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PATVIRTINTA  
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 
direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. 
įsakymu Nr. VK-80 

 
 
 

PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS 
MOKYTOJŲ NUOTOLINIO DARBO  ORGANIZAVIMO, PASKELBUS EKSTREMALIĄ 

SITUACIJĄ LIETUVOJE DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19),  TVARKA 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Mokytojų nuotolinio darbo organizavimo, paskelbus 

ekstremalią situaciją Lietuvoje dėl koronaviruso (COVD-19), tvarka (toliau – Tvarka) parengta 
vadovaujantis Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 „Dėl LR 
darbo kodekso įgyvendinimo“, Švietimo ir mokslo ministerijos 2018-08-03 įsakymu Nr. V-689 dėl darbo 
krūvio sandaros, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei 
Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymais ir rekomendacijomis.  

2.  Galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti gimnazijos mokytojai, kurių veiklos pobūdis ir 
specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma bei kurie savo nuotolinio 
darbo vietoje turi tam reikiamas darbo priemones, t.y. kompiuterį, interneto bei mobilųjį telefono ryšį. 

 
II SKYRIUS 

SUSITARIMAS DĖL NUOTOLINIO DARBO  
 

3. Darbas nuotoliniu būdu neturi poveikio mokytojo suteikiamoms garantijoms ir teisėms. 
4. Mokytojas, pasirinkdamas darbą nuotoliniu būdu, pateikia gimnazijos direktoriui prašymą dėl 

leidimo dirbti nuotoliniu būdu, kuriame raštiškai įsipareigoja, kad  dirbdamas nuotoliniu būdu jis savo 
funkcijas atliks savo namuose tomis valandomis, kurios nurodytos darbuotojo darbo grafike. Taip pat 
raštiškai patvirtina, kad nuotolinio darbo metu neatlygintinai naudosis savo  kompiuteriu, interneto ryšiu, 
mobiliojo ryšio priemonėmis, bei darbo valandomis visada bus pasiekiamas telefoniniu ryšiu.   

5. Mokytojas, dirbantis nuotoliniu būdu,   darbo valandomis, nurodytoms jo darbo grafike, 
įsipareigoja darbo metu neatlikti jokių pašalinių darbų, taip pat neišeiti iš namų, nesilankyti viešo 
susibūrimo vietose, nedalyvauti renginiuose ir t.t. 

6. Nuotolinio darbo prašyme  nurodomas tikslus darbuotojo namų adresas, kuriuo bus atliekamas 
nuotolinis darbas.    

7. Nuotolinio darbo metu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokytojai savo dėstomų 
klasių mokiniams rengia savo dalyko nuotolinio mokymo  užduotis vadovaudamiesi  2020-03-13 
direktoriaus įsakymu Nr.VK-84 patvirtintomis metodinėmis nuotolinio mokymo pamokos organizavimo 
rekomendacijomis. 

8. Mokytojai turi atsiskaityti už atliktą nuotolinį darbą tokia tvarka:  
8.1. Iki 2020-03-18 14.00 val. metodinių grupių pirmininkams  persiunčia parengtą nuotolinio 

mokymo pamokų medžiagą 2020 m. kovo 30 d. - 2020 m. balandžio 3 d. laikotarpiui; 
8.2.  Iki 2020-03-20 14.00 val. metodinių grupių pirmininkams  persiunčia parengtą nuotolinio 

mokymo pamokų medžiagą 2020 m. balandžio  6 d. - 2020 m. balandžio 10 d. laikotarpiui.  
8.3.  Iki 2020-03-25 14.00 val. metodinių grupių pirmininkams  persiunčia parengtą nuotolinio 

mokymo pamokų medžiagą 2020 m. balandžio  13 d. - 2020 m. balandžio 17 d. laikotarpiui.  



2 iš 4 

 

8.4. Kūno kultūros ir šokių mokytojai rengia video pratimų rinkinius pagal atskiras fizinio 
pajėgumo grupes, kuriuos mokiniai galėtų atlikti savarankiškai namuose ir pateikia nurodytomis datomis 
(2020-03-18 iki 14.00 val.,  2020-03-20 iki 14.00 val., 2020-03-25 iki 14.00 val.). 

8.5. Mokytojai privaloma tvarka kasdien seka informaciją e dienyne bei elektroniniame pašte (kurį 
yra pateikę nurodydami savo kontaktus), vykdo visus teisėtus gimnazijos administracijos nurodymus. 

9. Metodinių grupių pirmininkai pildo gautos nuotolinio mokymo medžiagos suvestinę pagal 1   
lentelę ir trečiadieniais ir penktadieniais iki  darbo dienos pabaigos ją persiunčia kuruojančiam 
direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  

 
1 lentelė 

Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Data Klasė, kuriai 
parengta 

mokomoji 
medžiaga 

Pastabos 

    Nurodyti 
pastebėtus 
trūkumus ir 
įvardinti klases, 
kurioms 
medžiaga 
nepateikta  

     
 
9.1. Metodinių grupių pirmininkai susistemina  nuotolinio ugdymo medžiagą gautą iš mokytojų: 

kiekvienam mokytojui sukuriamas elektroninis katalogas (1), kuriame kiekvienai savaitės dienai kuriamas 
atskiras katalogas (ant katalogo nurodoma konkreti data (2)) ir jame talpinama pamokų medžiaga (3).  

Kiekvienas mokytojaus metodinės darbo grupės pirmininkui turi atsiųsti atskiros pamokos katalogą, 
o metodinės grupės pirmininkas jas susistemina į mokytojo katalogą. (Mokytojas, rengdamas medžiagą 
atlieka tokius veiksmus: 1) sukuria savo vardo katalogą ir ant jo dar užrašo datą, kurios dienos pamokos 
bus jame talpinamos, 2) kataloge sukuria tiek katalogų, kiek tą dieną turi pamokų. Ant kiekvieno katalogo 
užrašo, kuri, kokio dalyko ir  kokiai klasei skirta pamoka. Šiuose kataloguose talpina pamokos medžiagą, 
parengtą vadovaujantis 2020-03-13 direktoriaus įsakymu Nr.VK-84 patvirtintomis metodinėmis 
nuotolinio mokymo pamokos organizavimo rekomendacijomis (1 pvz.) 

1 Pvz.: 
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9.2. Metodinių grupių pirmininkai susistemintą  nuotolinio ugdymo medžiagą pateikia 
kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui: 

9.2.1. gautą iki 2020-03-18 iki 2020-03-18 darbo dienos pabaigos; 
9.2.2. gautą iki 2020-03-20 iki 2020-03-20 darbo dienos pabaigos; 
9.2.3. gautą iki 2020-03-25 iki 2020-03-25 darbo dienos pabaigos; 
9.3. Metodinių grupių pirmininkai, vadovaudamiesi direktoriaus įsakyme nustatytomis metodinių 

darbo grupių susirinkimo datomis, organizuoja  metodinių grupių susirinkimus (skype ar kita nustatyta 
įsakyme forma), kurių metu išanalizuojama pateikta nuotolinio mokymo medžiaga, reikalui esant, ji 
koreguojama, papildoma ar keičiama.  

10. Klasių auklėtojai: 
11. Mokytojai, dirbantys nuotoliniu būdu,  bendrauja ir bendradarbiauja su kitais mokytojais, 

administracijos atstovais ir kitais gimnazijos darbuotojais telefonu, elektroniniu paštu, elektroniniu 
dienynu, gali  gauti iš administracijos informaciją, reikalingą jų darbinėms funkcijoms atlikti.  

 
III SKYRIUS 

DARBUOTOJO DARBO FUNKCIJŲ ATLIKIMAS 
 

12. Darbuotojas įsipareigoja laikytis nuotolinio darbo saugos reikalavimų darbo funkcijų atlikimo 
metu, taip pat patvirtina, kad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris nepriskiriamas darbo laikui, arba su 
darbo funkcijų atlikimu nenusijusiomis aplinkybėmis, įvykis nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe. 

13. Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi būti pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o praleidęs 
skambučius perskambinti ne vėliau kaip per vieną valandą.  

 
IV SKYRIUS 

DARBUOTOJO DARBO GRAFIKAS 
 

14. Mokytojas dirba pagal patvirtintą savo asmeninį darbo grafiką, t.y. visas darbo grafike 
nurodytas 1 ir 2 kišenių darbo valandas (kontaktines ir nekontaktines darbo valandas).  

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

15. Esant tarnybinei būtinybei nuotoliniu būdu dirbantis mokytojas privalo ne vėliau kaip per 
pusantros valandos atvykti į savo darbo vietą. 

16. Darbuotojui, kuris nesilaiko šios tvarkos apibrėžiamo nuotolinio darbo reikalavimų, direktoriaus 
siūlymu galimybė dirbti nuotoliniu būdu gali būti  ribojama arba  nesuteikiama. 
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Pasirašydamas(-a) šią Tvarką patvirtinu, kad su Tvarka buvau supažindintas(-a), jos sąlygos man yra 
žinomos ir aiškios.  

Vykdydamas(-a) savo darbines funkcijas, įsipareigoju šios Tvarkos laikytis ir jas vykdyti: 
    

_________________ ________________________ ___________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ___________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ___________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ____________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ______________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ______________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ______________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ______________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ______________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ______________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ______________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ______________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
    

_________________ _________________________ ______________________ __________ 
Pareigos Parašas Vardas, pavardė Data 

    
 


