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 UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

NUOTOLINIO IKIMOKYKLINIO MOKYMO KARANTINO LAIKOTARPIU 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinis mokymas Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“ organizuojamas pagal 

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“ patvirtintas 

rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu iki bus atnaujintas 

įprastas ugdymo procesas. 

2. Laikinai organizuojant mokymą nuotoliniu būdu, ikimokyklinio ugdymo sutartys, sudarytos 

su vaikų tėvais, nekeičiamos.  

3. Nuotolinio mokymo procesas organizuojamas remiantis Ukmergės vaikų lopšelio-darželio 

,,Eglutė“ Ikimokyklinio ugdymo programa „Po eglutės žaliąja skara“. 

 

II PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU 

BŪDU 

 

4. Nuotolinio mokymo organizavimui pasitelkiamos turimos IT priemonės. Ikimokyklinio 

ugdymo administracija, mokytojai ir pagalbos specialistai, dirbdami nuotoliniu būdu, naudojasi 

asmeniniais ir įstaigos nešiojamais kompiuteriais.  

5. Įstaigoje veikia interneto tinklalapis www.ukmergeseglute.lt. Administracija, mokytojai, 

pagalbos specialistai ir grupių tėveliai yra susikūrę uždaras Facebook bendravimo grupes, naudoja 

ZOOM programą. 

6. Siekiant užtikrinti skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą ir bendravimą bei 

bendradarbiavimą ugdymo proceso metu nuotoliniam mokymui naudotis uždarų Facebook grupių 

priemonėmis, ZOOM programa, Messenger, Viber ryšio kanalais, panaudojant elektroninį 

susirašinėjimą.  

7. Siekiant užtikrinti sklandų nuotolinį mokymą(si) ir identifikuoti kylančias problemas, 

mokytojų, pagalbos specialistų ir administracijos pasitarimai rengiami nuotoliniu būdu, naudojant 

ZOOM programą pagal sutartą pasitarimų tvarkaraštį, įžvalgas pateikiant uždaroje Facebook grupėje, 

Messenger ryšiu, panaudojant elektroninį susirašinėjimą.  

8. Informacija mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), kaip bus organizuojamas nuotolinis 

mokymas pateikiamas per uždaras Facebook grupes, įstaigos interneto tinklalapyje 

www.ukmergeseglute.lt. 

 

III NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

 

9. Skaitmeninis ugdymo turinys pasiekiamas, bendraujama bei bendradarbiaujama ugdymo 

proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku nuotoliniam mokymui(si) 

naudojantis uždarų Facebook grupių priemonėmis, Messenger, Viber ryšio kanalais, ZOOM programa, 

prisijungiant mokytojams, tėvams ir vaikams iš namų, vykdant elektroninį susirašinėjimą. 

http://www.ukmergeseglute.lt/
http://www.ukmergeseglute.lt/


10. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, kartu su meninio ugdymo mokytojais parengia 

trumpalaikius savaitės veiklos planus, kiekvienos dienos veiklos medžiagą su nuorodomis ir patalpina 

virtualioje aplinkoje: uždarose Facebook grupėse, pateikia elektroniniais paštais, Messenger, Viber ryšio 

kanalais. 

11. Mokytojai susitaria su tėvais, ugdytiniais dėl mokymo organizavimo: kaip bus skiriamos 

mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada 

ir kokiu būdu vaikas gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek vaikai turės laiko užduotims 

atlikti, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami 

įvertinimai. 

13. Pagalbos specialistai: logopedas, psichologas Facebook uždaroje grupėje susitaria su 

ugdytinių, lankančių logopedo pratybas, tėvais, vaikais dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos 

mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada 

ir kokiu būdu ugdytinis gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek vaikai turės skirti laiko 

užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys ugdytiniams, jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai. 

14. Rekomenduojama mokytojams, specialistams sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu, 

Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV 

transliacijos mokytojams ir lopšelio-darželio administracijos teikiamą informaciją uždaroje Facebook 

grupėje „Ukmergės vaikų lopšelio-darželio mokytojos“. 

15. Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui, rekomenduojama pasinaudoti esamu 

visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu. 

16. Nuotolinio ikimokyklinio mokymo organizavimo kontrolę vykdo įstaigos direktorius. 

 

IV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Su šiuo aprašu supažindinti lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 

mokytojai ir kiti specialistai. Aprašas skelbiamas lopšelio-darželio mokytojų uždaroje Facebook grupėje, 

mokyklos internetinėje svetainėje adresu: www.ukmergeseglute.lt. 
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