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I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Tvarkos aprašas (toliau- Aprašas) yra

skirtas lopšelio-darželio „Šnekutis“ (toliau- Įstaiga) mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams,

įgyvendinantiems ikimokyklinio,  priešmokyklinio,  neformaliojo  ugdymo programas,  specialiąsias

programas,  ugdymo proceso organizavimui  nuotoliniu  būdu,  iki  bus atnaujintas  įprastas  ugdymo

procesas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14

d.  nutarimu  Nr.  207  „Dėl  karantino  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  paskelbimo“,  Lietuvos

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 372 „Dėl rekomendacijų dėl

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Kauno lopšelio – darželio „Šnekutis“

2020 metų veiklos planu.

3. Paskelbus ekstremaliąją situaciją, Įstaiga gali mokinius ugdyti nuotoliniu būdu. Laikinai

organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

4. Sąvokos:

4.1. sinchroninis ryšys - mokytojas ir mokinys, padedant suaugusiesiems, bendrauja realiu

laiku, pasitelkiant informacines technologijas;

4.2. asinchroninis  ryšys  -  mokytojas  ir  mokinys,  padedant  suaugusiesiems,  bendrauja

nerealiu laiku, pasitelkiant informacines technologijas.

5. Už  ugdymo  proceso  organizavimą  nuotoliniu  būdu  atsakingas  direktorius  ir

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

6. Virtualios  ugdymo(si)  aplinkos,  rekomendacijos,  veiklos  skelbiamos  Įstaigos

internetiniame puslapyje https://www.snekutis.kaunas.lm.lt/ .

https://www.snekutis.kaunas.lm.lt/


II SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

7. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu Įstaiga:

7.1. parengia ugdymo proceso organizavimo nuotoliu būdu planą (1 priedas);

7.2. nuotoliniam  ugdymui(si)  naudoja  nuotolinio  mokymosi  aplinkas,  kurios  užtikrina

skaitmeninio  ugdymo turinio  pasiekiamumą,  bendravimą  bei  bendradarbiavimą  ugdymo proceso

metu realiuoju (sinchroniniu)  ir/  ar  nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:  e-dienyną „Mūsų darželis“,

„Facebook“ , „Mesenger“ grupes, elektroninį paštą ir kt. ugdymo(si) aplinkas;

7.3. skaitmeninių  technologijų  administratoriumi  (IKT  koordinatoriumi)  skiriamas

direktoriaus  pavaduotojas  ūkio  reikalams   Edmundas  Kybartas,  kuris  konsultuos  pedagogus  ir

mokinių tėvus technologijų naudojimosi  klausimais:   el.p.    darz.snekutis.edmundas@gmail.com,

tel.8 694 05268 darbo valandomis;

7.4. interneto svetainėje paskelbia  kontaktinę informaciją,  kur mokytojai  ir mokinių tėvai

galėtų  kreiptis  į  skaitmeninių  technologijų  administratorių  (IKT  koordinatorių)  dėl  techninės

pagalbos;

7.5. interneto svetainėje paskelbia švietimo pagalbos specialistų kontaktinę informaciją;

7.6. pasikeitus  situacijai  administracija  e-dienyne  „Mūsų  darželis“,  įstaigos  interneto

svetainėje, „Facebook“ paskyroje pateikia atnaujintą informaciją apie tolimesnį ugdymo(si) proceso

organizavimą.

8. Įstaigos administracija teikia informaciją, konsultuoja, bendrauja:

8.1.  su tėvais telefonu, e-paštu ir kt.;

8.2. darbuotojų  pasitarimai  vyksta  nuotoliniu  būdu  per  e-dienyną  „Mūsų  darželis“,

„Facebook“ , „Mesenger“ grupes ar pan.

8.3. su Kauno miesto savivaldybės  administracija  bendrauja per „DVS“ sistemą, e-paštą,

telefonu.

9. Įstaiga užtikrina, kad nuotolinio mokymosi metu bus laikomasi etikos principų, asmens

duomenų  apsaugos  reikalavimų  bei  įsipareigoja  neperduoti  suteiktų  prisijungimų  tretiesiems

asmenims.

III SKYRIUS

mailto:darz.snekutis.edmundas@gmail.com


NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS

10. Įstaiga iki 2020 m. kovo 27 d.  ugdytinių tėvus  informuoja, kaip bus organizuojamas

ugdymas nuotoliniu būdu.

11. Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu pagal Įstaigos patvirtintą

darbo grafiką.

