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NUOTOLINIO UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU 

 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Tvarkos aprašas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau – 

Aprašas) yra skirtas padėti Darželio bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo 

proceso 

organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymosi procesas. 

2. Esant korona viruso grėsmei, nuotoliniu būdu Darželis gali ugdyti ugdytinius 

nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas Darželio nuostatuose. Laikinai 

organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, ugdymo sutartys nekeičiamos. 





II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

3. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, Darželis: 

            3.1. Įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas 

            skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, ugdytinių amžių. 

            3.2. Mokytojų  bendruomenė renka informaciją apie tėvų bendruomenei siūlomus  

nuotolinio  ugdymo būdus ir bendru sutarimu priima sprendimą  dėl nuotolinio ugdymo formų.                

            3.3.Mokytojai informuoja administraciją apie pasirinktą nuotolinio ugdymo formą. 

            3.4. Mokytojai el. paštu, telefonu arba trumpąja žinute (sms), uždaroje „Facebook“ 

grupėje el. pašte, Messenger, Viber, Google ar kitoje platformoje, informuoja savo grupės 

ugdytinių tėvus(globėjus) apie ugdymo(si) proceso organizavimą, pagalbą nuotoliniu būdu, 

grįžtamąjį ryšį, vertinimą. 

 



        III SKYRIUS 

                                   NUOTOLINIO UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 

4. Mokytojai prisijungia su tėvais (globėjais) sutartu laiku  prie pasirinktos nuotolinio 

ugdymo(si) aplinkos: uždaros „Facebook“ grupės, Messenger, Viber, Zoom ir 



organizuoja aktyvias ugdymo (si) valandėles pagal savaitės temą, tiesiogiai bendrauja su 

ugdytiniais ir jų tėvais. 





5. Kiekvieną pirmadienį iki 10 val. mokytojai siunčia arba įkelia  tėvams (globėjams) 

atrinktas, susistemintas užduotis, veiklų idėjas, aktyvias nuorodas, skenuotą ar 

fotografuotą medžiagą ugdytinių tėvams/globėjams. Savaitės eigoje medžiaga pildoma. 

6. Tėvai (globėjai) bendru sutarimu, siunčia atliktų užduočių nuotraukas, filmuotą 

medžiagą, kaupia atliktų darbų segtuvus, kurie bus įtraukti į bendrą pasiekimų vertinimo 

aplanką. 

7. Meninio ugdymo mokytojas, kūno kultūros specialistas kartą per savaitę (pirmadienį) el. 

paštu pateikia ugdymo(si) medžiagą grupių mokytojams į grupių el. paštus bei nurodo 

elektroninio pašto adresą kasdieniam bendravimui. 

8. Vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymo(si) medžiagą logopedė 

pateikia tik individualiai susitarus su jų tėvais/globėjais.Logopedė įstaigos 
elektroninėje svetainėje skelbia savo asmeninius kontaktus, kviečia dalyvauti 
nuotolinėse konsultacijose. El. paštu, per Messenger, Zoom, Viber teikia 
rekomendacijas tėvams ir užduotis vaikams, suderintu su ugdytinių tėvais 
(globėjais) laiku vykdo individualius užsiėmimus.

9. Mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikais: teikia 

konsultacijas ir pasiūlymus mokytojams dėl rekomenduojamų veiklų specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių turintiems vaikais, dėl priemonių, užduočių parengimo 

konsultuojasi su logopedu, rengia metodines priemones, pranešimus, kasdien bendrauja 

per Messenger su specialiųjų ugdymo (si) turinčiais ugdytiniais bei jų tėvais.

Darželyje pagal poreikį rengiami video  pasitarimai virtualiose aplinkose (Messenger,   

Zoom ir kt.)

  Esant būtinam poreikiui (dėl pasirengimo veikloms bei jų vykdymo), mokytojai turi 

galimybę ateiti į mokyklą pagal iš anksto su mokyklos direktoriumi suderintą laiką (siekiant 

išvengti socialinių kontaktų).

