
KAUNO 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS  

NUOTOLINIO MOKYMOSI METU 

 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) 

reglamentuoja mokinių veiklą nuotolinio mokymosi metu. 

 

2. Nuotolinis mokymas – tai mokymosi forma, kai mokyklos mokiniai reguliariai pagal 

tvarkaraštį, naudodami informacines komunikacijos priemones, įvairias programas bei 

platformas, elektroninių ryšių priemonių pagalba susijungia į klasę ar grupę ir nuosekliai mokosi 

pagal neformaliojo švietimo programas.  

 

3. Nuotolinio mokymosi forma organizuojamas visų dalykų mokymas. 

 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ VEIKLA 

 

4. Mokiniai, mokydamiesi nuotoliniu būdu, privalo laikytis šių taisyklių: 

4.1. vadovaujantis savo individualiu pamokų tvarkaraščiu, nurodytu mokyklos elektroniniame 

dienyne „Mano dienynas“, laiku prisijungti prie Zoom ar kitos dalyko mokytojo nurodytos 

platformos; 

4.2. kiekvieną pamokų dieną pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį dalyvauti nuotolinėse 

pamokose ar, gavus užduotį, pamokos metu dirbti savarankiškai; 

4.3. iškilus prisijungimo prie nurodytos platformos problemoms, informuoti apie tai 

mokytoją, konsultuotis su mokytoju prisijungimo klausimais; 

 

4.4. atsakingai naudotis informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir technologijomis;  

 

4.5. prieš pamoką iš anksto pasiruošti tinkamą mokymuisi vietą, mokymo priemones ir IT 

įrenginius; 

4.6. susirasti pamokos nuorodą likus 5-10 minučių iki pamokos pradžios, prie pamokos 

prisijungti tiksliai pamokos pradžios laiku; 

4.7. nevėluoti į nuotolines pamokas ir nepasišalinti iš pamokų anksčiau laiko; 

 

4.8. nuotolinės pamokos metu išjungti pašalinius garso ir vaizdo įrenginius ir naudotis tik ta 

priemone, kuri skirta mokymuisi nuotoliniu būdu;  

 

4.9. visą pamokos laiką laikyti įjungtą vaizdo kamerą; savo vardą ir pavardę nurodyti teisingai; 



4.10. jei vaizdo kamera išjungta, mokytojas nemato mokinio veido ir negali jo identifikuoti, jis 

turi teisę el.dienyne už nedalyvavimą pamokoje mokiniui įrašyti ,,n‘‘; 

4.11. išjungti mikrofoną prisijungus prie pamokos, kad pašaliniai garsai netrukdytų kitiems 

dalyviams; mikrofoną įjungti tik tuo metu, kai mokinys nori paklausti arba kai yra mokytojo 

kviečiamas; 

4.12. nuotolinių pamokų metu, kaip ir įprasta, kalbėti po vieną; 

4.13. laikytis susitarimų su kiekvienu mokytoju, laiku atlikti mokytojo pateiktas užduotis ir 

atsiskaityti už jas, iki nurodyto termino atlikti paskirtus namų darbus; 

 

4.14.  iš anksto informuoti mokytoją ir nurodyti priežastis, jei mokinys dėl svarbių priežasčių 

negali laiku atlikti užduoties; 

 

4.15. neužsiimti pašaline veikla pamokos metu, užduotis atlikti atsakingai ir sąžiningai; 

 

4.16. aktyviai dalyvauti pamokose, atsakingai planuoti savarankiškus darbus bei savo laiką, 

įsivertinti savo pažangą ir jos siekti;  

 

4.17. iš anksto informuoti dalyko mokytoją apie nedalyvavimą pamokoje dėl ligos ar kitų svarbių 

priežasčių; 

 

4.18. neinformavus dalyko mokytojo apie mokinio nedalyvavimą pamokoje, elektroniniame 

dienyne mokiniui žymima „n“; 

 

4.19. mokinys, prisijungęs, bet kelis kartus neatsakęs į mokytojo klausimą, šalinamas iš pamokos 

ir laikomas nedalyvavusiu pamokoje; jam el.dienyne mokytojas žymi „n“; 

 

4.20. mokinys pagal galimybes turi dalyvauti virtualioje mokyklos koncertinėje veikloje; 

 

4.21. mokinys turi dalyvauti mokyklos administracijos pateiktose apklausose dėl ugdymo. 

