
 
PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRO 
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ĮSAKYMAS  

DĖL PANEVĖŽIO ŠVIETIMO PADALINIO PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRO 

„ROBOLABAS“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. kovo 30 d.  Nr. V1- 22 

Panevėžys 

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos  2020 m. kovo 16 d. raštu „Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu, valdymo 

priemonių“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 

V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo”, 2020 kovo 

30 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną“ Nr. V-469, 

1 .  T  v  i  r  t  i  n  u  Panevėžio švietimo centro padalinio Panevėžio robotikos centro RoboLabas 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą (pridedama).  

2 .  P a v e d u administratoriui sekretoriui su šiuo įsakymus Padalinio darbuotojus, tėvus 

supažindinti elektroniniu būdu.  

 

 

Direktorė                                                                                              Asta Malčiauskienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PATVIRTINTA 

2020 m. kovo 30 d. 

                                                                           Panevėžio švietimo centro direktoriaus            

                                                                                                   įsakymu Nr. V1-22 

 

PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRO PADALINIO PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRO 

„ROBOLABAS“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU  

TVARKOS APRAŠAS 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Panevėžio švietimo centro Panevėžio robotikos centro RoboLabas tvarkos aprašas  (toliau – 

Tvarka) yra skirta ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu iki bus atnaujintas įprastas ugdymo 

procesas.  

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

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

nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 3 d. 

įsakymu Nr. V-111 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“. 

3. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu mokykla ugdo mokinius nepriklausomai nuo 

to, kad šis būdas nėra įteisintas mokyklos nuostatuose. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, 

mokymo sutartys nekeičiamos.  

4. Mokykla naudojasi nuotolinio mokymosi aplinka Microsoft Teams bei elektroniniu  dienynu 

,,Veritus”, esant poreikiui ir kitomis programomis: ,,Edmodo”, ,,Moodle”, „Zoom“, Messenger, Skype, 

Viber,  Facebook, el. paštu, telefonu ir kt. 

 

II SKYRIUS  

NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS  

  

 5. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos:  

 5.1. Padalinio vadovas: 

 5.1.1. įvertina galimybes ir organizuoja mokyklos bendruomenę dirbti nuotoliniu būdu; 

 5.1.2. pagal mokinių tėvų apklausos rezultatus teikiamą informaciją įvertina mokyklos 

mokinių technologines galimybes mokytis nuotoliniu būdu, imasi priemonių užtikrinant socialiai 

pažeidžiamų mokinių aprūpinimą nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis; 

 5.1.3. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių: IKT specialistą ir informacinių 

technologijų mokytoją;  

 5.1.4. priima sprendimus dėl nuotolinių pasitarimų su mokyklos darbuotojais ir juos 

organizuoja; 

 5.1.5. iki 2020 m. kovo 31 d. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), apie nuotolinio 

mokymo organizavimą;  

 5.1.6. koordinuoja nuotolinio ugdymo procesą; 



              5.1.7. prižiūri, kaip pildomas elektroninis dienynas, pateikiamos užduotys mokiniams. 

 5.2. PRC ,,RoboLabas” skaitmeninių tinklų administratoriai:  

 5.2.1. konsultuoja ugdomosios medžiagos rengimo ir kitais virtualios aplinkos pritaikymo 

ugdymui klausimais programoje Microsoft Teams;  

 5.2.2. konsultuoja ir teikia informaciją mokyklos administracijai nuotolinio mokymo(si) 

organizavimo ir vykdymo klausimais;  

 5.2.3. sprendžia iškilusias technines problemas; 

 5.2.4. prižiūri taikomų informacinių sistemų ir virtualų aplinkų naudojimą, diegia atnaujinimus;  

 5.2.5. konsultuoja mokytojus iškilusiais klausimais. 

 

 5.4. Neformaliojo švietimo mokytojas:  

 5.4.1. pildo elektroninį dienyną ,,Veritus”; 

5.4.2. bendrauja su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) jiems priimtinu būdu: vaizdo 

konferencijų programa „Zoom“, Messenger, Skype, Viber, Facebook, elektroniniu dienynu, el. paštu, 

telefonu ir kt.;  

 5.4.3. esant poreikiui, lanksčiai koreguoja  programas;  

 5.4.4. rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, patalpina 

mokymo(si) medžiagą elektroniniame dienyne; 

 5.4.5. bendradarbiauja ir dalinasi patirtimi, vedant užsiėmimus nuotoliniu būdu,  

 5.4.6.  vertina, komentuoja mokinių darbus, gautus jiems priimtinu būdu;  

 5.4.7. suprantamai skiria mokymosi užduotis elektroniniame dienyne, aprašo užsiėmimo  temą, 

patalpina nuorodas, teikia teorinę ir kitą ugdymo(si) medžiagą ar informaciją; 

 5.4.8. namų darbų skiltyje prideda papildomas užduotis, talpina failus, nurodo laiką. 

 5.4.9. be Tvarkoje įvardintų virtualių aplinkų, mokytojas gali naudoti ir kitas elektronines 

mokymosi erdves, laikantis saugaus darbo elektroninėje aplinkoje reikalavimų. 

 5.5. Padalinio metodininkai: 

5.5.1. teikia konsultacijas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) 

organizuojant nuotolinį mokymą(sį). 

5.5.2. konsultuoja ugdymo įstaigas dėl programų Microsoft Teams, Edmodo veiksmingo 

panaudojimo. 

5.5.3. Susistemina informaciją apie nuotolinio mokymo(-si) galimybes, formas, mokomąją 

medžiagą bei nuolat ją publikuoja svetainėje, socialiniuose tinkluose. 

 5.6. Nuotoliniu būdu besimokantys vaikai:  

5.6.1. prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų; 

5.6.2. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu; 

5.6.3. bendrauja ir bendradarbiauja su neformaliojo švietimo mokytojais,  

 5.6.4. iškilus sunkumams, konsultuojasi, prašo neformaliojo švietimo mokytojo pagalbos ir 

paaiškinimų, stebi asmeninę pažangą; 

 5.6.5. gautą mokymosi medžiagą panaudoja tikslingai, jos neplatina, atsako už savo veiksmus; 

 5.6.6. saugiai ir atsakingai naudojasi elektronine erdve. 



5.6.7. laikosi etikos taisyklių: be kitų video pamokos dalyvių žinios, jų nefilmuoja, 

nefotografuoja. Be vaizdo įraše ar nuotraukoje užfiksuotų asmenų sutikimo informaciją platinti 

draudžiama. 

 5.7. Tėvai (globėjai, rūpintojai): 

 5.7.1. įgyvendina mokymosi sutartyse numatytus įsipareigojimus; 

 5.7.2. atsako už vaiko saugumą karantino laikotarpiu; 

 5.7.3. padeda vaikams naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis, užtikrina saugų 

naudojimąsi jomis; 

 5.7.4. atsako už vaiko dienos režimą, vadovaudamiesi higienos normomis; 

 5.7.5. sudaro sąlygas prisijungimui prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų; 

5.7.6. kontroliuoja ir atsako už tinkamą gautos mokymo medžiagos panaudojimą, vykdo patyčių 

prevenciją ir atsako už jų organizavimą pagal galiojančius LR įstatymus; 

 5.7.7. bendrauja ir bendradarbiauja su neformaliojo švietimo mokytojais, administracija, teikia 

pastabas ir pasiūlymus. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6. Tvarka skelbiama svetainėje: www.robo-labas.lt 

7. Su Tvarka mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami per elektroninį dienyną. 

8. Tvarka keičiama esant poreikiui. 

_____________________________ 

 

 

http://www.robo-labas.lt/

