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KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“  

UGDYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU, PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS 
TERITORIJOJE, TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ nuotolinio ugdymo(si), paskelbus karantiną Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja ugdymo(si) pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nuotolinio ugdymo(si) proceso organizavimo būdu 

tvarką įstaigoje.   

2.  Ugdymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis 

rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

3.  Nuotolinis ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas organizuojamas 

vadovaujantis  patvirtinta Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ „Ikimokyklinio ugdymo programa“ 

(2015) ir „Bendrąja Priešmokyklinio ugdymo programa (2015) , įstaigos 2020 m. ugdymo planu. 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

Nuotolinis mokymas - tai mokymo forma, kai ugdytinis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) 

priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje. 

Virtuali mokymo aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT pagrįsta informacinė ugdymo 

sistema, kurioje vyksta mokymo procesas ir ugdytinių, jų tėvų bei mokytojų sąveika, yra galimybės 

kurti ir naudoti įvairius metodus.  

Nuotolinė konsultacija - tai virtualioje aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos ugdytinių tėvams 

susitarus individualiai. 

 

 

 

 



II SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 
5. Ugdymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų, ugdytinių ir jų tėvų užtikrinimui 

pasirenkamas asinchroninis ryšys – mokytojai, ugdytiniai ir jų tėvai gali atlikti užduotis skirtingu laiku 

(elektroninis paštas, socialinio tinklo Facebook grupių paskyros ir pan.). 

6. Nuotoliniam ugdymui(si)  bus naudojama: 

 Šeimose turimos nuotolinio ryšio priemonės: mobilieji telefonai, planšetės, nešiojamieji, 

stacionarūs kompiuteriai, kurių pagalba tėvams teikiami ugdymo(si) planai ir rekomendacijos. 

 Ugdytinių turimi pratybų sąsiuviniai, internetiniai šaltiniai, kuriuos pateikia grupių 

mokytojai. Mokytojai pateiks savaitės temas per sukurtas socialinio tinklo Facebook uždaras grupių 

paskyras, kuriuose nurodyti užsiėmimai ir rekomenduojami internetiniai šaltiniai. Užduotys 

pateikiamos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis („Padlet“). 

 Taikomoji aplinka bendravimui (pokalbiams, konferencijoms) – ZOOM (zoom.us);  

 Bendravimui su ugdytiniais ir jų tėvais,  lopšelio-darželio elektroninis paštas 

(zidinelisld@gmail.com), tinklalapis (http://zidinelis.lt/) ir Facebook paskyra 

(https://www.facebook.com/zidinelis/), kuriuose teikiama tėvams aktuali ir naujausia informacija. 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO(SI)  DALYVIŲ VEIKLA 

 
7. Mokytojai:  

 Iki 2020 m. kovo 27 d. pasiruošia nuotoliniam darbui, dalyvaudami virtualiuose  

seminaruose arba savarankiškai nagrinėdami nuotolinio ugdymo(si)  priemones;  

 Pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, pasikviečia 

ugdytinių tėvus, pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius);  

 Parengia kiekvienai savaitei ugdymo planą, kurį pateikia tėvams, laukia grįžtamojo ryšio 

(vaikų kūrybiniai darbai, nuotraukos, vaizdo įrašai); 

 Sistemingai pildo elektroninį dienyną;  

 Konsultuojasi tarpusavyje, teikia pagalbą vieni kitiems; 

 Sutartu laiku jungiasi su administracija į Zoom video konferenciją aptarti gautų rezultatų; 

 Rengia nuotolinio darbo atskaitas pavaduotojai ugdymui. 

 



8. Vadovai:  

 Nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo mokslo ir sporto  ministerijos ar 

kitų institucijų;  

 Informuoja įstaigos bendruomenę apie ugdymo(si) nuotoliniu būdu įgyvendinimą;  

 Kontroliuoja ir tikrina e-dienyne “Mūsų darželis” ugdymo planus ir refleksijas;  

 Organizuoja ugdymo(si)  nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus;  

 Atlieka ugdytinių, jų tėvų apklausas nuotolinio ugdymo(si) eigai koreguoti ir tobulinti.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Šis tvarkos aprašas mokytojams, pagalbos vaikui specialistams perduodamas susipažinimui  per 

elektroninį dienyną „Mūsų darželis“. 

    10. Ugdytinių tėvams, globėjams šis tvarkos aprašas susipažinimui ir vykdymui pateikiamas darželio 

tinklalapyje (http://zidinelis.lt/) skyrelyje „Nuotolinis ugdymas“. 

_________________________________ 


