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įsakymu Nr. DV-24
PASVALIO LOPŠELIO - DARŽELIO „LIEPAITĖ“
IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO
NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ (toliau – Lopšelisdarželis) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso, vaikų pažangos,
pasiekimų vertinimo organizavimą nuotoliniu būdu iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020
m. kovo 16 d. Nr. V-372 įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu būdu patvirtinimo“.
3. Esant ekstremaliai situacijai, nuotoliniu būdu Lopšelis-darželis gali ugdyti vaikus
nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas lopšelio-darželio „Liepaitė“ nuostatuose. Laikinai
organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.
4. Informacija apie ugdymo(si) organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktus, kuriais galėtų
gauti pagalbą tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai talpinama Lopšelio-darželio interneto
svetainėje (http://www.liepaitepasvalys.lt/index.php).
II SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU
5. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, Lopšelis-darželis:
5.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas
skaitmenines priemones, pedagogų kompetenciją, vaikų amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę
padėtį; pedagogai pasirenka nuotolinio mokymosi aplinką, bendravimą bei bendradarbiavimą
ugdymo proceso metu su tėvais, vaikais;
5.2. įvertina, ar visi vaikai, jų tėvai gali turėti prieigą prie interneto, pasirinktos programinės
įrangos ugdymuisi nuotoliniu būdu. Lopšelis-darželis priešmokyklinio ugdymo vaiko, kurio šeima
yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam ugdymuisi reikalingomis
priemonėmis, grįžtamąjį ryšį pedagogas gauna susisiekęs su tėvais telefonu.
5.3. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių), kuris konsultuoja
pedagogus ir vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) technologijų naudojimo klausimais;
5.4. Lopšelio-darželio interneto svetainėje (http://www.liepaitepasvalys.lt/index.php) skelbia
kontaktinę informaciją, kur pedagogai ir vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis į
skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos;
5.5. pasitarimai Lopšelyje-darželyje rengiami pasinaudojant vaizdo konferencijų programa
ZOOM; su Pasvalio rajono savivaldybe bendraujama telefonu, el. laiškais, DVS kontora.
5.7. Pedagogai ir vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) komunikuoja pasinaudojant elektroniniu
dienynu „Mūsų darželis“, socialinio tinklo „Facebook“ uždarose tėvų ir pedagogų grupėse,
užtikrinant asmens duomenų apsaugą, telefonu, prireikus - vaizdo konferencijų programa ZOOM.
5.8. kartą per savaitę elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ skiriamos užduotys vaikams
(ikimokyklinio ugdymo vaikams užduotys rekomendacinio pobūdžio, neprivalomos atlikti,
priešmokyklinio ugdymo vaikams – atliekamos pagal galimybes, padedant tėvams (globėjams,
rūpintojams), teikiama teorinė ir kita ugdymui reikalinga medžiaga ar informacija.

5.9. Pedagogai informuoja vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) kada ir kokiu būdu jie gali
paprašyti pedagogo pagalbos ir paaiškinimų.
5.10. Grįžtamasis ryšys vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiamas
elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, „Facebook“ uždarose tėvų ir pedagogų grupėse,
užtikrinant asmens duomenų apsaugą, telefonu. Vaikų pasiekimai fiksuojami elektroniniame
dienyne „Mūsų darželis“, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) atliktų vaikų darbų nuotraukas, vaizdo
įrašus ar aprašymą kaip sekėsi atlikti užduotis.
5.11. Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo
pagalbos teikimo, pedagogai (logopedas, pedagogai, ugdantys vaikus, kuriems taikoma pritaikyta
ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programa) 1 kartą per savaitę teikia užduotis,
rekomendacijas, teorinę ir kitą ugdymui reikalingą medžiagą, bendrauja ir bendradarbiauja su tėvais
elektroninio dienyno „Mūsų darželis“, vaizdo konferencijų programa ZOOM, telefonu.
5.12. Bendravimo su vaikais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), jų informavimo priemonės:
elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, socialinio tinklo „Facebook“ uždaros tėvų ir pedagogų
grupės, telefonu, el. laiškais, vaizdo konferencijų programa ZOOM, Lopšelio-darželio interneto
svetainė (http://www.liepaitepasvalys.lt/index.php). Naudojantis visomis šiomis priemonėmis turi
būti užtikrinama asmens duomenų apsauga.
5.7. Lopšelis-darželis ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. informuoja vaikų tėvus (globėjus,
rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas.
III SKYRIUS
NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS
6. Pedagogai dirba nuotoliniu būdu šalių susitarimu arba pagal darbuotojo prašymą; turi turėti
nuolat veikiančią interneto prieigą, reikiamą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą. Neturint
galimybės pedagogai atvyksta į Lopšelį-darželį, kur gali prisijungti prie portalo „Mūsų darželis“,
socialinio tinklo „Facebook“ uždarų tėvų ir pedagogų grupių, vaizdo konferencijų programos
ZOOM.
7. Ugdymo medžiaga, užduotys pateikiamos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz.
EMA, „Google“ dokumentai ir pan.) ir ne tik (kūrybiniai darbai ir pan.).
8. Pedagogai išbando vaizdo konferencijų programą ZOOM, kuriant ugdymo turinį, papildant
jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.
9. Pedagogai seka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą
informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo
agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams.
IV SKYRIUS
SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA
10. Nuotolinis ugdymas Lopšelyje-darželyje vykdomas naudojantis:
10.1 elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“;
10.2. socialiniu tinklu „Facebook“;
10.3. vaizdo konferencijų programa ZOOM.
11. Pedagogams rekomenduojama naudotis nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:
11.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška;
11.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos
(lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje
mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;
11.3 laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu (EMA, Gudrutis Dutis,
Jaunieji gamtos reindžeriai ir pan.).
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