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NUOTOLINIO DARBO TAISYKLĖS PAMOKOJE 

Mes visi norime, kad nuotolinis ugdymo procesas būtų sklandus, kad visi būtų išgirsti ir 

pastebėti ir gerai jaustųsi pamokoje. Visus prašome virtualioje erdvėje griežtai laikytis pareigos 

– pagarbiai bendrauti su kitais.  Kiekvienas mūsų nepagarbus, įžeidus ar žeminantis 

pasakymas, įrašas tampa viešai matomas ir paprastai įrodomas.  

1. Karantino metu vykstančios pamokos nuotoliniu būdu yra privalomos. Tai nėra laisvai 

pasirenkamas dalykas. 

2. Būtina laikytis savo klasės pamokų tvarkaraščio ir pamokų laiko. 

3. Pamokos pradedamos 8.00 val., jei mokytojas nėra nurodęs kitaip. 

4. Pamokoje dalyvaujame tvarkingai apsirengę ir susikaupę darbui. 

5. Negalima dalyvauti gulint lovoje, pasirėmus pagalvėmis (išskyrus ligos atvejus). 

6. Valgyti galima tik pertraukų tarp pamokų metu. Vykstant pamokai užkandžiauti negalima. 

7. Elektroninėje erdvėje prie dalyko pamokų jungiamasi per el. paštą 

vardas.pavardė@mokinys.ptmg.lt 

8. Mokinys, prisijungęs el. paštu, kuriame nenurodytas vardas ir pavardė, šalinamas iš kurso, 

kaip neatpažintas dalyvis. 

9. Pamokos metu telefonai turi būti išjungti (išskyrus atvejus, kai telefonas yra mokymosi 

priemonė). 

10.  Pamokos metu rekomenduojame mokiniui naudoti ausines (tinka telefono ausinės), kad 

netrukdytų pašaliniai garsai, ir dalyvavimas butų asmenis. 

11. Bendravimas su šeimos nariais turi vykti po pamokos (jei jūsų šeimos nariai trukdo pamokai, 

turite atsijungti nuo grupės ir tęsti pamoką savarankiškai). 

12. Jeigu nėra galimybės prisijungti ir dalyvauti pamokoje, būtinai apie tai iš anksto turite pranešti 

klasės auklėtojai ar dalyko mokytojui. 

13.  Pamokos metu, mokytojui prašant, išjungiame arba įsijungiame kameras ir garsiakalbius. 

14.  Į pokalbių laukelį (chat) rašome tik tada, kai to prašo mokytojas. Jokie necenzūriniai, 

nepagarbūs ar įžeidūs asmeniniai ir vieši susirašinėjimai nėra toleruojami. Apie tai pamokos 

mokytojas iškart informuoja mokinio tėvus. 

15. Pagal pamokų tvarkaraštį vykstančiose zoom pamokose mokinys dalyvauja įsijungęs vaizdo 

kamerą, o per savarankiškas zoom pamokas, mokytojui leidus, vaizdo kamera gali būti 

išjungta. 

16. Virtualioje aplinkoje vykstančioje pamokoje vadovaujamės mandagaus, pagarbaus 

bendravimo principais: kalbame pagarbiai, neįžeidinėjame klasės draugų, mokytojų, 

nežeminame kitų, jei nuomonės nesutampa. 

17.  Pasirodžius netinkamo turinio žinutėms: keiksmažodžiams, įžeidinėjimams, panaudojus 

prisijungimams svetimą pavardę, be leidimo naudojant kitų nuotraukas ir platinant jas, iškart 

informuojami mokinio tėvai, gimnazijos administracija, ir dalyko mokytojas per el. paslaugų 

portalą ,,epolicija.lt” praneša policijai. Administracija apie mokinio netinkamą elgesį (asmens 

teisių pažeidimą) informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

18. Taip pasielgęs mokinys be išankstinio įspėjimo pašalinamas iš to mokomojo dalyko kurso 

vienai savaitei. Ugdymo procesą mokinys tęsia tik asinchroniniu būdu (savarankiškas darbas 



su vadovėliu ir užduočių atlikimas). Grįžęs į kursą iškart atsiskaito mokytojui pagal mokytojo 

pateiktas užduotis. 

19.  Mokytojų užduotus darbus privaloma pateikti (kaip nurodė mokytojas) iki nustatyto termino. 

20.  Be mokytojo sutikimo, draudžiama fotografuoti, filmuoti, įrašinėti bei viešinti pamokos 

vaizdus ar garsą. 

21.  Prisijungimo kodų bei nuorodų, kurias pateikia dalykų mokytojai negalima platinti, perduoti 

kitiems asmenims. 

 

Pastaba. Įvykus atvejui, kuris nėra aptartas šiose taisyklėse, taisyklės bus papildytos. 
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