4.2. apklausos būdu įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese pasirinkta kita 

mokymo forma ir būdu. Pagal turimus resursus, aprūpina kompiuterine įranga jos neturinčius 

mokinius ir mokytojus. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos 

mokytis gimnazijoje, jeigu gimnazijoje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir 

sveikatai.   



4.4. mokinių emocinę sveikatą stebi mokytojai vesdami sinchronines ir asinchronines 

pamokas. Pastebėję mokinio emocinės sveikatos pokyčius, apie tai informuoja mokinio tėvus, klasės 

auklėtoją ir pagalbos mokiniui specialistus, tariasi dėl pagalbos teikimo. Švietimo pagalba gali būti 

teikiama nuotoliniu (naudojant MS TEAMS, telefoninius pokalbius), esant galimybėms kontaktiniu, 

būdais. 

4.5. skiria ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę) 

sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau 40 procentų – asinchroniniam ugdymui; 

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas. Galima nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė  – iki 90 min.; 

4.7. susitaria su mokytojais dėl tarpdalykinio bendradarbiavimo, ugdymo turinio 

integracijos, kad asinchroniniu būdu vykdomas ugdymo procesas būtų įvairus ir prasmingas: 

tikslingas tiesioginio transliavimo internetu ar televizijoje pamokų stebėjimas, filmuotų užduočių 

atlikimas, užduočių atlikimas elektroninėse platformose, knygų skaitymas, užduočių atlikimas iš 

vadovėlių ir t. t., atsižvelgiant į mokinių galimybes ir amžiaus ypatumus; 

4.8. mokymosi užduotys skiriamas el. dienyne ir TEAMS aplinkoje. Informacija apie 

kontrolinius darbus skelbiama el. Dienyne. Ugdymosi medžiaga, mokinių grįžtamoji informacija 

pateikiama TEAMS aplinkoje. Mokiniai mokymosi pagalbos gali prašyti sinchroninės ir 

asinchroninės pamokos metu TEAMS aplinkoje naudojant pokalbius.  

4.9. mokiniai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) apie ugdymo proceso pasikeitimus, 

ugdymo procesą, klasės ir namų darbus ir kitą aktualią informaciją informuojami naudojant el. 

dienyną. 

4.10. skiria direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir direktoriaus pavaduotoją meniniam 

ugdymui atsakingas už bendrosios informacijos teikimą apie ugdymo organizavimo tvarką, švietimo 

pagalbos teikimą, komunikuoti kitais svarbiais klausimais. Skiria IT specialistą teikti pagalbą 

diegiant, naudojantis informacinių technologijų programomis ar pan. 

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms grįžti prie įprasto ugdymo 

proceso organizavimo. 

 

 


