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KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIO-DARŽELIO NUOTOLINIO UGDYMO 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

     1. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio  (toliau- Lopšelis-darželis) nuotolinio ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) reglamentuoja lopšelio-darželio ugdytinių, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdymą nuotoliniu būdu bei pasiekimų ir 

pažangos vertinimą iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

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

nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas lopšelio-darželio nuostatuose. 

     3. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

     4. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr.V-372 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu. 

     5. Šiame Apraše naudojamos sąvokos: 

     Nuotolinis ugdymas – tai ugdymo(si) būdas, kai bendraujama su ugdytinio teisėtais atstovais 

(tėvais, įtėviais, globėjais) ar pačiu ugdytiniu pasitelkiant nuotolines informacines technologijas. 

     Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje aplinkoje (ar telefonu) mokytojo teikiamos konsultacijos 

ugdytinių tėvams susitarus individualiai. 

. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

     6 . Esant poreikiui (stabdant ugdymą vienoje ar daugiau grupių) ugdymas Lopšelyje-darželyje 

vykdomas mišriuoju būdu. 

     6.1. priešmokyklinio ugdymo grupėje karantino metu ugdymas vykdomas mišriuoju būdu. 

     7. Vykdant nuotolinio ugdymo(si) procesą Lopšelyje-darželyje laikomasi nuoseklumo, 

nepertraukiamumo, su ugdytinių teisėtų atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų) bei kitų suaugusiųjų pagalba 

užduočių atlikimo užtikrinimo, vertinimo ir įsivertinimo, grįžtamojo ryšio užtikrinimo bei teigiamos 

socialinės emocinės aplinkos principų. 

     8. Nuotolinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

     9. Ugdymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų ir ugdytinių užtikrinti pasirenkama: 

     9.1. realusis (sinchroninis) ryšys – mokytojai ir ugdytiniai gali dalyvauti ugdyme 

bendradarbiaujant tuo pačiu metu ( telefono ryšys, pokalbiai, konferencijos ZOOM platformoje ir 

pan.). 

     9.2. nerealusis (asinchroninis) ryšys – mokytojai ir ugdytiniai gali dalyvauti ugdyme aktyviai 

įsitraukdami ir skirtingu laiku (SMS, grupių elektroninis paštas, elektroninis dienynas „Mūsų 

darželis“ ir pan.); 

     10. Nuotoliniam ugdymui naudojama: 
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     10.1. ugdytinių teisėtų atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų) turimos nuolatinio ryšio priemonės: mobilieji 

telefonai, planšetės, nešiojamieji, stacionarūs kompiuteriai, turintys interneto ryšį (rekomenduojamas 

laidinis, ne mažiau kaip 10 Mb/s), pageidautina vaizdo kamera ir ausinės; 

     10.2. ugdytinių turimi pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokytojai nurodo temas, konkrečius 

puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas; 

     10.3. taikomoji aplinka bendravimui (pokalbiams, konferencijoms) – ZOOM (zoom.us) platforma; 

     10.4. bendravimui su ugdytinių teisėtais atstovais (tėvais, įtėviais, globėjais) ir grįžtamajam ryšiui 

elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, grupių elektroniniai paštai, grupių telefonai, Lopšelio-darželio 

interneto svetainė, Lopšelio-darželio, grupių ar uždaros ugdytinių teisėtų atstovų (tėvų, įtėvių, 

globėjų) socialinio tinklo Facebook grupės, Messenger, ZOOM  platforma ar kt. 

     11. Lopšelio-darželio personalas bendravimui tarpusavyje naudoja: elektroninį dienyną „Mūsų 

darželis“, grupių ar asmeninius elektroninius paštus, telefono ryšį, Messenger uždaras grupes, ZOOM 

bei Google Meet platformomas.  

     12. Mokytojų pasitarimai rengiami naudojant ZOOM, Google Meet  platformas. 

     13. Asmens duomenų apsauga užtikrinama prie visų sistemų jungiantis naudojant asmeninį 

slaptažodį.  

 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) DALYVIŲ VEIKLA 

 

     14. Ugdytiniai: 

     14.1. reguliariai, nuosekliai, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, 

ugdymo(si) nuotoliniu būdu ugdomi mokytojų ir savarankiškai, padedant ugdytinių teisėtiems 

atstovams (tėvams, įtėviams, globėjams); 

 paskirtas užduotis; 

     14.2. ugdytinių teisėti atstovai (tėvai, įtėviai, globėjai) informuoja mokytojus, jei negali dalyvauti 

nuotoliniam ugdyme dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties. 