12.   Nuotolinis  mokymas  Įstaigoje  organizuojamas  per  šio  Aprašo  7.2.  papunktyje

nurodytas mokymosi aplinkas.

13. Pedagogams  pagal  poreikį  siūloma  naudotis  ir  nacionaliniu  skaitmeniniu  ugdymo

turiniu  bei  kitomis  virtualiomis  mokymuisi  ir  bendravimui  skirtomis  aplinkomis.  Daugiau

informacijos https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis.

14. Ugdymo apskaita tvarkoma vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m.

spalio 15 d sprendimu  Nr. T-586  „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar)

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.

15. Pradedant nuotolinį mokymą administracija supažindina mokinių tėvus su pagrindinėmis

nuotolinio mokymo(si) organizavimo taisyklėmis.

16. Vykdant nuotolinį ugdymą ugdytinių tėvai:

16.1 . vaikui susirgus, apie tai praneša mokytojui pirmąją ligos dieną, vėliau informuoja apie

ligos laikotarpio tęsimą;

16.2.  pasirūpina, kad vaikas laikytųsi dienos rėžimo;

16.3.  pasirūpina techninėmis galimybėmis vaiko nuotoliniam mokymuisi;

16.4.  kartu su vaiku paruošia tinkamą ir saugią ugdymuisi aplinką;

16.5. savaitės  pradžioje  visos  savaitės  medžiagą  ir  užduotis  peržiūri  e-dienyne  „Mūsų

darželis“ ar „Facebook“ paskyroje ir padeda vaikui atlikti užduotis;

16.6. jei  mokinio  tėvams  kyla  klausimų,  iš  anksto  suderinę  su  pedagogais,  jie  gali

konsultuotis per e-dienyną„Mūsų darželis“ „Facebook“, „Messenger“ ar kitas virtualias platformas;

16.7. užtikrina savalaikį atliktų užduočių pateikimą ir grįžtamąjį ryšį;

16.8. laikosi susitarimų.

17. Mokytojai vykdydami nuotolinį mokymą:

17.1.  kiekvieną penktadienį   iki  darbo laiko pabaigos e-dienyne „Mūsų darželis“  užpildo

kitos savaitės planą;

17.2. nepildo skilties  „Darbas grupelėmis“;

17.3. savaitės pradžioje (kiekvieną pirmadienį) pateikia visos savaitės mokomąją medžiagą ir

užduotis e-dienyne „Mūsų darželis“ ar „Facebook“ grupėje;

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


17.4. papildoma  medžiaga  (esant  poreikiui)  pateikiama  suderintu  laiku  ir/ar  dažnumu  su

mokinių tėvų bendruomene;

18. Mokymo(si) medžiaga gali būti:

18.1. popierinė (pvz.: mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai ir kt.), tačiau užduotys

pateikiamos nurodant vadovėlio, pratybų sąsiuvinio puslapius, užduočių numerius;

 18.2.  skaitmeninė  (mokytojo  paruošta  medžiaga  PDF,  PPT  formatu,  su  integruotomis

nuorodomis į virtualias užduotis).

19. Mokytojas  parenka  medžiagos  apimtį,  atsižvelgdamas  į  mokinių  amžių,  vengia

perteklinės informacijos.

20. Mokiniams,  turintiems  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  mokytojai  rengia  ir  siunčia

užduotis atskirai (atsižvelgdami į mokymosi poreikius, mažina užduočių kiekį ir sudėtingumą).

21. Ugdytinių  atlikti  darbai,  užduotys,  tėvų  refleksijos  ir  kt.  kaupiama,  sisteminama,

aptariama kiekvienam ugdytiniui sudarytame aplanke (e-porfolio).

22. Pedagogai konsultuoja mokinių tėvus, pagal Įstaigos darbo grafiką.

23. Įstaigos  vadovai  gali  laisvai  prisijungti  prie  uždaros  „Facebook“  grupės,  kurioje

pedagogas bendrauja su ugdytiniais ir jų tėvais, ir vykdyti  nuotolinio ugdymo proceso stebėseną.

24. Pedagogo nuotolinio ugdymo proceso veikla vertinama stebint įrašus e-dienyne „Mūsų

darželis“,  „Facebook“  grupėje,  atlikant   vaikų  individualių  aplankų  (e-porfolio)  apžvalgą  ir/ar

vykdant metinį pokalbį.

IV SKYRIUS
REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR PAGALBA

25. Įstaiga, ugdymo programoms įgyvendinti,  naudojasi esamu visoms ugdymo įstaigoms

prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

24.1.  Emokykla (http:/lom.emokykla.lt/publika/)- skaitmeninių priemonių paieška;

24.2.  Ugdymo  sodas  (https:/sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones)  mokymosi  medžiagos

prieinama visiems mokytojams, tėvams, mokiniams.

