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                                                                              ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

2020 m. kovo 27 d.  Nr.V1- 

Rumšiškės 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu 

Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Rumšiškių 

lopšelio-darželio nuostatų, patvirtintų Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. V17-40 

„Dėl Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo” IV str. 27 d. 1 p. ir pritarus Rumšiškių 

lopšelio-darželio pedagogų metodinei grupei: 

             t v i r t i n u  įstaigos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą (3 lapai). 
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KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ LOPŠELIO- DARŽELIO  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

                                                     BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio- darželio ( Toliau Įstaigos)  ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu patvirtinimo“. 

2. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) yra 

skirtas padėti įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

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

įprastas ugdymo procesas. 

3. Vaikų ugdymas nuotoliniu būdu įstaigoje  gali vykti nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra 

įteisintas įstaigos nuostatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys 

nekeičiamos. 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. nuotolinis ugdymas – tai ugdymo(si) būdas, kai ugdytinis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. 

Ugdant nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių technologinių (toliau – IT) 

priemonių pagalba virtualioje aplinkoje; 

4.2. virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IT priemonėmis sukurta informacinė 

ugdymo sistema naudojant virtualią mokymo(si) erdvę, kurioje patalpintos kiekvienos grupės temos pagal 

ugdymo planą; 

4.3. asinchroninis nuotolinis ugdymas(is) – ugdymas(is), kurio metu ugdytinis ir mokytojas dirba 

skirtingu laiku. Dirbant šiuo būdu naudojamos šios technologijos: video įrašai, el. medžiaga, forumai, el. 

paštas ir kt.; 

4.4. nuotolinė konsultacija – tai virtualioje aplinkoje mokytojo ar specialisto teikiamos konsultacijos 

vaikams ar tėvams (globėjams, rūpintojams). 

 

                                                             II. SKYRIUS 

    PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

5. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, įstaiga: 

5.1. įsivertina mokytojų kompetenciją, technines galimybes ir turimų skaitmeninių priemonių kiekį 

nuotolinio ugdymo proceso užtikrinimui; 

5.2. sudaro galimybę mokytojams namuose naudotis įstaigos nešiojamaisiais kompiuteriais; 

 



5.3. apklausia tėvus, ar vaikai, vaikų tėvai turi prieigą prie skaitmeninės įrangos ugdymui(si) nuotoliniu 

būdu. Nesant tokios galimybės ieškomo individualių būdų vaiko ugdymui(si) nuotoliniu būdu užtikrinti; 

5.4. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių, kuris konsultuoja mokytojus ir vaikų tėvus 

technologijų naudojimo klausimais; 

5.5. rengia mokytojų pasitarimus ir keičiasi naudinga informacija bei patirtimi uždaroje įstaigos 

pedagoginių darbuotojų pokalbių programoje Messenger; 

5.6. naudoja elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ir uždaras „Facebook“ grupes ugdymo procesui užtikrinti 

nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. 

6. Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu naudojamos mokymosi aplinkos ir įrankiai: 

6.1. elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, uždara facebook grupė; 

6.2. esant galimybei ir poreikiui mokytojai gali naudoti ir kitas virtualias mokymo aplinkas; 

6.3. ugdymo(si) užduotis ir medžiagą, elektroninių pratybų užduotis, grupines užduotis, naujų temų 

pristatymus, nuorodas ir kt. kiekvienas mokytojas talpina savo grupės „Mūsų darželis“ sistemoje; 

6.4. mokytojai su vaikais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bendrauja naudojant sistemą 

„Mūsų darželis“, socialinį tinklą „Facebook“, pokalbių programą Messenger el. paštą, telefono skambučius, 

žinutes ir kt.. 

 

III. SKYRIUS 

                                   NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS 

 

7. Nuotolinio vaikų ugdymo vykdymo procese dalyvauja mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, 

vaikai, vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai), įstaigos administracija. 

8. Mokytojai: 

8.1. grupių mokytojai, meninio ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui specialistai parengia ugdymo planą 

sistemoje „Mūsų darželis“. 

8.2. parengia dienos užduotis vaikams, nurodo, ką ir kaip ugdytinis turėtų padaryti per dieną. Užduotys gali 

būti WORD, PDF formatais, taip pat nuotraukos, nuorodos ir kt.; 

8.3. užtikrina grįžtamąjį ryšį su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) gaunant informaciją, kuri 

neprieštarauja ES bendrojo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimams. Iš tėvų gautus vaikų veiklos 

rezultatus, pasiekimus, atliktas užduotis, vaizdo medžiagą, vaikų darbų nuotraukas talpina į įstaigos 

uždarą facebook grupę. 

8.4. meninio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai skiria vaikams kūrybines, tiriamąsias, 

patirtines užduotis, projektinius darbus ilgesniam laikui; 

8.5. mokytojai tarpusavyje bendrauja, dalijasi nuotolinio ugdymo patirtimi ir naujovėmis uždaroje 

pokalbių programoje  Messenger,  el. paštu, telefono skambučiais, žinutes ir kt.; 

9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vaikai: 

9.1. parengia mokymosi erdvę namuose ir prisiima atsakomybę už vaikų ugdymąsi nuotoliniu būdu; 

9.2. bendradarbiauja su grupės mokytoja, pagalbos vaikui specialistais, administracija ir padeda vaikams 

susipažinti su paskirtomis užduotimis, jų atlikimo būdu; 

9.3. kasdien jungiasi prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ ir facebook arba messenger grupės; 



9.4. nurodytu būdu teikia mokytojui grįžtamąjį ryšį: vaiko atliktas užduotis, pasiekimus, veiklos rezultatus. 

10. Pagalbos mokiniui specialistai: 

10.1. vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, švietimo pagalba, teikiama telefonu, el. 

paštu, Skype, Wiber ar kita programa. Logopedas kartu su tėvais, globėjais, rūpintojais telefonu 

susiderina pagalbos teikimo būdus ir priemones. 

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

11.1. koordinuoja nuotolinio ugdymo proceso organizavimą ir vykdymą; 

11.2. konsultuoja mokytojus nuotolinio ugdymo klausimais; 

11.3. prižiūri, kaip vykdomas nuotolinis ugdymas, planų rengimas sistemoje „Mūsų darželis“; 

11.4. užtikrina, kad būtų laikomasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

 

                                                          IV. SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

 

12. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinant nuotoliniu būdu naudojamas 

mokymo įstaigoms laisvai prieinamas nacionalinis skaitmeninis ugdymo turinys: 

12.1. domimasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiama informacija dėl darbo 

organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainė 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis) teikiama informacija dėl ,,Mokytojo TV“ transliacijos mokytojams 

(nuoroda: https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos); 

12.2. domimasi prieinama mokymosi medžiaga Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/), Ugdymo 

sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones), naudojamasi atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis; 

12.3. bendradarbiaujama su kitomis Lietuvos mokyklomis aptariant galimybes dalintis 

skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja vaikų ugdymo patirtimi. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

             Rumšiškių lopšelio-darželio bendruomenė su šiuo tvarkos aprašu supažindinama skelbiant ją  

svetainėje www. rumsiskiudarzelis.lt 

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos
http://lom.emokykla.lt/public/
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones

