
                                                                 

                                                                                    PATVIRTINTA 

Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktoriaus                                         

2020 m. kovo 24  d. įsakymu Nr. V-9A 

 

 

JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas  (toliau – aprašas) 

yra skirtas Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ bendruomenei (toliau – darželis),       

įgyvendinančiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pasirengti ugdymo proceso 

organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.  

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu darželis gali ugdyti vaikus 

nepriklausomai nuo to, ar šis būdas  įteisintas ar neįteisintas darželio nuostatuose. Laikinai 

organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.  

3. Aprašas parengtas, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis rekomendacijomis „Dėl ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ nuostatomis.   

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS 

ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

  

               4. Darželis šiuo metu naudojasi šiais instrumentais:  darželio internetine svetaine,  

telefonu, el. paštu, visos grupės yra susibūrusios su ugdytinių tėveliais į socialinių tinklų Facebook 

grupes, naudojasi programomis Skype, Mesenger ir kt. Siekiant sklandžiai pasirengti ugdymo 

procesą organizuoti nuotoliniu būdu, darželis turi: 

 4.1. nuo 2020 m. kovo 30 d. pradėti nuotolinį ugdymą,  naudojantis  IT, kurių pagalba  

pakankamai užtikrinamas reikalingas abipusis pedagogų ir ugdytinių tėvų (globėjų) ryšys;   

 4.2. ne vėliau nei iki kovo 27 d. darželio internetinėje svetainėje www.vyturelisjoniskis.lt  

paskelbti informaciją apie sprendimą dėl nuotolinio ugdymo organizavimo ir informuoti ugdytinių 

tėvus (globėjus); 

 4.3. iki kovo 27 d. susitarti su pedagogais dėl ugdymo nuotoliniu būdu sąlygų (pridedama); 

 4.4. įsivertinti pedagogų pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, 

turimas skaitmenines priemones; 

 4.5. ugdytiniams, kurių tėvai neturi galimybės iš namų ugdyti vaikus nuotoliniu būdu,  

teikti auklėtojo ir pagalbos vaikui specialistų konsultacijas telefonu; 

 4.6.  ugdymo  medžiagą pateikti skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis; 

 4.7. teikti švietimo pagalbą vaikams nuotoliniu būdu, suderinus su tėvais (globėjais), 

pasitelkiant  prieinamas elektroninio ryšio priemones. 

 

http://www.vyturelisjoniskis.lt/


 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS 

 

5. Ugdymas  nuotoliniu būdu pradedamas vykdyti nuo 2020 m. kovo 30 d.  Vaikų ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, vaikų darželio 

„Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės sodas“ , Bendrąja priešmokyklinio 

ugdymo (si) programa.  

6. Informacija, kuri neprieštarauja ES Bendrųjų duomenų apsaugos įstatymo 

reikalavimams, bus teikiama telefonu arba el. paštu visiems interesantams. Ugdytinių tėvai 

(globėjai) galės ją rasti svetainėje www.vyturelisjoniskis.lt.  

7. Ugdytinių tėvai (globėjai) užklausas dėl užduočių gali pateikti auklėtojoms ir pagalbos 

vaikui specialistams  Facebook grupėse, elektroniniu paštu ir telefonu. 

8. Grupių savaitės ugdymo planas pateikiamas internetinėje svetainėje ir grupės tėvų 

Facebook paskyroje. Jis galioja savaitę laiko. Nurodoma tema, veikla rekomenduojama pagal vaikų 

amžių, gebėjimus. Pateikiamos užduotys, video medžiaga, aprašymai, pasakojimai, 

rekomenduojamos pasakos, eilėraščiai, žaidimai, eksperimentai ir kt. 

              9. Muzikinė ir kūno kultūros veiklos taip pat pateikiamos internetinėje svetainėje ir/arba  

grupės tėvų    Facebook paskyrose. 

             10. Logopedo – spec. pedagogo pagalba teikiama el. paštu, programa Mesenger,  paskiriant  

individualias užduotis vaikams. Logopedo – spec. pedagogo pagalba teikiama pagal parengtą 

individualų veiklos planą.   Ugdymo (si) rezultatai aptariami el. laiškais, telefonu. 

            11. Kasdien užtikrinamas grįžtamasis ryšys, tėvai skatinami dalintis vaikų atliktų veiklų 

nuotraukomis,  idėjomis, mintimis, pasiūlymais vaikų veikloms. 

            12. Pedagogų tarpusavio bendravimas organizuojamas uždaroje grupėje  Facebook 

paskyroje, telefonu dėl patirties pasidalinimo dirbant nuotoliniu būdu. 

            13. Nuolat  pateikiama  aktuali informacija, iškilus klausimams konsultuojami  tėvai 

telefonu,  el. paštu. 

 

                                                                 IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            14. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. Pedagogai su Aprašu supažindinami darželyje 

nustatyta tvarka.  

____________________________ 

 

 
 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf
http://www.vyturelisjoniskis.lt/