 

 

IV SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR 

KITA PAGALBA 

 

 Ugdymo programoms įgyvendinti rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms 

mokykloms laisvai prieinamu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

12.1. Ugdymo avilys (https://www.e-mokymosi.lt/courses/ugdymosi-avilys ) - 

platformoje galima rasti metodinę medžiagą nuotoliniam ir įprastam ugdymo proceso 

užtikrinimui; 

12.2. Jaunieji gamtos reindžeriai (http://www.gamtosreindzeris.lt/ ) – platforma, kurioje 

jaunieji gamtos mylėtojai mokosi pažinti gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami 

linksmas užduotis. Dalis užduočių atliekamos internetinėje erdvėje, bet didžioji dalis 

jų ragina vaikus keliauti į gamtą, ją tyrinėti, įveikti įvairius iššūkius ir į platformą įkelti 

savo nuotykių rezultatus; 

12.3.  „EDUKA klasė“ ( https://www.eduka.lt/ ) - galite rasti OPA PA skaitmeninį turinį; 

12.4. Vakaro pasakos (https://www.lrt.lt/tema/vakaro-pasaka ) - platforma, kurioje 

sukaupta visa biblioteka pasakų; 



12.5.  Edukaciniaižaidimaivaikams(https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai/ikimokyklinukam); 

12.6. Patarimai mokytojams ir tėvams (http://www.svietimonaujienos.lt/ikimokyklinis-

irpriesmokyklinis-ugdymas-nuotoliniu-budu);  

12.7.Pagalba mokytojams (https://www.svietimopazanga.lt/informacija-ir-

rekomendacijosdel-ikimokyklinio-ugdymo/ ); 

  12.8.   Informacijos apie nuotolinį ugdymą, rekomendacijų ugdymo įstaigoms ir tėvams taip 

pat galite rasti (https://svietimas.vilnius.lt/ ); 

      12.9.  Nuorodos į kitą metodinę medžiagą nuotoliniam mokymui, bus nuolat atnaujinama ir 

pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis). 

       12.10. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu 

skaitmeniniu turiniu. 


 

V SKYRIUS 

 

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) PROCESO VERTINIMAS 

 

13.   Grupių mokytojai seka, analizuoja, kaupia (sukuria grupės aplankalą) ugdytinių tėvų/globėjų 

laiškus (pvz.: tėvai(globėjai) įkelia atliktų užduočių nuotraukas, kad mokytojas matytų 

rezultatus, refleksiją, idėjas, gautą vaizdinę medžiagą ir pan.). 

 Kiekvieną penktadienį visi mokytojai  iki 17 val. pateikia direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui  darbo nuotoliniu būdu elektroninę ataskaitą už atsiskaitomąjį laikotarpį (už vieną 

savaitę).

    Direktoriaus pavaduotojas ugdymui analizuoja, vertina, kaupia mokytojų darbo planavimą  

nuotoliniu būdu, savaitės ataskaitas, teikia mokytojams rekomendacijas, konsultacijas bei    

naujausią informaciją apie galimus pasikeitimus.

 

 

VI SKYRIUS 
 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

  Dėl informacijos apie korona virusą galima teirautis:



16.1. karštąja korona viruso linija tel. 1808 (pasireiškus gripui būdingiems ligos simptomams 

– karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui-po kelionės į užsienio 

šalis ar po kontakto su tikėtinu korona viruso nešiotoju;  
16.2. norint pasikonsultuoti, kilus klausimų)-visą parą, visoje Lietuvoje, nemokamai 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštąja linija tel. +370618 79984 , +370 616 

94562 (visą parą); 
 
16.3. elektroniniu paštu koronavirusas@sam.lt; 

16.4. aktuali informacija skelbiama www.koronastop.lt. 

 

  Apie korona viruso grėsmės atšaukimą  informacija bus talpinama įstaigos svetainėje, 

pranešta kiekvienam mokytojui individualiai, ugdytinių tėvus (globėjus) informuos grupės 
mokytojai.
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