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KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau Aprašas) 

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

ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo(si) 

organizavimą ir vykdymą bei ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimą.  

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. Ugdymas nuotoliniu būdu organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programomis ir ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu. 

4. Nuotolinis ugdymas įgyvendinamas nuo 2020 m. kovo 30 d. iki kol bus atnaujintas įprastas 

ugdymo procesas. 

5. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu ugdymo sutartys nekeičiamos. 

6. Šiame apraše naudojamos sąvokos: 

    Nuotolinis mokymas- tai mokymosi būdas, kai ugdytinis nepalaiko betarpiško kontakto su 

mokytoju, bendraujama su teisėtais ugdytinio atstovais ar pačiu ugdytiniu pasitelkiant IKT 

priemones. 

   Virtuali mokymosi aplinka – tai kompiuterių tinklais, jų papildais ir kitomis IKT 

priemonėmis sukurta informacinė ugdymo sistema naudojant įstaigos tinklalapį 

www.aleksotodarzelis.lt , elektroninį dienyną „Mūsų darželis“, socialinius tinklus: Facebook, 

Edmodo, susirašinėjimų ir pokalbių programa Messenger,  ir kitus komunikatorius, kuriuose 

patalpinamos  ar pateikiamos užduotys pagal ugdymo gaires. 

   Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos ugdytinių 

teisėtiems atstovams susitarus individualiai. 

http://www.aleksotodarzelis.lt/


2 
 

   Žinių lygio nustatymo užduotys – tai ugdytiniui pateikiamos gebėjimų užduotys pasiekimų 

lygiui nustatyti. 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

7. Siekdamas pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, Lopšelis-darželis: 

7.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, ugdytinių amžių ir jų aplinkos galimybes dirbti 

nuotoliniu būdu;  

7.2. pasirenka tokią nuotolinio ugdymo aplinką, kuri užtikrina ne tik ugdymo turinio 

pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu; 

7.3. įsivertina ar visų ugdytinių teisėti atstovai turi prieigą prie pasirinktos programinės įrangos; 

7.4. parengia nuotolinio ugdymo(si) organizavimo priemonių planą; 

7.5. mokytojų pasitarimai rengiami naudojantis susirašinėjimų ir pokalbių programa Messenger 

uždaroje Facebook grupėje, programa ZOOM. 

8. Direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu už nuotolinio ugdymo organizavimą direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui organizuoja ir kuruoja nuotolinį ugdymą ir konsultuoja mokytojus visais 

nuotolinio ugdymo organizavimo klausimais. 

9. Grupių mokytojai iki kovo 27 d. informuoja visus ugdytinių tėvus apie nuotolinį ugdymą ir 

išsiaiškina kontaktavimo galimybes. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

10. Nuotolinis ugdymas organizuojamas naudojant  įstaigos tinklalapį www.aleksotodarzelis.lt, 

elektroninį dienyną „Mūsų darželis“, socialinius tinklus: Facebook, Edmodo, susirašinėjimų ir 

pokalbių programą Messenger,  ir kitus komunikatorius, kuriuose patalpinamos  ar pateikiamos 

užduotys pagal ugdymo gaires. 

11.Lopšelio-darželio pedagogai su ugdytinio teisėtais atstovais susitaria dėl bendravimo ir 

bendradarbiavimo IKT priemonėmis formų, dėl ugdymo užduočių pateikimo būdo ir laiko, 

grįžtamojo ryšio palaikymo.  

12.Mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programas, informuoja ugdytinių 

teisėtus atstovus apie ugdymo privalomumą ir būtinąsias ugdymo sutarties sąlygas esant 

nuotolinio ugdymo(si) formai. 
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13. Ugdytinių teisėtiems atostovams neįsitraukiant į ugdymo procesą daugiau kaip 5 dienas, 

informuojama Lopšelio-darželio administracija. 

14. Pedagogai atsiskaito už savo veiklas direktoriaus pavaduotojui ugdymui ne rečiau kaip kartą 

per dvi savaites, o esant poreikiui ir kasdien. 

