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MAZEIKII/ VYTAUTO KLOVOS MUZTKOS MOKYKLOS NUOTOLINIO DARBO
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

l. MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokyklos nuotolinio darbo tvarkos apra5as
(toliau - Apra5as) nustato nuotolinio darbo tvarkq MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos
mokykloje (toliau - mokykla).

2. Nuotolinis darbas - tai darbo atlikimo b[das, kai darbuotojas dali ar vis4 priskirtq
darbo funkcijq arba dali ar visa darbo laik4 su mokyklos vadovu suderinta tvarka reguliariai
atlieka nuotoliniu bDdu.

3. Nuotolinis mokymas - tai nuoseklus savaranki5kaas ar grupinis mokymas(is), kai
besimokandiuosius ir mokytoj4 skiria atstumas irlar laikas, o bendravimas ir
bendradarbiavimas, mokymosi medZiaga pateikiama informacinemis ir komunikacinemis
technologijomis.

4. Dirbant nuotoliniu bfidu laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
20161676 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq
judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos
reglamentas), Bendrqjq elektronines informacijos saugos reikalavimq apra5e, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 ,,Del Bendrqjq
elektronines informacijos saugos reikalavimq apra5o, Saugos dokumentq turinio gairiq apra5o
ir Elektronines informacijos, sudarandios valstybes informacinis iSteklius, svarbos ivertinimo
ir valstybes informaciniq sistemq, registrq ir kitq informaciniq sistemq klasifikavimo gairiq
apraSo patvirtinimo", taip pat kituose teises aktuose nurodytq asmens duomenq apsaugos,

elektronines informacij os saugo s re ikalavimq.
5. Dirbti nuotoliniu b[du skiriama darbuotojo pra5ymu arba Saliq susitarimu.

Rekomenduojama nuotolinio darbo organizavimo formE taikyti mokytojo funkcijoms, kurios
gali bDti atliekamos kitoje, negu darboviete yra, vietoje.

6. Galimybe dirbti nuotoliniu b[du gali pasinaudoti visi mokyklos darbuotojai, kuriq
veiklos pobldis ir specifika leidZia jiems priskirtas funkcijas atlikti Sia darbo organizavimo
forma.

II SKYRIUS

NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Mokykla, siekiant pasirengti ugdymo procesq organizuoti nuotoliniu b[du, privalo
isivertinti galimybes dirbti nuotoliniu bDdu: technologines galirnybes, turimas skaitmenirires
priemones, mokytojq kompetencij4, mokiniq amZiq ir jq aplinkos socialing ekonoming padeti.
Mokykla turi pasirinkti toki4 nuotolinio mokymosi aplink4, kuri uZtikrintq ne tik skaitmeninio
ugdymo turinio pasiekiamum4, bet ir bendravim4 bei bendradarbiavimq ugdymo proceso metu.



8. Privalu pasidometi, ivertinti, ar visi mokiniai turi prieig4 prie pasirinkios
programines ar skaitmenines irangos mokymuisi nuotoliniu bUdu, Mokiniams, kurie netfi:ri
nuotoliniam mokymuisi reikalingq priemoniq, ieskoti galimybiq jam namuose naud(tis
mokyklos priemondmis, instrumentais.

9. Darbuotojas privalo uZtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitilNtq
darbuotojq darbo saug4 ir sveikatos apsaugq reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus. Jelgu
darbuotojui kyla neaiSkumq del vietos atitkties nustatytiems reikalavimams, darbuotojas tfrri
kreiptis i tiesiogini vadov4. Darbuotojas privalo rlpintis savo paties ir kitq asmenq, kurie gal$tq
nukenteti del netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidq, sauga ir sveikata, taip pat tinkarfru
irangos ir darbo priemoniu naudojimu, apsauga, asmens duomenq apsauga.

10. Dirbantis nuotolini darb4 darbuotojas nustatytu darbo laiku uZtikrina darbo funkcfuq
atlikimui reikaling4 bendravimq, privalo atsakyti i elektroninius laiSkus, atsiliepti i
skambudius, t. y. nuotolinio darbo metu darbuotojas turi b0ti pasiekiamas jo nurodytu telefortru.
Galimi susirinkimai, virtualus susitikimai, pasitarimai naudojantis Zoom Mokyklos virtua[i4
bendravimo programa.

