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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Šiaulių lopšelio-

darželio „Coliukė” nuotolinio ugdymo organizavimą ir vaikų pažangos, pasiekimų vertinimą. 

2. Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu rekomendacijų“. 

2. Nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio ,,Coliukė“ ikimokyklinio 

ugdymo programa „Nuo...iki...“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. 

3. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ gali ugdyti vaikus 

nepriklausomai nuo to, ar šis būdas buvo įteisintas darželio nuostatuose ar ne. Laikinai organizuojant 

ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.  

 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

4. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, darželis:  

4.1. įsivertina mokyklos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones, pedagogų kompetenciją, ugdytinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę 

padėtį. Darželis pasirenka tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrintų ne tik skaitmeninio 

ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu;  

4.2. įvertina, ar visi ugdytinių tėvai turi prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos 

mokymuisi nuotoliniu būdu, todėl darželyje reikia susitarti dėl galimų šios problemos sprendimo 

būdų.  

4.3. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių), kuris konsultuos 

pedagogus ir vaikų tėvus technologijų naudojimo klausimais;  

4.4. paskelbia mokyklos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai galėtų 

kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos;  

5. Susitaria: 

5.1. dėl nuotolinės mokymosi aplinkos: kokia aplinka bus naudojama komunikuojant pedagogams ir 

ugdytiniams, kaip bus prisijungiama prie jos, kaip bus užtikrinta asmens duomenų apsauga; 

5.2. dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita 

ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu vaikų tėvai gali paprašyti 

pedagogų pagalbos ir paaiškinimų, kiek vaikai turės skirti laiko užduotims atlikti, kai reguliuojamas 

jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), 

fiksuojami pasiekimai ir pan; 

5.3. dėl vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos 

teikimo; 

5.4. dėl bendravimo su vaikais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo priemonių ir 

kanalų (pvz. internetiniai skambučiai, laiškai ir kt.).  



5.5. ne vėliau, kaip likus savaitei iki planuojamo nuotolinio ugdymo pradžios, informuoti vaikų tėvus 

(globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas. 
 

III UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS 

 

6. Organizuojant nuotolinį mokymą, pasirenkamos jau darželyje taikomos informacinės 

sistemos ir (ar) virtualios aplinkos.  

7. Pedagogų ir tėvų/globėjų bendravimas ir bendradarbiavimas vykdomas el. dienyne ,,Mūsų 

darželis”, socialinio tinklo „Facebook“ uždarose grupėse, el. laiškais, telefono skambučiais, SMS 

žinutėmis ir kt. nuotolinį bendravimą užtikrinančiais būdais. 

8. Pedagogų bendravimas, tarpusavio konsultacijos vykdomas pagal poreikį, individualiai 

pasirinktose socialinėse erdvėse, elektroniniu paštu, elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ arba 

naudojant nuotolinio bendravimo platformas (skype, zoom, messenger ar kt.) jų prašyme nurodytu 

darbo laiku. 

9. Administracijos bendravimas su pedagogais vykdomas, kontaktuojant asmeniniais 

pedagogų telefonais, SMS žinutėmis, el. paštu, el. dienyne ,,Mūsų darželis”, organizuojant vaizdo 

konferencijas (skype, zoom ir kt.), socialinio tinklo „Facebook“ uždaroje darbuotojų grupėje. 

Kiekvieną penktadienį vykdoma nuotolinė vaizdo konferencija pedagogų ir administracijos 

refleksijai organizuoti po savaitės veiklų. 

10. Pedagogai: 

10.1. nuotolinį ugdomąjį procesą organizuoja vadovaudamasis 2019-2020 m. m. grupių 

ilgalaikiais ugdomosios veiklos planais; 

10.2. kiekvieną pirmadienį el. dienyne ,,Mūsų darželis” pradeda pildyti savaitinį ugdomosios 

veiklos planą, kurį užbaigia penktadienį; 

10.3. grupės ugdomosios veiklos plane, pateikia tėvams/globėjams: savaitės temą, tikslą, 

uždavinius, prioritetines ugdymo(si) sritis, ugdymo(si) užduotis-rekomendacijas. 

10.4. pedagogai organizuoja veiklas asinchroniniu būdu: el. dienyne ,,Mūsų darželis”, 

socialinio tinklo „Facebook“ grupėse pateikia tėvams/globėjams pasakų, eilėraščių tekstus, 

rekomenduoja dailės (piešimo, karpymo) darbelius, tyrimų, bandymų, eksperimentų užduotis, 

pokalbių temas, įvairius žaidimus, skaitmeninių ugdymo priemonių nuorodas ir kita aktualų turinį bei 

medžiagą. Atkreipiamas dėmesys, kad parenkant užduotis, jos turi būti paprastos, nesudėtingos, 

kurioms reikalinga minimali suaugusiojo priežiūra ir pagalba ir pan. Rekomenduojamas užduočių 

atlikimo laikas 15 – 20 min.  

10.5. įsitikina, kad visi ugdytinių tėvai turi galimybę gauti ugdomąją medžiagą jiems 

priimtinais būdais. Ugdytinių tėvams susiduriant su sunkumais dalyvaujant nuotoliniame vaikų 

ugdyme arba neturint reikiamos technikos klausimus ir problemas sprendžia informuodamas ir 

bendradarbiaudamas su įstaigos administracija; 

10.6. veiklos sinchroniniu būdu (pvz. per ZOOM ar kt.) organizuojamos išsiaiškinus 

individualias šeimos prisijungimo prie veiklų galimybes ir atsižvelgiant į tėvų poreikį.  

