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KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Nuotolinio ugdymosi taisyklės (toliau- Taisyklės) yra skirtos Kauno Šančių lopšelio – 

darželio (toliau – Mokykla) bendruomenei: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų 

tėvams (globėjams, rūpintojams), (toliau – Tėvai), ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojoms ir švietimo pagalbos specialistams. 

2. Ugdymas nuotoliniu būdu vyksta tais atvejais, kai tiesioginis kontaktas su ugdytiniais 

dėl vienų ar kitų priežasčių neįmanomas (karantino, ilgalaikės vaiko ligos ir/ar kitais atvejais) iki bus 

atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

3. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m.kovo 16 d. Nr. V-372 įsakymu „Dėl rekomendacijos dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.  

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

4. Kauno Šančių lopšelio-darželio ( toliau – Mokykla) grupių mokytojos parengia 

apklausą tėvams (globėjams, rūpintojams), kad Mokykla įsivertintu pasirengimą dirbti ir ugdytis 

nuotoliniu būdu.  

5. Grupių mokytojos apibendrina gautą informaciją ir pateikia ją direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui. 

6. Mokykla nuotoliniam ugdymui naudoja  elektronį dienyną „Mūsų darželis“ ir platformą 

FACEBOOK (toliau – Platforma). 

7. Bendravimas, informacijos teikimas, pasitarimai vyksta per Platformą, elektroniniame 

dienyne „Mūsų darželis“, Mokyklos interneto svetainėje. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS 

 
8. Organizuojant Mokykloje nuotolinio ugdymo(si) procesą laikomasi nuoseklumo, 

nepertraukiamumo,  su tėvų bei kitų suaugusiųjų pagalba užduočių atlikimo užtikrinimo, vertinimo ir 

įsivertinimo, grįžtamojo ryšio užtikrinimo bei teigiamos socialinės emocinės aplinkos principų. 

9. Nuotolinis mokymas(is) vykdomas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

10. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotoliniam ugdymo(si) 

naudojamas el. dienynas „Mūsų darželis“, uždarose facebook grupėse organizuojami vaizdo 

mokymai, su vaikais ir jų tėvais bendraujama telefonu ir per Messenger programą. 

11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai kiekvieną pirmadienį iki 9.00 

val. el. dienyno „Mūsų darželis“ skiltyje „Planai“ pateikia savaitės temą, tikslą, uždavinius ir siūlomą 

savaitės veiklą. Siūlomas veiklas pateikia ir meninio (muzikos, dailės, judesio) mokytojai. Reikalui 

esant, mokytojai papildomai išsiunčia laišką grupės tėvams, kuriame „prisega“ mokymui skirtą 

medžiagą: eilėraščius, pasakas, fotografijas, nuorodas į internetinius portalus ir kt. Užduočių kiekis ir 

sudėtingumas parenkamas laikantis protingumo principo – siūlomos tik tokios užduotys, kurios būtų 

nesunkiai įveikiamos, malonios, nevarginančios. Savaitės eigoje mokytojai rengia planą kitai savaitei, 



bendrauja su tėvais, tvarko, išsaugo jų atsiųstą medžiagą (foto, vaizdo įrašus) apie vaiko ugdymą(si), 

pasiekimus, tobulina IKT įgūdžius ir kt. Kiekvieną penktadienį grupės mokytojas el. dienyne pildo 

plano skiltį „Temos apmąstymai, refleksija“, suderinę su tėvais grupės, Mokyklos facebooko 

paskyroje ir internetinėje svetainėje viešina vaikų darbus, pasiekimus ir pan. 

12. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvai, pagal galimybes, jiems 

patogiu metu, savaitės eigoje prisijungia prie el. dienyno „Mūsų darželis“, uždaros facebook grupės  ir 

su vaikais atlieka mokytojų pasiūlytas savaitei skirtas užduotis. Tėvai pagal susitarimą su mokytojais 

teikia grįžtamąjį ryšį apie vaikų ugdymą(si), pasiekimus – siunčia nuotraukas, vaizdo įrašus ar kt. 

informaciją. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai atlieka užduotis ir popierinėse pratybose, o, grįžę 

į ugdymo procesą, atneša mokytojui patikrinti ir įvertinti. Tėvai visais iškilusiais klausimais kreipiasi į 

grupės mokytoją, jeigu išspręsti nepavyksta – į mokyklos administraciją. Jeigu tėvai į mokytojo 

žinutes ir skambučius neatsako, grupės mokytojas informuoja Mokyklos administraciją. 

13. Švietimo pagalbos specialistas (logopedas, spec. pedagogas) kiekvieną pirmadienį 

iki 9.00 val. el. dienynuose „Mūsų darželis“ išsiunčia laiškus specialiųjų poreikių ugdytinių tėvams, 

kuriuose pateikia siūlomą savaitės ugdomąją veiklą. Prie laiško „prisega“ užduotis, nuorodas į inter-

netinius portalus ir kt. Esant poreikiui rengia vaizdo medžiagą ir konsultacijas telefonu. 

14. Mokyklos pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai bendravimui ir konsultavimui 

naudoja telefoną, el. dienyno „Mūsų darželis“ pranešimų funkciją, taip pat kitas virtualias aplinkas  

uždaras grupes „Facebook“ grupė, Messenger ar kt. 

15. Nuotoliniu būdu besimokančių ugdytinių lankomumo apskaita tvarkoma el. dienyne  

„Mūsų darželis“. 

Ugdytiniui susirgus ar jam dėl labai svarbių priežasčių negalint dalyvauti ugdymo(si) 

veiklose nuotoliniu būdu, tėvai privalo el. dienynuose ar telefonu informuoti grupės mokytoją pirmą 

savo vaiko ligos (ar kt. priežasties) dieną.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai laikomi dalyvavusiais 

ugdymo procese, jeigu grupės mokytojas negauna pranešimo iš tėvų apie vaiko ligą ar kt. svarbias 

priežastis ir jeigu savaitės pabaigoje mokytojas iš tėvų gauna grįžtamąjį ryšį apie vaiko ugdymo(si) 

rezultatus. 

16. Ugdytinių tėvai pasirūpina savo vaiko ugdymosi vieta, techninėmis priemonėmis, pa-

galba vaikui prisijungiant prie virtualių aplinkų, bendravimu ir bendradarbiavimu su grupės ar švieti-

mo pagalbos mokytojais, užtikrina tinkamas sąlygas vaiko ugdymui(si) . 

17. Pedagogai bendraudami virtualioje aplinkoje laikosi konfidencialumo principų, 

asmens duomenų apsaugos įstatymų. 

18. Pedagogai penktadieniais direktoriaus pavaduotojai ugdymui teikia grįžtamąjį ryšį   

per el.dienyną „Mūsų darželis“. 

19. Visais iškilusiais klausimais tėvai kreipiasi į grupės mokytoją, reikalui esant, į 

Mokyklos administraciją. 

20. Taisyklės gali būti koreguojamos, keičiamos, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