15. Konsultacijos ugdytinių teisėtiems atstovams vykdomos Lopšelio-darželio darbo laiku ir 

abiems šalims (mokytojui ir ugdytinio tesėtiems atstovams) priimtinomis formomis. 

16. Mokinių pažangos ir pasiekimų situacija aptariama elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ 

nustatyta vertinimo tvarka. 

17. Ugdytinių teisėti atstovai ugdymo sutartimi įsipareigoja užtikrinti vaiko teisę į ugdymą ir 

atsako už tai, kad užduotys pasiektų ugdytinį. 

18. Nuotolinio ugdymo(si) metu visi asmens duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis 

BDAR reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.  

19. Nuotolinio ugdymo proceso organizavime privalomai dalyvauja už Lopšelio-darželio saugos 

politiką atsakingas asmuo. 

20. Lopšelio-darželio ugdytinių tėvai informuojami, kad įvykus saugumo incidentui, asmens 

duomenų saugumo pažeidimui ir pan., gali kreiptis į už Lopšelio-darželio saugos politiką 

atsakingą asmenį asmeniškai,  telefonu 8 37 39 12 77 arba   el. paštu pranesk@aleksotodarzelis.lt 

21. Už Lopšelio-darželio saugos politiką atsakingas asmuo atsakingas, kad nuotolinio ugdymo 

metu naudojami susirašinėjimo įrankiai: socialiniame tinkle Facebook, susirašinėjimų ir pokalbių 

programoje Messenger  ir kituose komunikatoriuose sukurtos uždaros grupės būtų panaikintos 

baigus nuotolinį ugdymą. Tokiu būdu bus panaikintas visas susirašinėjimo turinys. Atsakomybė 

už susirašinėjimą el.dienyne “Mūsų darželis” nurodyta direktoriaus įsakymu patvirtintuose 

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio elektroninio dienyno tvarkymo nuostatuose. 

22. Informacija mokytojams ir ugdytinių tėvams apie jų (tėvų atveju-jų vaikų) asmens duomenų 

tvarkymą, naudojant nuotolinio ugdymosi priemones (pagal BDAR 13 straipsnio reikalavimus) 

pateikta įstaigos interneto svetainėje www.aleksotodarzelis.lt. 

23. Direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu už nuotolinio ugdymo organizavimą direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui ir už Lopšelio-darželio saugos politiką atsakingas asmuo mokytojus ir 

ugdytinių tėvus informuoja, kaip tinkamai naudotis nuotolinio mokymo priemonėmis ir kokios 

yra naudotojų pareigos, siekiant užtikrinti naudojimo elektronine priemone perduodamų 

duomenų saugumą (operacinių sistemų naudojimas ir atnaujinimas, reikalavimai antivirusinėms 

programoms, slaptažodžių pasirinkimas ir keitimas, interneto grėsmės, pareiga atsijungti nuo 

paskyros, kai ja nėra naudojamasi, tokiu būdu ribojant trečiųjų asmenų neteisėtas prieigas prie 

mailto:pranesk@aleksotodarzelis.lt
http://www.aleksotodarzelis.lt/
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asmens duomenų ir nuotolinio mokymo priemonėje esančios informacijos ir pan.). Visa 

informacija pateikta įstaigos interneto svetainėje www.aleksotodarzelis.lt. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

informaciją dėl darbo organizavimo, vaikų ugdymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo 

agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos 

mokytojams.  

36. Lopšelis-darželis, organizuodamas ugdymą nuotoliniu būdu, užtikrina nuotolinio ugdymo 

aplinkų saugumą, užtikrina vertinimo procedūrų laikymąsi ir vertinimo informacijos saugą. 

37. Lopšelio-darželio pedagogų parengtą nuotolinio ugdymo medžiagą draudžiama kopijuoti, 

įrašinėti ir platinti be jo sutikimo. 

38. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. 

 

 

http://www.aleksotodarzelis.lt/