 

5.  Mokiniai turi vadovautis šiomis Taisyklėmis ir mokinių taisyklėmis, nustatytomis Kauno 1-

osios muzikos mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse. 

 

6. Privalo laikytis bendravimo etikos ir visų teisėtų mokytojo reikalavimų: 

 

6.1. gerbti mokytojus ir kitus bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų. 

6.2. pamokos metu atsakingai išklausyti dėstomą dalyką, nepertraukinėti kalbančio mokytojo, 

klasės/grupės draugų; 

6.3. vadovautis pagarba ir tolerancija mokytojo ir bendramokslių atžvilgiu; 

 

6.4. elgtis mandagiai, kultūringai ir pagarbiai su mokytojais ir su kitais mokiniais; 

 



6.5. neblaškyti kitų dėmesio, neužduoti su mokomuoju dalyku nesusijusių klausimų, neteikti 

nereikalingų komentarų pokalbių laukelyje, neįjungti mikrofono tuo metu, kai mokytojas 

nekviečia mokinio kalbėti ir t.t. 

 

7. Nuotolinėse pamokose draudžiama: 

 

7.1. prisijungti į vaizdo pamoką ne savo vardu ir pavarde; tokiu atveju mokytojas gali neleisti 

dalyvauti pamokoje; 

7.2. be mokytojo leidimo kviestis į vaizdo pamokas asmenis iš kitų aplinkų ar mokyklų; 

7.3. įrašinėti, filmuoti, daryti vaizdo pamokos ekrano nuotraukas ir jas platinti; vaizdo pamokas 

įrašyti gali tik mokytojas, iš anksto apie tai informavęs visus pamokoje dalyvaujančius mokinius; 

7.4. platinti prisijungimo kodus, slaptažodžius, mokomąją ir vaizdinę medžiagą tretiesiems 

asmenims ar ją naudoti su ugdymu nesusijusiai veiklai; 

7.5. rašyti įžeidžiančius komentarus; 

8. Pažeidus mokinių elgesio taisykles, mokinys šalinamas iš pamokos ir užduotis atlieka 

savarankiškai. 

 

9. Svarbu žinoti, kad: 

 

9.1. vieta, kurioje nuotoliniu būdu vyksta pamoka, yra vieša vieta; 

 

9.2. įrašinėti, filmuoti, daryti vaizdo pamokos ekrano nuotraukas galima tik iš anksto gavus 

mokytojo sutikimą ir apie tai informavus pamokoje dalyvaujančius mokinius; 

 

9.3. apie mokinio nederamą (nedrausmingą ir nekultūringą) elgesį (pamokų praleidinėjimą, 

įžeidinėjimą, patyčias, melavimą, necenzūrinių žodžių vartojimą ir kt.) nedelsiant informuojami 

mokinio tėvai (globėjai) ir mokyklos administracija; 

 

9.4. už viešoje erdvėje rašomus komentarus, pažeidžiančius kitų asmenų garbę ir orumą, 

dalykinę reputaciją ir prestižą, be sutikimo platinamus pamokų vaizdus gali būti taikomos 

nuobaudos LR įstatymų numatyta tvarka; 

 

9.5. privaloma netoleruoti elektroninių patyčių, nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo; apie 

patyčių atvejus galima informuoti www.epolicija.lt 

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Nuotolinio mokymosi metu privaloma laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

9. Šiomis Taisyklėmis vadovaujasi visi mokyklos mokiniai. 

10. Šios taisyklės yra skelbiamos mokyklos tinklapyje: www.pirmamuzikos.lt 

 

http://www.epolicija.lt/
http://www.pirmamuzikos.lt/

