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RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – Lopšelis-darželis) ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra skirtas reglamentuoti 

ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu iki 

bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu ugdomi visi ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

lankantys ugdytiniai. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys 

nekeičiamos. 

3. Informacija apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teikiama Lopšelio-

darželio interneto svetainėje, įstaigos, grupių paskyroje Facebook, telefoniniais pranešimais, el. 

paštu ir kitais įstaigai priimtinais būdais. 

4. Lopšelis-darželis, įsivertinęs savo galimybes, ugdymo procesą nuotoliniu būdu organizuoja 

remdamasis šiame Apraše  ir priemonių plane nustatyta tvarka. 

 

 

II. SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

5. Lopšelis-darželis, siekdamas pasiruošti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu: 

5.1 įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu (technologines galimybes, turimos 

skaitmeninės priemonės, pedagogų kompetencija ir kt.), kuris vykdomas organizuojant pedagogų ir 

pagalbą teikiančių specialistų apklausą patogiu būdu; 

5.2 paskiria atsakingą darbuotoją, kuris konsultuos pedagogus, tėvus (globėjus) 

technologijų naudojimo klausimais; 

5.3 įstaigos interneto svetainėje paskelbia kontaktinę informaciją, galintiems kreiptis 

pagalbos iškilus klausimams dėl ugdymo nuotolinio būdu; 

6. Pasitarimai įstaigoje rengiami nuotoliniu būdu naudojant skype, kol šalyje paskelbtas 

karantinas.  

7. Įstaigos susitarimas dėl nuotolinio ugdymo vykdymo: 



7.1 nuotoliniam ugdymui naudojama facebook, el. paštas, skype aplinka (paskyros); 

7.2 nuotoliniu būdu grupių pedagogai, meninio ugdymo mokytojas, kiekvieną pirmadienį 

ir ketvirtadienį į uždaras grupių facebook paskyras siunčia mokomąją medžiagą, filmuotą auklėtojos 

veiklą ,nuorodas į ugdymo šaltinius, žaidimų aprašymus ir praktinius patarimus atitinkančius vaikų 

amžių ( vadovaujantis lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Eglutės 

takeliais bėga vaikystė....“); 

7.3 palaikydami grįžtamąjį ryšį vieni su kitais – skatinsime vaikų atliktas užduotis, 

pasiekimus atsiųsti grupių auklėtojų nurodytais el. pašto adresais; 

7.4 su ugdytiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, susisiekia pagalbos mokiniui 

specialistai (logopedai, judesio korekcijos pedagogas) asmeniškai jiems patogiu nuotoliniu būdu (el. 

paštas, telefoninis skambutis), ir siunčia mokomąją medžiagą į uždaras grupių facebook paskyras. 

 

III. SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS 

 

8. Lopšelis-darželis sudaro galimybes visiems pedagogams prisijungti prie nuotolinio 

ugdymo iš namų. 

9. Pagal galimybes organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu jį įrašant. 

10. Pedagogai gali sukurti aplinką (pvz. uždara „Messenger“ grupė), kurioje visi būtų 

kviečiami dalintis patirtimi, kreiptis į IKT administratorių. 

11. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje 

teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, ugdytinių mokymo nuotoliniu būdu. 

 

IV. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NOSTATOS 

 

12. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašo 

įgyvendinimą, koregavimo poreikį, ugdymo sąlygų ir turinio atitikimą ugdytinių poreikiams ir esant 

reikalui inicijuoja ugdymo organizavimo pakeitimus. 

 

 

 

     


