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KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIO-DARŽELIO  NAUDOJIMOSI PASIRINKTOMIS 

NUOTOLINIO UGDYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Naudojimosi pasirinktomis nuotolinio ugdymo priemonėmis tvarkos aprašas (toliau Aprašas) 

reglamentuoja Kauno Aleksoto lopšelio-darželio (toliau Lopšelio-darželio) ugdytinių, kurie 

ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir mokytojų pasirinkimo ir 

naudojimosi pasirinktomis nuotolinio ugdymo priemonėmis(si) kriterijus, pareigas ir 

atsakomybę. 

2. 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“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 

m. kovo 13 d. įsakymu Nr.V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ pakeitimo“. 

3. Nuotolinio ugdymo priemonės pasirinktos vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programomis ir ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu. 

4. Pasirinktos nuotolinio ugdymo priemonės Lopšelyje-darželyje bus naudojamos nuotolinio 

ugdymo vykdymo metu nuo 2020 m. kovo 30 d. iki kol bus atnaujintas įprastas ugdymo 

procesas. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO PRIEMONIŲ PASIRINKIMO KRITERIJAI 

5. Renkantis nuotolinio mokymo priemones atsižvelgiama į šiuos kriterijus:  

5.1. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai naudos šias priemones:   

5.1.1. visi ugdytinių tėvai ir pedagogai naudosis el.dienynu „Mūsų darželis“,  Lopšelio-darželio 

interneto svetaine www.aleksotodarzelis.lt, Lopšelio darželio profiliu socialiniame tinkle 

Facebook; 

5.1.2. kiekvienos Lopšelio-darželio grupės tėvai ir pedagogai naudosis atskiromis grupių  

paskyromis socialiniame tinkle Facebook; 

http://www.aleksotodarzelis.lt/
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5.1.3. Lopšelio-darželio mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai naudosis atskiromis 

grupėmis pokalbių programoje Messenger; 

5.1.4. visi Lopšelio-darželio pedagogai rengs video konferencijas ir susirinkimus bei vaizdo 

pokalbius naudodami ZOOM programą; 

5.2. Lopšelis-darželis taikys šiuos nuotolinio ugdymo tipus:  

pasyvų (ugdytiniai užduotis atlieka savarankiškai, o ugdomieji įrašai įkeliami vaizdo įrašų 

platformose) ; 

aktyvųjį (susirašinėjimo su ugdytinių tėvais įrankius ir pan.); 

5.3. visas nuotolinio ugdymo priemones naudos ugdytinių tėvai, namuose ugdydami savo vaikus-

Lopšelio-darželio ugdytinius nuo 2 iki 7 m. ; 

5.4. pasirinktos nuotolinio ugdymo priemonės atitinka mokytojų ir ugdytinių turimą įrangą, 

interneto greitį; 

5.5. pasirinktomis nuotolinio ugdymo priemonėmis bus naudojamasi tik turint autorizuotas 

(individualias) prieigas (ir mokytojas, ir ugdytinio teisėtas atstovas). Išimtis- prieigas prie grupių 

paskyros socialiniame tinkle Facebook turi abi grupės mokytojos; 

5.6. pasirinktos nuotolinio ugdymo priemonės fiksuoja ir saugo naudotojų prisijungimo ir 

veiksmų, naudojantis tokia priemone, žurnalo įrašus (angl. log); 

5.7. Lopšelyje-darželyje užtikrinama prieigų kontrolė: prieigą prie kiekvienos nuotolinio ugdymo 

priemonės paskyros turi tik administratoriaus teises turintis darbuotojas; 

5.8. prisijungimo prie visų Lopšelyje-darželyje pasirinktų nuotolinio mokymo priemonių metu 

naudojamas „https“ sertifikatas; 

5.9. visos pasirinktos nuotolinio ugdymo priemonės yra pasiekiamos prisijungiant prie interneto 

svetainių; 

5.10. visi nuotolinio ugdymosi metu surinkti asmens duomenys (atliktos užduotys, vaizdo įrašai 

ark t.) bus sunaikinti pasibaigus nuotoliniam ugdymui. Susirašinėjimo su ugdytinių tėvais bei 

pedagogų bendravimo grupės socialiniame tinkle Facebook ir susirašinėjimų ir pokalbių 

programoje Messenger  bus uždarytos pasibaigus nuotoliniam ugdymui. Susirašinėjimą 

el.dienyne “Mūsų darželis” saugo ir naikina šio dienyno savininkai; 

5.11. Lopšelis-darželis nediegs jokių techninės saugos priemonių, nes nuotolinis ugdymas bus 

organizuojamas pasirenkant visiems viešai prieinamas ir saugias interneto svetaines. Atlikus 

Lopšelio-darželio darbuotojų ir teisėtų ugdytinių atstovų apklausą paaiškėjo, kad dauguma 
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namuose naudojamose kompiuterinėse priemonėse yra įdiegę ugniasienes ir antivirusines 

programas. 

5.12. pasirinktos nuotolinio ugdymo priemonės užtikrina galimybę įgyvendinti duomenų 

subjektų teises, įtvirtintas BDAR. Tai nurodyta pasirinktų nuotolinio ugdymo priemonių 

„Duomenų politikose“; 

5.13. naudojantis nuotolinio ugdymo priemonėmis nebus pasitelkiami duomenų tvarkytojai; 

5.14. nuotolinio ugdymo priemonės renka slapukus. Slapukų rinkimo sąlygos nurodytos visų 

pasirinktų nuotolinio ugdymo priemonių „Slapukų politikose“. 

 

III SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO IR TEISĖTŲ UGDYTINIŲ ATSTOVŲ ATSAKOMYBĖ 

 

8. Už Lopšelio-darželio saugos politiką atsakingas asmuo atsako už mokytojų ir tėvų 

supažindinimą su saugiu nuotolinio ugdymo priemonių naudojimu.  

9.  Direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui - direktoriaus pavaduotojui ugdymui suteikti 

įgaliojimai: suteikti, keisti, apriboti ar naikinti naudotojų prieigos teises el.dienyne “Mūsų 

darželis”. 

10. Prieigą prie susirašinėjimų ir pokalbių programos Messenger paskyros administruoja 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

11. Prieiga prie Lopšelio-darželio paskyros socialiniame tinkle Facebook administruoja menų 

pedagogė.  

12. Prieigas prie kiekvienos grupės paskyros socialiniame tinkle Facebook ir susirašinėjimų ir 

pokalbių programos Messenger administruoja kiekvienos grupės mokytojos. 

13. Prieigą prie programos ZOOM administruoja Lopšelio-darželio direktorius. 

14. Prieigas prie nuotolinio ugdymo priemonių adminstruojantys darbuotojai privalo užtikrinti 

šias saugumo priemones: tinklo apsaugą slaptažodžiu, slaptažodžiui keliamus reikalavimus, 

priegos prie nuotolinio ugdymo priemonės slaptažodžio paslapties saugojimą irk t.). 

15. Paskyrų sukūrimui, siekiant naudotis nuotolinio mokymo priemonėmis, naudojami šie 

asmens duomenys: darbuotojų ir ugdytinių tėvų vardai ir pavardės, elektroninių paštų adresai.  
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IV SKRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Nuotolinio ugdymo priemonėmis naudojamasi nuotolinio darbo valandomis, kiekvieno 

mokytojo nurodytomis prašyme dėl nuotolinio darbo. 

17. Ugdytinių dalyvavimą nuotoliniame ugdyme mokytojai vertina pasitelkdami grįžtamąjį ryšį 

bendraujant su ugdytinių tėvais. 

__________________________________________ 