     15. Mokytojai: 

     15.1. koreguoja ilgalaikius planus perkeldami ugdymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti 

kūrybines, tiriamąsias, praktines užduotis, užtikrina, kad numatytos užduotys būtų prasmingos; 

     15.2. paskutinę darbo savaitės dieną elektroniniame dienyne parengia trumpalaikį ugdomosios 

veiklos planą sekančiai darbo savaitei; 

     15.3. numato kiekvienos pamokėlės veiklas pagal savo grupės savaitės temas; 

     15.4. kiekvienos savaitės pirmą darbo dieną iki  9 val. ryto pateikia elektroniniais paštais 

personalas@aleksotas.kaunas.lm.lt ir ugdymas@aleksotas.kaunas.lm.lt ugdomąją medžiagą šio 

aprašo  9.4. punkte nurodytomis priemonėmis ( konkrečias užduotis, vaizdo medžiagą, skaidres ir kt.)  

parengtą skaitmeninėje aplinkoje „Padlet“, Word ir kt. ir išsaugotą PDF formatu.  

     15.5. savo darbo metu ugdytinių teisėtiems atstovams (tėvams, įtėviams, globėjams) padedant 

bendrauja su ugdytiniais, priima, peržiūri jų atliktus darbelius, užduotis; kiekvieno ugdytinio atliktas 

užduotis (nuotraukas, video medžiagą, piešinius ir kitas atliktas užduotis). 

     15.6. palaiko ryšius su  ugdytinių teisėtais atstovais (tėvais, įtėviais, globėjais), aiškinasi jų poreikį 

dėl vaikų udymo(si), teikia konsultacijas. 

     15.7. sistemingai pildo elektroninį dienyną; 

     15.8. konsultuojasi tarpusavyje, bendradarbiauja, teikia pagalbą vieni kitiems. tobulina savo 

kompetencijas, vykdo metodinę veiklą;  

     15.9. atsiskaito už savo veiklą  Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui kartą per 

savaitę užpildę refleksiją el.dienyne „Mūsų darželis“. 
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     16. Pagalbos mokiniui specialistai: 

     16.1. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalbos mokiniui specialistai 

planuoja užsiėmimus, numatydami savaitės veiklas. Ugdymo(si) turiniui įsisavinti pasirengia 

nuotolines darbo priemones, pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius, individualias užduotis. 

Pateikia ugdymo(si) medžiagą  Lopšelio-darželio interneto svetainėje.  

     16.2. bendravimas su tėvais vykdomas elektroniame dienyne „Mūsų darželis“ žinutėmis. 

     17. Lopšelio-darželio pavaduotojas ugdymui: 

     17.1. organizuoja nuotolinį ugdymą(si), užtikrina sklandų nuotolinio ugdymo procesą ir 

konsultuoja bendruomenę nuotolinio ugdymo(si) klausimais; 

     17.2. skatina prisijungti prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ neprisijungusius ugdytinių 

teisėtus atstovus (tėvus, įtėvius, globėjus), prisijungiant teikia konsultacijas, pagalbą.  

     18. Lopšelio-darželio vadovai: 

     18.1. nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

ar kitų institucijų; 

     18.2. informuoja Lopšelio-darželio bendruomenę apie ugdymo(si) nuotoliniu būdu įgyvendinimą; 

     18.3. kontroliuoja ir tikrina elektroniniame dienyne įrašus apie vestus užsiėmimus 

     18.4. organizuoja ugdymosi(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną, aptarimus ir organizuoja 

mokytojų komunikaciją; 

     18.5. atlieka ugdytinių teisėtų atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų) apklausas nuotolinio ugdymo(si) eigai 

koreguoti ir tobulinti. 

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

     19. Pasiūlymai dėl nuotolinio ugdymo Lopšelyje-darželyje tobulinimo teikiami Lopšelio-darželio 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui el.paštu ugdymas@aleksotas.kaunas.lm.lt  

     20. Aprašas galioja iki įprasto ugdymo proceso atnaujinimo. 

     21. Darbuotojai su aprašu supažindinami elektroniniu paštu. 

     22. Aprašas skelbiamas Lopšelio-darželio interneto svetainėje. 
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