I L Nuotolinio mokymo metu dirbama pagalpamokq tvarkara5ti. Mokytojas ir mokiriys
i5 anksto aptaria, kaip bus skiriamos mokymosi uZduotys, kaip teikiama teorind ir kita
ugdymui(si) reikalinga medZiaga ar informacija, uZduodiq atlikimo trukm6, griZtamasis rySfs,
fiksuojami ivertinimai ir pan., ie5koma bendravimo ir bendradarbiavimo bldq su tev[is
(globejais, rupintojais), informavimo priemoniq ir kanalq (pvz. intemetiniai seminarfai,
skambudiai, laiSkai irk t.).

III SKYRIUS
NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

12. Mokytojai ir mokiniai pagal mokyklos patvirtint4 pamokq tvarkara5t!, prisijun$ia
prie nuotolinio mokymosi aplinkos. Pamokos trukme neapibreZiama, jos laikas orientacirtis.
Svarbu, kad bltq pasiekti mokytojo numatyti ugdymo tikslai. Pamokos trukmg, tinkam4 tenlpq
mokytojas derina su mokiniu, atsiZvelgiant iugdymosi krlvius bei mokiniq galias..

13. Mokymas turi b[ti organizuojamas pagal mokyklos susitarimus, kurie aiSk0s ir
Zinomitiek mokiniams, tiek jq tevams, tiek mokytojams.

14. Rekomenduojama mokytojams naudotis plan5ete, kompiuteriu su vaizdo kamer{ ir
ausinemis, mobiliuoju telefonu su interneto ry5iu.

15. Mokymo medZiaga gali blti popierine (pvz., mokiniq turimi vadoveliai, pratybq
s4siuviniai), tadiau uZduotys turetq b[ti pateiktos skaitmeninese aplinkose su nuorodontis,
(pvz.,,,Padlet",,,Google" dokumentai ir kt.).

16. TAMO vartotojai turi visas reikalingas priemones nuotoliniam mokyniui
organizuoti. TAMO dienyne mokytojas iSkomunikuoja darbo principus, pamokq temas, kla$es
bei namq darbus, Mokytojas TAMO dienyne prisega reikaling4 mokom4j4 medZiag4 ir nurolo
uZduotis. TAMO dienyno Zinudiq pagalba mokytojai, mokiniai ir tevai bendrauja aktualiordris
temomis individualiai, klases ar mokyklos lygiu. TAMO dienyne Zymimi vertinimai, uZduo{iq
atlikimo statusai, pagyrimai ir pastabos. Tevai TAMO dienyne mato visus ira5us ir jq stat{s4
realiuoju laiku.

17. Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms tei(ti.
pamokoms organizuoti ir kt., vedant pamokas nuotoliniu b[du, ira5yti jas.

18. Rekomenduojama naudotis "Zoom" platforma, kurioje grupiniq pamokry'repeticfiq
metu mokiniai turi galimybg vienas kit4 matyti ir girdeti.

19. Rekomenduojama sukurti aplink4 (pvz., uidara,,Facebook" grupd), kurioje vfisi
butq kviediami dalyvauti pamokose, virtualiuose uZsidmimuose.



20. Rekomenduojama sukurti grupg Microsoft TEAMS programoje. Joje
organizuoti virtualius susitikimus (video calls) ir pokalbius (group chats) i kuriuos
visos grupes prisijungimas.

21. Mokymuisi nuotoliniu b[du gali bflti naudojami ivairfis
elektroniniai vadovdliai, garso ir vaizdo medLiaga, uZduodiq paketai,
bendradarbiavimo/veiklos platformos ir pan.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. ULdtodiq formavimas ir atsiskaitymas uZ jq rezultatus nesiskiria nuo
nenuotoliniu bfldu metu formuojamq uZduodiq ir atsiskaitymo uZ jas.

23. Esant darbo bltinybei nuotoliniu b[du dirbantis darbuotojas privalo, suderinus
mokyklos vadovu, per proting4laik4 atvykti i savo darbo viet4.

24. Darbuotojui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo tvarkos apraSo reikala
tiesioginio vadovo si[lymu galimybe dirbti nuotoliniu bldu ribojama arba nesuteikiama.

25. Patyrus traumq laiku, kuris pagal susitarim4 nepriskiriamas darbo laikui arba
darbo funkcijq atlikimu nesusijusiomis aplinkybemis, ivykis nebus laikomas nelaimi
atsitikimu darbe.


