
                

                                PATVIRTINTA 

    Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 

                                                                                            direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. 

                                                                                            įsakymo Nr. V – 58 

 

TVARKOS APRAŠAS 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo proceso organizavimo  nuotoliniu būdu Tvarkos aprašas (toliau-Aprašas) yra 

skirtas lopšelio-darželio (toliau-darželio) mokytojams ,  pagalbos mokiniui specialistams, 

įgyvendinantiems ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo ugdymo programas, specialiąsias 

programas, ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo 

procesas. 

2. Esant koronaviruso grėsmei, Darželis vaikus ugdys nepriklausomai nuo to, kad 

nuostatuose nėra įforminta kitaip. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, sutartys 

ugdytinių su tėvais (globėjais) nekeičiamos. 

3. Darželis įsipareigoja pateikti  informaciją apie ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu 

bei kontaktus, kuriais galėtų naudotis ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) mokytojai, specialistai.  

4. Mokytojai , pagalbos mokiniui  specialistai parengia priemonių planą ir susitaria dėl 

ugdymo nuotoliniu būdu taisyklių, numato užduotis, mokomąją medžiagą, pasiruošia mokyti 

nuotoliniu būdu  ( iki kovo 25 d.). 

5. Už ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu atsakingas direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. Už ugdymo proceso įgyvendinimą mokytojai,  pagalbos mokiniui specialistai atsiskaito  

direktoriaus pavaduotojui ugdymui kiekvieną penktadienį iki 15.00 val. 

6. Įgyvendintos veiklos skelbiamos darželio internetiniame  puslapyje 

www.mldvaivorykste.lt . 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

              

7. Siekiant įgyvendinti pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu, mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai privalo: 

7.1. įsivertinti ugdytinių šeimų socialinę ekonominę padėtį; ugdymo turinio pasiekiamumą, 

bendravimą ir bendradarbiavimą ugdymo proceso metu, laiką; 

7.2.  įvertinti, ar visos ugdytinių šeimos gali turėti prieigą prie pasirinktos programos 

ugdymui nuotoliniu būdu, susitarti/išsiaiškinti  dėl galimų problemos sprendimo būdų;  

7.3. dėl  techninės pagalbos paskirti IKT koordinatorių priešmokyklinio ugdymo mokytoją 

Aušrą Žaliauskienę, kuri konsultuos pedagogus, pagalbos mokiniui  specialistus technologijų 

naudojimosi klausimais: el.p. ausra.zaliauskiene@gmail.com ; 

7.4. mokytojai komunikuoja su ugdytinių tėvais, ugdytiniais pasitelkiant skaitmenines 

priemones, giežtai laikantis Pedagoginės etikos kodekso ir duomenų apsaugos įstatymo. 

http://www.mldvaivorykste.lt/
mailto:ausra.zaliauskiene@gmail.com


7.5. mokytojai   dirba nuotoliniu būdu,  vykdo  ugdomąjį procesą/ konsultacijas ir teikia   

ugdymosi užduotis, suteikia  grįžtamąjį ryšį ugdytiniams, jų tėvams (globėjams)  per interaktyvią 

facebook grupę, elektroniniu paštu, telefonu; 

7.6. ugdytiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikių teikia  pagalbą  logopedas,  socialinis 

pedagogas  nuotoliniais  ugdymo būdais: interaktyvia  facebook grupe, konsultuos telefonu, 

elektroniniu paštu; 

7.7. mokytojai ,  pagalbos mokiniui  specialistai su tėvais (globėjais, rūpintojais) bendrauja 

ir bendradarbiauja, teikia konsultacijas, rekomendacijas  įvairiomis  informavimo priemonėmis  ir 

kanalais  (pvz. internetiniai seminarai, skambučiai, laiškai ir kt.); 

7.8. iki 2020m. kovo 25 d. ugdytinių tėvus informuoti, kaip bus organizuojamas ugdymas 

nuotoliniu būdu. 

 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS 

 

8.  Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai  prisijungę prie nuotolinio mokymo aplinkos 

iš namų. 

9.Ugdymo medžiaga įvairi: pratybų sąsiuviniai susitarimu su tėvais perduodami į namus, 

užduotys turi būti pateiktos  skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz .„Google“  dokumentai, 

skaidrės, darbų pavyzdžiai, youtube, ,,Lavina  LT ir kt.) 

10. Mokytojai,  pagalbos mokiniui specialistai kviečiami naudotis nuotoliniais mokymais 

klausant seminarus, paskaitas, pranešimus. 

11.Mokytojai,  pagalbos mokiniui specialistai turi sukūrę aplinką (uždara „Facebook“ 

grupė) kurioje visi kviečiami dalintis patirtimi, teikiama ugdymo medžiaga, grįžtamasis ryšys.  

12.Darželio pedagogai, specialistai kviečiami sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, ugdymo nuotoliniu būdu ir 

Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl TV transliacijos 

mokytojams. 

 

IV SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR PAGALBA 

 

13. Darželyje pradėta taikyti nuotoliniai mokymai, taikomos informacinės sistemos, 

virtuali aplinka, skaitmeniniu ugdymo turiniu: veiklos platforma  zoom 

14.Ugdymo programoms įgyvendinti naudojamasi esamu visoms ugdymo įstaigoms 

prieinamu    nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 

14.1. Emokykla (http:/lom.emokykla.lt/publika/)- skaitmeninių priemonių paieška; 

14.2. Ugdymo sodas (https:/sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones)-mokymosi medžiagos 

prieinama visiems mokytojams, tėvams, mokiniams. 

15. Naudojamasi  laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu. 

16. Bendradarbiaujama   su kitomis Lietuvos ikimokyklinėmis įstaigomis ir aptariama  

galimybės dalinantis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. 

 

 

                                                 -------------------------------------------- 