26. Naudojamasi laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.

27. Bendradarbiaujama  su  kitomis  Lietuvos  ikimokyklinėmis  įstaigomis  ir  aptariama

galimybės dalinantis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi.

V SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

28. Pratęsus nuotolinio mokymo(si) laikotarpį Rekomendacijos gali būti atnaujintos.



Nuotolinio ugdymo organizavimo ir vykdymo
tvarkos priedas Nr.1

PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonė/veikla Data Atsakingas Pastabos

1. Įsivertinimas dėl pasirengimo
dirbti nuotoliniu būdu

Kovo 24 d. E.Kybartas,
I.Petrukaitienė

 Apklausa žodžiu

2. Tėvų  apklausa  dėl  techninių
galimybių vykdant mokymąsi
nuotoliniu būdu

Kovo 24-25 d. I.Petrukaitienė, 
grupių mokytojos

vykdoma
telefonu, SMS, 
„Facebook“

3. Mokytojos  pateikia
informaciją  apie  tai,  kokią
nuotolinę  aplinką,  ugdymosi
medžiagą  naudos,  kaip  skirs
užduotis

iki kovo 27 d. Mokytojos,
pagalbos  vaikui
specialistės

e-dienynas
„Mūsų darželis“

4. Skaitmeninės  mokomosios
medžiagos,  užduočių
rengimas ir kaupimas, veiklos
planavimas

iki kovo 30 d. Mokytojai,
pagalbos
specialistai

pateikia  planus,
veiklos
tvarkaraščius

5. Informacijos  tėvams  dėl
nuotolinio  mokymo
organizavimo skelbimas

iki kovo 30 d. I.Petrukaitienė pateikiama
įstaigos
svetainėje

6. Mokytojų  savišvieta,  IKT
kompetencijų tobulinimas. 
(dalyvavimas  internetiniuose
seminaruose,  mokymasis
dirbti nuotolinėse aplinkose ir
kt. )

karantino
laikotarpiu

Mokytojai,
pagalbos
specialistai

apie  poreikius
informuoja laisva
forma

7. Individualios  konsultacijos
dėl  nuotolinio  mokymo
virtualiose  aplinkose
mokytojams

pagal poreikį E.Kybartas,
I.Petrukaitienė

Vykdoma  e-
dienynu  „Mūsų
darželis“,
telefonu

8. Periodiškai  parengiamos,
kaupiamos  ir  pateikiamos
skaitmeninės  užduotys
vaikams atlikti kartu su šeima
namuose. Nurodomi šaltiniai

nuo kovo 30d. iki
karantino
pabaigos

I.Petrukaitienė, 
pedagogai

Skelbiama  e-
dienynas  „Mūsų
darželis“

9. Logopedės parengia užduotis,
rekomendacijas  vaikams,
vykdo konsultacijas. Fiksuoja,

Kovo  23  d.  –
kovo  27  d.
vyksta

Logopedai Teikiama
švietimo  pagalba
vaikams,



kaip  sekasi  vaikui  atlikti
pratimus,  pasitelkiant  tėvų
pagalbą.

pasiruošimas;
nuotolinis
ugdymas  nuo
kovo 30 d.  –  iki
karantino
papabaigos

suderinta  su
tėvais,  kad
pasitelkdamas
įstaigai ir tėvams
prieinamas
priemones
(vaizdines,
video)  logopedas
teiktų
individualias,
rekomendacijas,
užduotis,
konsultacijas
vaikui

10. Virtualūs  pedagogų
pasitarimai  ,,Mesenger“  arba
Zoom“ programa

Nuo kovo 23 d. –
iki  karantino
paskelbimo
pabaigos,  pagal
poreikį.

 G.Celiešienė,
E.Kybartas,
I.Petrukaitienė

Pedagogų  ir
administracijos
pasitarimai,
pagal  poreikį,
sprendžiant
problemas

11. Parengta pedagogų nuotolinio
ugdymo ataskaitos forma.

Nuo  kovo 30 d.
–  iki  karantino
paskelbimo
pabaigos

G.Celiešienė,
I.Petrukaitienė

Pedagogai
parengia
savaitinę  darbo
ataskaitą  ir
atsiskaito
direktorės
pavaduotojai
ugdymui.
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
parengia
nuotolinio  darbo
veiksmingumo
analizę  ir
atsiskaito
direktorei.
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