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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ UGDYMO(SI) NUOTOLINIU 

BŪDU TAISYKLĖS 

 

1. Ugdymas nuotoliniu būdu vykdomas nuo 2020 m. kovo 30 d. iki karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje pabaigos paskelbimo. 

2. Nuotolinio ugdymo dalyviai – vaikai, mokytojai, tėvai, administracija, auklėtojų padėjėjos. 

3. Nuotolinis ugdymas organizuojamas naudojant Facebook platformą, el. dienyną „Mūsų 

darželis“. 

4. Įstaigos direktorė: 

4. 1. koordinuoja įstaigos pasirengimą ugdyti vaikus nuotoliniu būdu; 

4. 2. užtikrina, kad ugdytinių tėvai jiems prieinamais ir priimtinais komunikacijos kanalais gautų 

aiškią informaciją apie ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu; 

4.3. rekomenduoja sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą 

informaciją dėl darbo organizavimo, ugdymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą 

informaciją jos interneto svetainėje. 

5. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 

5. 1. koordinuoja mokytojų veiksmus, meninio ugdymo pedagogės, logopedės dalyvavimą 

ugdyme nuotoliniu būdu; 
5.2. konsultuoja mokytojus IKT (el. dienyno „Mūsų darželis“) panaudojimo klausimais; 

5.3. konsultuoja ugdytinių tėvus nuotolinio ugdymo klausimais; 

5.4. kiekvieną dieną bendrauja su mokytojais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

klausimais sukurtoje uždaroje grupėje socialinėje erdvėje. 

6. Mokytojas: 

6.1. el. dienyne „Mūsų darželis“ rašo veiklos planą savaitei: skiria veiklą visiems vaikams ir 

individualias užduotis iki penktadienio (įkelia vėliausiai iki  mokymosi savaitės pirmadienio 8.00 val.); 
6.2. vidinių žinučių pagalba abi grupės mokytojos, tarpusavyje derindamos veiksmus, skiria 

ugdymosi užduotis, teikia ugdymui(si) reikalingą teorinę medžiagą ir/ ar informaciją, skatiną grįžtamąjį ryšį 

iš tėvų ir fiksuoja įvertinimus savaitės refleksijoje;  
6.2. ugdymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., pratybų sąsiuviniai) arba pateikta skaitmeninėse 

aplinkose su nuorodomis, (pvz., „Google“ dokumentai ir kt.). Užduočių kiekis pateikiamas, atsižvelgiant į 

vaikų amžių:  ikimokyklinukams iki 5 užduočių per savaitę, priešmokyklinukams -  ne daugiau kaip 2 

užduotys vienai dienai (svarbu, kad būtų susiję su visomis kompetencijomis);    
6.3. gali sukurtoje aplinkoje dalintis patirtimi; 

6.4. ugdymo programoms įgyvendinti gali pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai 

prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis, taip pat gali naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu 

skaitmeniniu turiniu; 

6.5. gali parengti trumpas (3-10 minučių) tematines videoužduotis vaikams, atsižvelgiant į jų 

amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, kūrybiniai darbeliai ir t.t.); 
6.6. gali bendrauti telefonu ir atsakyti į tėvams rūpimus klausimus; 

6.7. turėtų per savaitę pateikti bent vieną užduotį, susijusią su lankyto lopšelio-darželio aplinka, 

turimomis fotonuotraukomis, grupės žaislais ar pan. 

7. Pagalbos mokiniui specialistas: 

7.1. pildo veiklos planą el. dienyne „Mūsų darželis“, pagal kurį rengia individualias užduotis 

vaikams; iki penktadienio (vėliausiai iki  mokymosi savaitės pirmadienio 8.00 val.); 

7.2. bent 1 kartą per savaitę teikia individualias konsultacijas vaikų tėvams; 

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis


7.3. bent 1 kartą per savaitę skelbia video, kad vaikas galėtų matyti, kokius pratimus rodo 

logopedas, o logopedas fiksuoja, kaip sekasi juos atlikti vaikui; 

7.4. gali bendrauti telefonu ir atsakyti į tėvams rūpimus klausimus; 

7.5.turėtų per savaitę pateikti bent vieną užduotį, susijusią su lankyto lopšelio-darželio aplinka, 

turimomis fotonuotraukomis, grupės žaislais ar pan. 
8. Meninio ugdymo mokytojas: 

8.1. planuoja muzikinę veiklą, derindamas ją su grupės savaitės planu iki penktadienio 

(vėliausiai iki  mokymosi savaitės pirmadienio 8.00 val.); 
8.2. parengia bent 3 muzikines užduotis per savaitę; 

8.3. kuria video, kelia dainelių, fizinio ugdymo pratimų nuorodas;  
8.4. gali bendrauti telefonu ir atsakyti į tėvams rūpimus klausimus; 

8.5.turėtų per savaitę pateikti bent vieną užduotį, susijusią su lankyto lopšelio-darželio aplinka, 

turimomis fotonuotraukomis, grupės žaislais ar pan. 
9. Ugdytinis: 

9.1. kartu su tėveliais susikuria dienos ritmą ir kūrybiškai praleidžia laisvalaikį; 

9.2. atlieka pedagogų siūlomas užduotis, kuria ir įgyvendina savo idėjas; 

9.3. atliktą dienos veiklą, užduotį įsivertina. (įsivertinimą galėtų pateikti spalvomis: jeigu gerai 

sekėsi - žalia, patenkinamai - geltona, reikėjo tėvelių pagalbos - raudona. Simbolis galėtų būti bet koks: 

pieštukas, kamuoliukas arba nupieštas nuotaikos veidelis). 
10. Ugdytinio tėvai: 

10.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdymas nėra privalomas, todėl savarankiškai priima 

sprendimą dėl mokytojų siūlomos veiklos; 

10.2. priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdymas privalomas, todėl prisijungia prie el. dienyno 

„Mūsų darželis“, domisi mokytojų teikiama informacija, konsultuojasi su mokytojomis; 

10.3. gavę užduotis padrąsina, paskatina, padeda ir kartu su vaiku dalyvauja veikloje;

 10.4. atliktų užduočių nuotraukas gali įkelti į el. dienyno Vidinę žinutę, kad mokytojas matytų 

rezultatus; 

10.5. nepamiršta ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos, - tai fizinis 

aktyvumas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai: mokėjimas naudotis stalo įrankiais, 

tvarkos laikymasis, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan. 

11. Nuotolinis ugdymas(is) – tai ugdymas(is), kai auklėtojos (mokytojos) nėra kartu, nėra šalia. 

Tai ugdymas(is), kuris gali būti įdomus, prasmingas, sėkmingas, jei veikiama bendradarbiaujant mokytojams, 

vaikams, tėvams. 

 

___________________________ 

 
 


