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NUOTOLINIO DARBO KAUNO BERNIUKU CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS
,,VARPELIS" TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

L Nuotolinio darbo Kauno berniukq chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis'o tvarkos apraSas
(toliau - Apra5as) nustato nuotolinio darbo tvark4 l(auno berniukrl chorinio dainavirno mol<yl<loje
,,Varpelis".

2. Nuotolinis darbas - darbuotojq dalies darbo funkcijq vyl<dymas dalj darbo laiko kitoje, negu yra
darboviete, vietoje su Mokyl<los direktoriurni suderintatvarka ir s4lygornis.

3. Galirnybe dirbti nuotoliniu bDdu gali pasinaudoti administracija, mokytojai, l<onceftmeisteriai,
techniniai darbuotojai, kuriq veiklos pobDdis ir specifika leidZia jiems prisl<irtas funkci.jas atlil<ti 5ia
darbo organizavi mo forma.

II. NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

4. Darbuotojas privalo uZtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktq darbuoto.jq
darbo saug? ir sveikatos apsaug4 reglamentuojandiq teises al<tq reikalavimus. Jeigu darbuotojui kyla
neai5kumq del vietos atitikties nustatytiems reikalavimams, darbuotojas turi lcreiptis ! direl<toriaLrs
pavaduotojq Dkio reikalams. Darbuotojas privalo rDpintis savo paties ir l<itq asmenLl, kurie galetq
nukenteti del netinl<amo darbuotojo elgesio ar klaidq, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu lrangos ir darbo
priemoniq naudojirnu ir apsauga.

5. Galimybe dirbti nuotoliniu bDdu suteikiama Saliq susitarimu pagal ra5ti5l<4 darbuotojo
pra5ym4, pateilct4 Mokyklos direktorir"ri. Sprendimas priimamas Salims sutarus, l<ad del nuotolinio darbo
pati rtos i5laidos darbuotoj ui nera kompen suoj am os.

6. PraSyme del nuotolinio darbo privaloma nurodyti:
6.1. nuotolinio darbo viet4 (tikslq adresq, kur bus dirbarna);
6.2. telefono numeri, kuriuo bus palaikomasrySys;
6.3. nuotolinio darbo pradZios ir pabaigos lail<4;
6.4. patvirtinti, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemones atitinl<a bLitinLrs

saugos ir sveikatos reikalavimus;
6.5. patvirtinti isipareigojim4 laikytis nuotolinio darbo saugos reikalavirnq darbo funl<cijq

atlikimo metu, taip pat patvirtinti, l<ad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris pagal susitarim4
nepriskiriamas darbo lailcui, arba su darbo funkcijq atlil<imu nesursiiusiomis aplinkybemis, lvykis nebus
laikomas nelaim ingu atsitikimu darbe;

6.6.pasitadeti laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716
patvirtintame Bendrqjq elektronines informacijos saugos reikalavimq apra5e' nustatytq elektronines
informacijos saugos reikalavimq.

7. Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi bDti pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o praleiogs
sl<ambudius persl<ambinti ne veliau kaip per vien4 valand4.

8. UZ darbo nuotoliniu btidu rezultatus darbuotojas atsiskaito tiesioginiam vadovui jo nustatytLr
DUOU.

9. Darbuotojo dalyvavimas butinas, kai yrc numatyti posedZiai, pasitarimai, sLrsitil<irnai.
disl<usijos ir l<t. renginiai.

10. Mokyl<los direktorius netvirtinadarbuotojo pra5ymo leisti dirbti nuotoliniu bildu, esant vierrai
ar l<elioms toliau nurodytoms aplinl<ybems: t



10. I darbas nuotoliniu bDdu daro neigiam4 itak4 darbuotojo darbo kokybei;
10. 2. darbuotojas piktnaudZiauja galimybe dirbti nuotoliniu bfidu.

III.NUOTOLINIO UGDYMO TEIKIMO GALIMYBES

11. Nuotolinis dabas teikiamas, pasitelkiant tiesioginj bendravim4 Messenger, Sl<ype, Viber,
WhatsApp IT programomis, el. pa5tu.

12. Nuotolinis darbas vykdomas, pasitell(iant ugdymo formas, pasirinktinai pagal mol<omq.jj
dalyk4 ar program4, naudojant Jungle music, K. Notes de musiqe, Metronome beats, Tiny scaner,
pianosolo HD, Jingle piano, muzil<inisteatras.lt perZiuras, nuorodas i5 Youtube, Google tinklapiq.

13. Nuotolinio ugdymo darbui uZtikrinti darbuotojas turi tureti IT priemong * i5manqjj telefon4,
plan5etg ar kompiuteri, dalyko muzikos instrumentq, interneto rySi.

14. Bendravimui su mokiniu nuotoliniame procese, atliktq darbq vertinimui, griLtamaiarn ry5iui
ir stebesenai naudoti IT programas, iSvardintas auk5diau nurodytuose punktuose.

IV. MOKYTOTJ, VYKDANCTV NUOTOLTNI UGDYMA ASMENS TEISIU APSAUGOS
REGLAMENTAS

15. Siuo reglamentu tevai ir mokiniai lsipareigoja:
15.1. nefihnuoti ir nefotografuoti mokytojq, kLrrie tiesiogiai (Online) vyl<do nuotolini ugdym4;
15.2, nufilmuotas mol<ytojo pamolcas mokiniai, priZiDrimi tevq turi pa5alinti i5 savo l<ompiuteriq,

telefonq ar l<itq inforrnaciniq technologijq irangos priemoniq, l<ai rnolcytojas nurodo tq padaryti;
15.3. tiesioginio (Online) nuotolinio ugdymo metu prie l<ompiuterio, iSmanaus telefono,

planSetes ar kitq technologijul, kurios sl<irtos palaikyti tiesioginj mol<yto.jo ir rrol<inio ryS! privalo buti til(
mokinys ir rnokytojas.

16. Nesilaikymas 15.1, 15.2 ar 15.3 punktq bus tral<tuojamas kaip rnol<ytojo asmens teisir-1
paZeidirnas, kuris gali uZtraukti teising atsakomybE.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. UZduodiq forrnavirnas ir atsiskaityrnas uZ jq rezultatus nesiskiria nuo darbo nenuotoliniu
budu metu formuojamq uZduodiq ir atsiskaityrno ui jas. "

18. Esant tarnybinei bDtinybei nuotoliniu bDdu dirbantis darbuotojas privalo ne veliau l<aip per
pusantros valandos atvykti i savo darbo viet4.

19. Darbo eigoje igyjant patirties, galimos proceso korekcijos.
20. Darbuotojui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo reil<alavimq, nurodytq Apra5o 4, 5, 8 ir 9

punktuose, tiesioginio vadovo siulyniu galimybe dirbti nuotoliniu budu ribojanra arba nuo I il(i 3
menesiq nesuteikiama.


