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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ (toliau – lopšelis-darželis) tvarkos aprašas dėl ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu yra skirtas padėti lopšelio-darželio bendruomenei 

pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas 

ugdymo procesas.  

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu lopšelis-darželis gali ugdyti mokinius 

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

organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.  

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

3. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, lopšelis-darželis:  

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

priemones, mokytojų kompetenciją, vaikų amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį.  

3.2. Lopšelis-darželis naudos šias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrins ne tik 

skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą 

ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:  

3.2.1. El. Dienyną „Mūsų darželis“;  

3.2.2. Elektroninį paštą;  

3.2.3. Įstaigos internetinę svetainę;  

3.2.4. Socialines uždaras grupių paskyras Facebook bendravimo platformoje;  

3.2.5. Kitas ryšio priemonės. 

3.3. Lopšelis-darželis apklausia, ar visi ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali turėti prieigą 

prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos ugdymui nuotoliniu būdu ir susitaria 

dėl galimų šios problemos sprendimo būdų. Lopšelis-darželis ugdytiniui, kurio šeima yra 

socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi 

reikalingomis priemonėmis, ieškos reikalingų priemonių ir būdų problemai išspręsti.  

3.4. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu paskiriamas skaitmeninių technologijų 

administratorius, kuris konsultuos mokytojus ir ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus)  

technologijų naudojimo klausimais. 

3.5. Lopšelis-darželis paskelbia internetinėje svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir 

ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų 

administratorių dėl techninės pagalbos.  

3.6. Lopšelis-darželis paskelbia internetinėje svetainėje švietimo pagalbos specialistų kontaktinę 

informaciją.  

3.7. Pedagoginiai pasitarimai lopšelyje-darželyje bus rengiami nuotoliniu būdu per el. dienyną 

„Mūsų darželis“, elektroninį paštą bei Facebook uždarą grupę.  

3.8. Lopšelis-darželis užtikrins asmens duomenų apsauga pagal galiojančius reikalavimus. 



III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

 

4. Mokytojai ir ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio 

mokymosi aplinkos iš namų.  

5. Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms tėvams teikti, veikloms 

organizuoti ir kt.  

6. Mokytojai gali sukurti aplinką (pvz., uždarą „Facebook“ grupę), kurioje visi būtų kviečiami 

dalintis patirtimi, kreiptis į IKT koordinatorius.  

7. Už taisyklingą lietuvių kalbos naudojimą užduočių aprašymuose atsako mokytojos ir kiti 

specialistai.  

8. Nuotolinio mokymo(si) organizavimas:  

8.1.1. Mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką;  

8.1.2. Mokytojai skiria ugdymo(si) užduotis atitinkančias vaikų amžių, pagal lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ugdymo bei priešmokyklinio ugdymo programas; 

8.1.3. Ugdymo proceso metu mokytojos pateikia informaciją, mokomąsias užduotis, vaizdinę 

medžiagą, metodines priemones, užduotėles ir kt.  

8.1.3.1. Pateikiamos užduotys turi būti autorinės arba turi būti pateikiamos 

nurodant šaltinius. 

8.1.4. Mokytojai teikia teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją, numato 

kada ir kokiu būdu tėvai (globėjai, rūpintojai) gali paprašyti mokytojo pagalbos ir 

paaiškinimų, kiek ugdytiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip suteikiamas 

grįžtamasis ryšys ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams); 

8.1.5. Mokytojai, neformaliojo švietimo mokytojai rengia tematinius vaizdo filmus pagal 

įstaigoje įgyvendinamas ugdymo programas; 

8.1.6. Mokytojai tokiu pačiu būdu organizuoja nuotolinį mokymą(si) ugdytiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 

8.1.7. Neformaliojo švietimo mokytojai, meninio ugdymo mokytojai pateikia ugdomąją 

medžiagą, užduotis ir kt. veiklas grupių mokytojams, kurie dalijasi ja su ugdytiniais ir jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais); 

8.1.8. Pagalbos mokiniui specialistas (logopedas) teikia tėvams konsultacijas nuotoliniu būdu 

(telefonu, el. paštu) bei kalbinę medžiagą (kalbiniai žaidimai, artikuliacinės mankštos 

pratimai, įvairią metodinę medžiagą ir kt.) skirtą rišliosios kalbos ugdymui.  

8.1.9. Mokytojos organizuoja grįžtamojo ryšio teikimą iš tėvų (globėjų, rūpintojų) apie atliktų 

užduočių įgyvendinimą, sunkumus, galimybes. Informacija reikalinga vaikų pasiekimų 

ir pažangos vertinimui.  

9. Mokytojai turi domėtis naujienomis, ugdymo formų nuotoliniu būdu paieška, dalintis informacija 

bei gerąja patirtimi su įstaigos mokytojais, socialinių tinklų pagalba uždaroje „Facebook“ 

grupėje.  

10. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą 

informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo 

agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos 

mokytojams.  

 

IV SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

 

11. Organizuojant nuotolinį mokymą, lopšelis-darželis įvertina jau taikomas informacines sistemas ir 

(ar) virtualias aplinkas.  



12. Ugdymo programoms įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms 

laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:  

12.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška 

(priešmokyklinio ugdymo mokytojams); 

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

(lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, 

kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;  

12.3. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat 

atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

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

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

skaitmeniniu turiniu.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14.  Lopšelis-darželis užtikrina tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą. 

15. Tvarkos aprašas skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.   

16. Mokytojai ir  tėvai (globėjai, rūpintojai) su tvarkos aprašu supažindinami el. būdu. 

 

_____________________________ 

 


