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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ (toliau – Darželis) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra skirtas reglamentuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Esant Covid-19 viruso grėsmei, nuotoliniu būdu ugdomi visi 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 www.ldgiluzis.lt  

4. Įstaiga įsivertinusi savo galimybes ugdymo procesą nuotoliniu būdu organizuoja pagal šiame 

Apraše ir Priemonių plane nustatytą tvarką. 

5. Aprašas parengtas vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis rekomendacijomis „Dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu“. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

6. Siekiant pasirengti ugdymo procesui nuotoliniu būdu, Darželis: 

6.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu – technologines galimybes, turimas skaitmenines 

priemones, mokytojų kompetenciją, ugdytinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį; 

6.2. kiekvienos grupės mokytojai su tėvais priima bendrus susitarimus dėl nuotolinio ugdymo 

organizavimo formos. 

7. Kol šalyje paskelbtas karantinas, Darželio darbuotojų pasitarimai rengiami nuotoliniu būdu 

naudojantis Zoom platforma, aktuali informacija perduodama el. paštu. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS 

 

8. Mokytojai rengia ugdomosios veiklos planus ir suderina juos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

9. Su tėvais komunikuojama bendru susitarimu pasirinktomis priemonėmis - el. paštu, Facebook, 

Messenger, telefonu. 

10. Kiekvieną savaitę tėvams pateikiama ugdomosios veiklos tema, rekomendacijos, įvairios 

užduotys. 

http://www.ldgiluzis.lt/


11. Bendro pobūdžio informacija, internetinės nuorodos, logopedo, psichologo, muzikos bei kūno 

kultūros pedagogų rekomendacijos veiklai pasirinkta tema yra talpinamos darželio internetinėje 

svetainėje www.ldgiluzis.lt  

12. Su ugdytiniais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius, susisiekia pagalbos mokiniui 

specialistai (logopedas, psichologas) teikiantys paskirtą pagalbą. 

13. Darželio interneto svetainėje paskelbiama švietimo pagalbos specialistų kontaktinė informacija. 

14. Mėnesio pabaigoje mokytojai darbo nuotoliniu būdu ataskaitą pateikia direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui. 

15. Mokytojai stebi ugdytinių pasiekimus, veiklų (į) vykdymą, dalyvaujančių ugdytinių skaičių. 

 

IV SKYRIUS 

SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

 

16. Ugdymo programoms įgyvendinti naudojamasi nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:  

16.1. Gamtos reindžeriai http://www.gamtosreindzeris.lt  Ši platforma – erdvė, kurioje jaunieji 

gamtos mylėtojai mokosi pažinti gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami linksmas užduotis. 

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

rekomendacijų saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems pedagogams ir tėvams. 

17. Naudotis nuorodomis į kitą metodinę medžiagą nuotoliniam ugdymui pagal dalykus, kuri bus 

atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

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

18. Naudotis įvairių įmonių siūlomu laisvai prieinamu skaitmeniniu turiniu, skirtu ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

19. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros 

interneto svetainėse teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, vaikų ugdymo nuotoliniu būdu. 

 

V. VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

20. Mokytojai vaikų pasiekimus fiksuoja ir daromą pažangą vertina vadovaudamiesi Darželio vaikų 

vertinimo tvarkos nuostatomis. 

21. Tėvai teikia mokytojams grįžtamąjį ryšį apie vykdomą veiklą namuose (nuotraukos, vaizdo įrašai, 

komentarai). Ši informacija kaupiama vaikų pasiekimų aplankuose ir panaudojama atliekant 

formuojamąjį vaiko pasiekimų bei pažangos vertinimą. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Apraše numatyto nuotolinio ugdymosi organizavimo tvarka galioja iki karantino pabaigos, gali 

kisti dėl pasikeitusių aplinkybių. 

http://www.ldgiluzis.lt/
http://www.gamtosreindzeris.lt/
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/ikim
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis

