
PRITARTA 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro  

Metodinės tarybos 2021 m. spalio 25 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. 4 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro  

direktoriaus 2021 m. spalio 27 d.  

įsakymu Nr. V1-87 

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO DARBO NUOTOLINIU                    

BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (toliau - Centro) darbo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašo (toliau - Aprašo) tikslas - reglamentuoti darbuotojų nuotolinio darbo tvarką.  

2. Nuotolinis darbas - darbuotojų pareiginių funkcijų ar jų dalies vykdymas visą arba dalį darbo 

laiko kitoje nei Centre nustatytoje darbuotojo darbo vietoje, suderinta tvarka ir sąlygomis, naudojantis 

informacinėmis technologijomis. 

3. Centro darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir specifika, taip pat techninės sąlygos                leidžia 

jiems priskirtas funkcijas atlikti nuotoliniu būdu, turi galimybę, suderinus su centro direktoriumi, 

naudotis šia darbo organizavimo forma. 

4. Paskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma gali: Centro direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai, skyrių, padalinių vedėjai, mokyklos administracijos specialistai, mokytojai, 

koncertmeisteriai. 

5. Darbuotojui suteikiama galimybė dirbti nuotoliniu būdu iki nustatyto laikotarpio pabaigos. 

 

II. NUOTOLINIO DARBO VALDYMAS 

 

6. Darbuotojas tiesioginiam vadovui pateikia rašytinį prašymą (1 priedas „Prašymas dėl 

darbo nuotoliniu būdu“). Prašyme dėl nuotolinio darbo darbuotojas privalo nurodyti:  

6.1. nuotolinio darbo vietą, tikslų adresą, kur bus dirbama; 

6.2. telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriais bus palaikomas ryšys; 

6.3. nuotolinio darbo laikas atitinka patvirtintą pamokų tvarkaraštį ar grafiką. 

7. Darbuotojas, dirbdamas nuotoliniu būdu, įsipareigoja: 

7.1. laikytis nuotolinio darbo tvarkos aprašo reikalavimų; 

7.2. atlikti pavedimus per nustatytą laiką; 

7.3. visą nuotolinio darbo laikotarpį būti pasiekiamas pagrindinėmis komunikacijos 

priemonėmis (mobiliojo ryšio telefonu, elektroniniu paštu), operatyviai atsakyti į elektroninius  laiškus, 

atsiliepti į skambučius; 

  7.4. esant būtinybei, per suderintą su vadovu laiką atvykti į mokyklos patalpas arba kitą     vietą 

atlikti savo funkcijų; 

7.5. laikytis asmens duomenų tvarkymo taisyklių, imtis jų įgyvendinimo priemonių ir 

užtikrinti naudojamų duomenų apsaugą, konfidencialumą; 

  8. Darbuotojas, dirbdamas nuotoliniu būdu, patvirtina: 

  8.1. kad turi visas darbo priemones (įskaitant kompiuterinę techniką, interneto prieigą) ,           

reikalingas darbui nuotoliniu būdu atlikti; 

8.2. kad darbo funkcijas atliks savo nuožiūra pasirinktoje vietoje, jo darbo nuotoliniu būdu 
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vieta ir naudojamos darbo priemonės bei asmeninės apsaugos priemonės atitinka darbuotojų saugos ir 

sveikatos teisės aktų reikalavimus; 

  8.3. kad užtikrins gaunamos ir siunčiamos informacijos, asmens duomenų saugumą ir 

konfidencialumą. 

  9. Darbuotojas dirbdamas nuotoliniu būdu privalo laikytis teisės aktuose nustatytų darbų                     

saugos ir kitų teisės aktų, kurie taikomi ir dirbant Centro patalpose, reikalavimų. 

 

III. NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 10. Nuotolinis mokymas vykdomas pagal esamą būrelių ir studijų pamokų tvarkaraštį. 

 11. Kol Centras neturi vieningos nuotolinio mokymosi skaitmeninės platformos, nuotolinis 

mokymas organizuojamas per įstaigos, būrelių, studijų, padalinių FACEBOOK paskyras, programas 

Messenger, Skype, el. paštu, ZOOM konferencinę aplinką, programas Edmodo, Google Classroom 

bei kitas virtualaus mokymo platformas. 

 12. Studijų, būrelių mokytojai, vedantys nuotolines pamokas: 

 12.1. pritaiko grupės ugdymo programą nuotoliniam sinchroniniam ir asinchroniniam 

mokymui(si), rengia mokomąją medžiagą, užduotis, konsultuoja mokinius nuotoliniu būdu; 

 12.2. ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir/ar mėnesį) 

skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentų - asinchroniniam ugdymui; 

 12.3. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl 

užduočių, skiriamų atlikti namuose apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos ir jų 

koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, atsižvelgdami 

į mokinių amžių; 

 12.4. telkia tėvus, skatina jų pasiūlymus ir paramą organizuojant su ugdymo procesu susijusias 

veiklas; 

 12.5. pagal poreikį naudojasi nacionaliniu skaitmeniniu turiniu bei kitomis (pačių kurtomis 

video pamokomis, pratybomis, koncertų, dainų švenčių dalyvavimo peržiūromis ir kt.) mokymo 

priemonėmis;  

 12.6. gali nuolat konsultuotis dėl virtualaus ryšio galimybių su atsakingais už komunikavimą 

IT ir IKT priemonėmis su atsakingais darbuotojais A. Zigmantu bei V. Paulausku; 

 12.7. mokytojai įpareigojami nustatytu laiku informuoti administraciją apie ugdymo eigą ir 

turi nuolat būti pasiekiami telefonu ir bendrauti el. paštu; 

 12.8. organizuodami mokymo procesą nuotoliniu būdu, mokytojai laikosi konfidencialumo ir 

asmens duomenų apsaugos reikalavimų; 

 12.9. atsako už mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą nuotolinio ugdymo 

klausimais, numato mokinių ir jų tėvų informavimo būdus; 

 12.10. skelbia užduotis būrelių, padalinių FACEBOOK paskyrose; pildo žurnalus, kuriuose 

aprašo išsamų ugdymo turinį, žymi nedalyvaujančius pamokose mokinius. 

 13. Koncertmeisteriai daro akompanuojamų kūrinių įrašus individualioms ir grupinėms 

pamokoms ir siunčia jas dalykų mokytojams. Komunikuoja su mokytojais elektroniniu paštu, telefonu 

ir koreguoja įrašus pagal mokytojų pageidavimus, dalyvauja sinchroninėse ir asinchroninėse 

pamokose. 

 14. Dalyvaudamas nuotolinio ugdymo procese mokinys:  

 14.1. realiuoju (sinchroniniu) laiku dirba pagal Centro direktoriaus patvirtintą pamokų 

tvarkaraštį ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku konsultuodamasis su mokytoju, dirba savarankiškai; 

    14.2. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais;  

 14.3. laiku atlieka mokytojo paskirtas užduotis ir atsiskaito;  

 14.4. konsultuojasi su mokytoju, stebi savo individualią pažangą;  
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 14.5. gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų dirbdamas realiuoju (sinchroniniu) 

laiku, mokytojo pateiktu el. pašto adresu ar kitu su mokytoju sutartu būdu.  

 15. Centro administracija įsipareigoja:  

 15.1. nuolat teikti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijų, 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus dokumentus, koreguojančius 

nuotolinio mokymo bei padėties karantino metu; 

 15.2. visą su nuotoliniu mokymu susijusią  informaciją skelbti Centro internetiniame 

tinklapyje  www.kkljc.lt, mokytojus informuoti el. paštu ar telefonu; 

 15.3. stebėti nuotolinio mokymo eigą, vykdyti stebėseną, pedagoginę priežiūrą ir, 

prisijungdami prie paskyros FACEBOOK, stebėti vykdomą veiklą bei mokinių grįžtamąjį ryšį 

(refleksiją).  

 16. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai atsiskaito už nuotolinio ugdymo eigą 

direkciniame posėdyje kiekvieną savaitę, teikia ataskaitas apie mokinių dalyvavimą ugdymo procese. 

 17. Už nuotolinėje darbo vietoje dirbančio darbuotojo darbo užduočių vykdymo ir kokybės 

kontrolę, atsiskaitymo būdą ir terminus, suderinus su darbuotoju, atsako kuruojantis  vadovas. 

 18. Padalinių vedėjai atsiskaito Centro vadovui apie mokinių skaičiaus pokyčius ir pateikia 

poreikių planą, jeigu mokytojams trūksta reikiamų IKT priemonių. 

 19. Mokytojai, administracija, padalinių vadovai darbo metu turi būti pasiekiami telefonu ir 

operatyviai atsakyti į elektroninius laiškus. 

 20. Kartą per mėnesį mokytojai, įstaigos tarybos nariai, administracija bendrauja ir aptaria 

nuotolinio mokymo eigą konferencinėje ZOOM aplinkoje. 

 21. Jei nuotoliniu būdu dirbdamas darbuotojas patirs nelaimingą atsitikimą tuo laiku, kuris 

nėra priskiriamas darbuotojui nustatytam darbo laikui, arba su darbo funkcijų atlikimu 

nesusijusiomis aplinkybėmis, toks atvejis nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe. 

 22. Darbuotojo nuotolinio darbo laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas kaip 

įprastas darbo laikas. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 23. Aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar atšauktas Centro direktoriaus įsakymu. 

 24. Ginčai dėl nuotolinio darbo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

     

 
 

http://www.kkljc.lt,/

