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VILNIAUS M. LOPŠELIO-DARŽELIO „SPYGLIUKAS“ UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Vilniaus m. lopšelio-darželio „Spygliukas“ ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) yra skirtos reglamentuoti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio  ugdymo programų ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus 

atnaujintas įprastas ugdymo procesas.   

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu ugdomi visi lopšelyje-darželyje 

besiugdantys vaikai nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas įstaigos nuostatose, ar ne. 

Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.  

3. Informacija apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teikiama įstaigos 

interneto svetainėje , paskyroje Facebook, uždaroje Messenger grupėje, telefoniniais pranešimais, 

elektroniniais paštais, programa „Zoom“ ir kt. 

4. Įstaiga įsivertinusi savo galimybes ugdymo procesą nuotoliniu būdu organizuoja 

pagal šiame Apraše ir Priemonių plane nustatytą tvarką.  

 

II SKYRIUS  

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU  

 

5. Siekiant pasirengti ugdymo procesui nuotoliniu būdu:  

5.1.  Lopšelis-darželis įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu (technologinės 

galimybės, turimos skaitmeninės priemonės, mokytojų kompetencija ir kt.);  

5.2. paskiria atsakingus darbuotojus, kurie konsultuoja pedagogus, ugdytinius, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) informacinių technologijų naudojimo klausimais; 

5.3 įstaiga interneto svetainėje paskelbia kontaktinę informaciją, kur pedagogai ir 

ugdytiniai gali kreiptis pagalbos dėl technologijų naudojimo, ugdymo turinio ir kt. 

6. Kol šalyje paskelbtas karantinas, pasitarimai įsatigoje rengiami nuotoliniu būdu 

naudojantis programa „Zoom“. 

7. Įstaigos susitarimai dėl nuotolinio mokymo vykdymo: 

7.1.  nuotoliniam mokymui, komunikuoti mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams) 

naudojamas el.paštas, Facebook, lopšelio-darželio svetainė, internetinis , programa ‚Zoom“, kitos ryšio 

priemonės.  

7.2. Pedagogai skiria ugdymui(si) reikalingą medžiagą: teorinę, informacinę, nuorodas 

į ugdymosi šaltinius, užduotis sutartomis nuotolinio ugdymo priemonėmis; 

7.3.  su ugdytiniais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius, susisiekia pagalbos 

mokiniui specialistai ( psichologas, logopedas,) teikiantys paskirtą pagalbą; 

7.4. ugdytinių tėvų (globėjų) informavimas apie ugdymo proceso organizavimą 

nuotoliniu būdu vykdomas elektroniniais laiškais, telefonu. 

 

 

III SKYRIUS  



NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

 

8. Įstaiga sudaro galimybes visiems pedagogams ir ugdytiniams prisijungti prie 

nuotolinio ugdymo aplinkos iš namų.  

9. Ugdymo medžiaga gali būti popierinė (ugdytinių turimi užduočių sąsiuviniai), 

tačiau užduotys turi būti pateikiamos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, pvz. „Google 

dokumentai“, „Padlet“ ir kt. 
10. Pagal poreikį rengiamos vaizdo konsultacijos, vedamos veiklos nuotoliniu būdu, 

jas įrašant. 

11. Pedagogai gali sukurti aplinką (pvz., uždara „Messenger“ grupė,), kurioje dalijasi 

patirtimi, konsultuojasi.  

12. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės 

švietimo agentūros interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių 

mokymo nuotoliniu būdu.  

 

IV SKYRIUS 

SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

 

13.  Įstaigos, kaip pagrindinė virtuali aplinka, naudojama Facebook paskyra.  

14. Ugdymo programoms įgyvendinti naudojamasi nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo 

turiniu: 

14.1. Gamtos reindžeriai http://www.gamtosreindzeris.lt/  Ši platforma – erdvė, 

kurioje jaunieji gamtos mylėtojai mokosi pažinti gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami linksmas 

užduotis.  

14.2. Ugdymo sodas https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/ikim – ugdymosi priemonių, 

metodinių rekomendacijų saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, 

pedagogams ir tėvams; 

15. Naudotis nuorodomis į kitą metodinę medžiagą nuotoliniam mokymui pagal 

dalykus, kuri bus atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

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

16. Naudotis laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu. 
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