10.7. susitaria su tėvais, kad jie kaups vaikų veiklos rezultatus (originalus, nuotraukas, video 

įrašus) – vaikų pasiekimų aplanką. Informuoja, kad svarbu užrašyti vaiko vardą ir darbelio atlikimo 

datą; 

10.8. Kartą į savaitę (rekomenduojama ketvirtadieniais ar penktadieniais), paskiria tėvams 

konsultacijų laiką, su juo supažindina vaikų tėvus. 

11. Pagalbos vaikui specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas): 

11.1. veiklos planuojamos asinchroniniu būdu: el. dienyne ,,Mūsų darželis” pildo visus savo 

veiklos planus (ataskaitos, konsultacijos, kitos veiklos), planuoja veiklas; 

11.2. el. dienyne ,,Mūsų darželis” siunčia vaikams skirtas individualias užduotis kalbos, 

kalbėjimo, socialinių, emocinių gebėjimų ugdymui, vaizdo programas, metodinę medžiagą ir kt.; 



11.3. pagal gebėjimus, poreikius ir galimybes kuriasi su švietimo pagalbą gaunančių vaikų 

tėvais atskiras komunikavimo grupes (facebook, messenger, skype pagalba), kuriomis galėtų greičiau 

komunikuoti ir dalintis informacija. 

11.4. nuotolinio švietimo pagalbos teikimo organizavimo pradžioje specialistai pateikia 

tėvams informaciją, kokiais kanalais bus vykdoma komunikacija, inicijuoja susitarimus su tėvais dėl 

informacijos pateikimo dažnumo. Apie susitarimus arba susitarimų pakeitimus pedagogai informuoja 

tiesioginį vadovą. 

11.4. Kartą į savaitę (rekomenduojama ketvirtadieniais ar penktadieniais), paskiria tėvams 

konsultacijų laiką, su juo supažindina vaikų tėvus. 

11.5. veiklos sinchroniniu būdu (pvz. per ZOOM ar kt.) organizuojamos išsiaiškinus 

individualias šeimos prisijungimo prie veiklų galimybes ir atsižvelgiant į tėvų poreikį. 

12. Meninio ugdymo mokytojas ir auklėtojas, vedantis kūno kultūrą: 

12.1. veiklos planuojamos asinchroniniu būdu: kiekvieną pirmadienį el. dienyne ,,Mūsų 

darželis” ugdomajame plane savaitei pildo muzikinės ir kūno kultūros ugdomosios veiklos planus, 

kur tėvams/globėjams pateikia vaikų muzikinio ir fizinio ugdymo užduotis - rekomendacijas; 

12.2. el. dienyne ,,Mūsų darželis” pateikia tėvams/globėjams muzikinių kūrinėlių tekstus, 

muzikos klausymo, muzikinių mankštų video, audio medžiagą ir pan. 

12.3. nuotolinio muzikinio ir kūno kultūros ugdymo organizavimo pradžioje specialistai 

pateikia tėvams informaciją, kokiais kanalais bus vykdoma komunikacija, inicijuoja susitarimus su 

tėvais dėl informacijos tikrinimo bei pateikimo dažnumo, dėl bendrų veiklų organizavimo laiko ir 

trukmės, dėl rezultatų, veiklos įrodymų pateikimo būdų ir terminų. Apie susitarimus su tėvais arba 

susitarimų pakeitimus pedagogai informuoja tiesioginį vadovą. 

12. 4. Kartą į savaitę (rekomenduojama ketvirtadieniais ar penktadieniais), paskiria tėvams 

konsultacijų laiką, su juo supažindina vaikų tėvus. 

13. Skaitmeninių technologijų administratorius (direktoriaus paskirtas asmuo) konsultuoja 

pedagogus IKT naudojimo klausimais. 

14. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos vaikui 

specialistai, meninio ugdymo ir kūno kultūros mokytojos: 

14.1. užtikrina, kad pateiktos užduotys būtų prasmingos, tinkamos to amžiaus vaikams, aiškiai 

suprantamos tėvams.  

14.2. savaitės eigoje, remiantis susitarimais su tėvais, renka informaciją iš tėvų apie 

ugdymo užduočių ir rekomendacijų vykdymą (atliktų užduočių foto, filmuota medžiaga ir kt.); 

14.3. stebi ar visi tėvai susipažįsta su pateikta ugdomąja medžiaga, individualiai domisi tais 

tėvais ir vaikais, kurie pateiktos informacijos neperžiūrėjo, nebuvo aktyvūs; 

14.4. vadovaudamiesi grįžtamuoju ryšiu, vertina vaikų pažangą ir pasiekimus, pildo savaitės 

veiklos refleksiją; 

14.5. pateikia tėvams refleksiją, kaip visiems kartu sekėsi organizuoti nuotolinį vaikų ugdymą 

(įvairios formos padėkos, sukurtas video filmukas, tekstas, nuotraukų koliažas, nuotrauka, apklausa); 

14.6. visus klausimus, susijusius su ugdymu, derina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

14.7. atliktų vaikų užduočių foto, kita informacinė medžiaga gauta iš tėvų, gali būti talpinama 

įstaigos Facebook paskyroje, skelbiama darželio tinklalapyje. 

 

III SKYRIUS 

15. Saugodami savo sveikatą dirbant su IKT, pedagogai laikosi saugos reikalavimų. 

16. Su Taisyklėmis pedagogai supažindinami dokumentą siunčiant į asmeninius el. paštus, el. 

dienyne dokumentą talpinant skiltyje „Bendri dokumentai“. 
 


