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KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

(toliau – Lopšelis-darželis) ugdytinių nuotolinio mokymo organizavimą bei pažangos, pasiekimų 

vertinimą. 

2. Karantino laikotarpiu, nuotoliniu būdu Lopšelis-darželis gali ugdyti ugdytinius 

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

organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 
 

3. Lopšelis-darželis įgyvendina nuotolinį ugdymą(si): 

3.1. nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: 

3.1.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams – tėvams rekomenduojant veiklas pagal ugdymo(si) 

pasiekimų sritis; 

3.1.2. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams – pagal ugdymo(si) kompetencijas. 

4. Lopšelis-darželis teikia ugdymą ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams, kurių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) sutiko dalyvauti ugdyme. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams 

ugdymas nuotoliniu būdu yra privalomas. 

5. Pedagogų pasitarimai bus rengiami naudojant vaizdo konferencijų Zoom platformą. 

6. Lopšelyje-darželyje susitarta: 

6.1. dėl nuotolinės mokymosi aplinkos: komunikuojant pedagogams ir tėvams (globėjams, 

rūpintojams) bus naudojama telefoniniai pokalbiai, susirašinėjimai el. paštu, SMS žinute, uždarose 

Facebook grupėse; 

6.2. dėl ugdymo organizavimo: mokymosi užduotys, teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga 

medžiaga ar informacija bus pateikiama uždarose Facebook grupėse, reikalui esant individualiai 

konsultuojami el. paštu ar telefoniniai pokalbiais. Užduotys įkeliamos pirmadienį, visai savaitei. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) užduotis su vaikais atlieka pagal galimybes; 

6.3. grįžtamąjį ryšį tėvai (globėjai, rūpintojai) teiks telefonu, el. paštu, SMS žinute, 

Facebook grupės komentaruose; 

6.4. meninio ugdymo pedagogas teiks rekomendacijas, siūlymus, kokiais būdais, metodais, 

priemonėmis ugdyti vaikų muzikinius gebėjimus namų sąlygomis. Pateiks internetines nuorodas, 

siūlomus muzikinius, ritminius, lietuvių liaudies žaidimus; 

6.5. mokytojas (kūno kultūros) ugdomąją medžiagą pateiks video, pranešimais, skaidrėmis, 

rekomendacijomis, straipsniais, patarimais atitinkančiais vaikų amžių. Teisk informaciją, kokius 

fizinius pratimus, mankštas pritaikyti namuose; 

6.6. ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ir švietimo pagalba 

teikiama individualiai parengiant užduotis ir pateikiant el. paštu ar Messenger. 



III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) VYKDYMAS 
 

7. Pedagogai ir ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) prisijungia prie nuotolinio mokymo(si) 

aplinkos iš namų.  

8. Pedagogai parengia planą dviem savaitėms. Pirmadienį uždarose Facebook grupės 

paskyrose, paskelbiamos numatytos temos, ugdytinos kompetencijos (ugdymo sritys) ir 

rekomenduojami žaidimai, veiklos, užduotys ir kt. vienai savaitei. 

9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) grįžtamąjį ryšį teiks telefonu, el. paštu, SMS žinute, Facebook 

grupės komentaruose. 

10. Pedagogai dalinsis patirtimi, bendraus tarpusavyje uždaroje Facebook grupės paskyroje, 

Zoom platformoje. 

11. Dėl darbo organizavimo, ugdytinių mokymo nuotoliniu būdu Lopšelio-darželio 

administracija, pedagogai švietimo pagalbos specialistai kiekvieną dieną seka Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją ir Nacionalinės švietimo agentūros 

teikiamą informaciją jos interneto svetainėje. 

12. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie sutiko dalyvauti ikimokykliniame ugdyme, turi 

užtikrinti ugdytinių ugdymą(si), bendradarbiauti su pedagogais ir Lopšelio-darželio administracija 

organizuojant nuotolinį ugdymą. 

 

IV SKYRIUS 

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Nuotolinio mokymosi metu privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų 

apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.  

14. Tvarka galioja nuo 2020 m. kovo 30 d. ir galioja karantino laikotarpiu. 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


