
 

 

 

PATVIRTINTA 

Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 

direktoriaus 2020 m. kovo 17 d.       

įsakymu Nr. V-33 

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO KĖDAINIŲ 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VAIKYSTĖ“  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas aprašyti ugdymo proceso nuotoliniu būdu 

organizavimo tvarką įgyvendinant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Kėdainių lopšelyje-

darželyje „Vaikystė“ iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 
2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro įsakymu 2020 m. kovo 16 d. Nr.V-372 patvirtintomis Rekomendacijomis ,,Dėl 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“. 

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

4. Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“, remdamasis patvirtintomis 

rekomendacijomis iki kovo 20 d. parengia priemonių planą ir susitaria dėl ugdymo nuotoliniu 

būdu taisyklių, o iki kovo 27 d. parengia ir sukaupia mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas 

organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse, 

mokytojai pasiruošia organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

5. Sukurtos mokytojų darbo grupės aptarti ir parengti nuotolinio ugdymo užduotis 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Susitarta dėl ugdymo proceso nuotoliniu 

būdu organizavimo. 

6. Numatyta švietimo pagalba vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. 

7. Parengtos darbo priemonės.  

              8. Iki 2020 m. kovo 27 d. parengtos nuotolinio ugdymo užduotys. 

9. Iki 2020 m. kovo 25 d. direktoriaus įsakymu patvirtintas IKT administratorius, 

atsakingas už nuotolinio ugdymo proceso techninę dalį, informacijos sklaidą. 

             10. Iki 2020 m. kovo 25 d. Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ internetinėje svetainėje 

paskelbta kontaktinė informacija 

11. Iki 2020 m. kovo 25 d. tėvų (globėjų) informavimas apie ugdymo proceso 

organizavimą  nuotoliniu būdu Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vaikystė“. 

12. Sukurta mokytojų grupė „Facebook“, skirta ugdymo nuotoliniu būdu vykdymo 

klausimams aptarti „Nuotolinis ugdymas lopšelyje-darželyje „Vaikystė“. 

13. Užduotys kaupiamos ir tobulinamos, numatyti grįžtamojo ryšio būdai. 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS 
 

14. Ugdymas nuotoliniu būdu Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ organizuojamas 

atsižvelgiant į technologines galimybes ir vaikų amžių: naudojamas el. dienynas „Mano 

darželis“,  

 



 

 

 

 

Skaitmeninės programos „Messenger“, „Youtube“, el. paštas, įstaigos internetinė 

svetainė, įstaigos „Facebook“, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių „Facebook“, kitomis 

informacinėmis sistemomis. 

15. Planavimas vyksta el. dienyne „Mano darželis“. 

16. Vaikų darbelių nuotraukos ir vaizdo medžiaga kaupiami el. dienyno „Mūsų 

darželis“ skiltyje „Vaiko veiklos“. 

17. Bendravimo su vaikais ir tėvais (globėjais) ir informavimo būdai – skambučiai, 

laiškai, bendravimas „Facebook“ grupėse (įstaigos, grupių, „Tėvelių akademijos“). Mokytojai ir 

tėvai susitaria, kuriuo metu vyks bendravimas. 

18. Parengtas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo nuotoliniu būdu planas: 

  18.1. Tema skiriama kiekvienai savaitei. Savaitės tema skelbiama įstaigos „Facebook“. 

                 18.2. Temų struktūra :  2-3 kūriniai nurodyta tema (pvz. „Pasakų karuselė“), kūrybinis darbas,                     

lavinanti užduotis, muzikinė pamokėlė, sporto pamokėlė, logopedinė pamokėlė, eksperimentų kampelis, 

sveikatinimo pamokėlė.  

               18.3. Pamokėlėse pateikiamos 2-3 skirtingo sudėtingumo užduotys.  

               18.4. Ugdymo užduotims atlikti  numatoma skirti iki 30 min. 
               19. Parengtas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo nuotoliniu būdu planas: 

             19.1. Tema skiriamos kiekvienai savaitei. Savaitės tema skelbiama įstaigos „Facebook“. 

             19.2. Temų struktūra: kūriniai, meninė užduotis, tyrimai, darbas užduočių bloknote, 

paaiškinamieji klausimai, muzikinė pamokėlė, sporto pamokėlė, logopedinė pamokėlė, eksperimentų 

kampelis, sveikatinimo pamokėlė. 

            19.3. Ugdymo užduotims atlikti  numatoma skirti iki 35 min. 

               20. Temos struktūrinės dalys gali būti planuojamos ir vykdomos įvairia tvarka (atsižvelgiant į 

situaciją), tačiau turi išlikti sistema. 

 

 

IV SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI 

 

 

21. Ugdymui nuotoliniu būdu įgyvendinti rekomenduojama naudotis laisvai prieinamu 

nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu. 

http://www.ikimokyklinis.lt/ 

http://www.mokymai.tinklas.lt/course/index.php?categoryid=7 

https://www.storyjumper.com/ 

http://www.tagxedo.com/ 

http://maziejisnekoriai.blogspot.lt/ 

http://www.lrt.lt/vaikams 

https://zvaigzdele.lt/ 

https://www.niekorimto.lt/ 

http://www.nykstukas.lt/ 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai 
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