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Bendrosios nuostatos 

1. Vieta, kurioje vyksta pamokos (gimnazijos patalpos ar nuotolinis mokymas/is) yra vieša vieta. 

2. Nuotolinio mokymo/si laikotarpiu mokinys privalo laikytis mokinio elgesio taisyklių, patvirtintų 

gimnazijos darbo tvarkoje, ir šių taisyklių. 

3. Pamokos vyksta pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. Dalyvavimas pamokose 

privalomas. Iškilus nenumatytiems techniniams atvejams ar ligos atveju mokinio tėvai (globėjai) 

informuoja klasės vadovą. 

4. Mokytojai pildo elektroninį dienyną pagal gimnazijos patvirtintą galiojančią tvarką. 

5. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne. 

6. Pastebėjęs, kad mokinys nesijungė prie ZOOM, Skype, Viber, Messenger platformų dvi pamokas iš 

eilės ir neatliko pateiktų užduočių, dalyko mokytojas informuoja klasės vadovą ir/ar socialinį 

pedagogą. 

7. Mokytojas turi teisę šalinti netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš nuotolinės pamokos. 

8. Švietimo pagalbos specialistai (psichologas, socialinis pedagogas) dirba nuotoliniu būdu pagal savo 

pareigybės instrukciją ir su vadovu suderintą tvarką. 

9. Mokiniui susirgus tėvai informuoja klasės vadovą/mokytoją pranešimu e-dienyne, telefonu ar 

kitomis informacinėmis priemonėmis. 

 

Mokinys privalo: 

10. pasirinkti ramią, privačią, saugią aplinką, kad nebūtų jokių pašalinių dirgiklių, bei pasiruošti 

reikiamas priemones: kompiuteris, planšetė ar mob. telefonas, sąsiuviniai, vadovėliai, rašymo 

priemonės; 

11. prisijungti prie elektroninio dienyno, pasitikrinti gaunamus pranešimus ir mokomųjų dalykų 

ugdymo turinio medžiagą; 

12. sinchroninėse pamokose prie mokytojo nurodytų platformų prisijungti savo vardu ir pavarde, būti 

prisijungus visos pamokos metu, neperdavinėti savo prisijungimo duomenų kitiems asmenims; 

13. virtualios pamokos metu, išjungti telefonų skambėjimo garsą; 
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14. draudžiama žaisti kompiuterinius ir azartinius žaidimus; 

15. jeigu mokiniai neturi galimybės prisijungti prie mokytojo nurodytų platformų tvarkaraštyje 

nurodytu laiku, užduotis atlieka jiems palankiu metu ir atsiunčia mokytojui iki nurodyto termino 

mokytojo nurodytu būdu; 

16. virtualioje erdvėje bendrauti mandagiai, draugiškai, elgtis pagarbiai vieni su kitais, neįžeidinėti, 

nevartoti necenzūrinių žodžių; 

17. nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių ar psichotropinių medžiagų; 

18. draudžiama fotografuoti, filmuoti, daryti garso įrašus ir platinti šiais būdais gautą informaciją be 

mokytojo sutikimo; 

19. nesiuntinėti iš mokytojo gautų nuorodų svetimiems žmonėms; 

20. netoleruoti elektroninių patyčių, neprisidėti ir nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo; 

21. Nenaudoti daiktų ar priemonių, kurios nereikalingos virtualios pamokos metu. 

___________________________________ 


