
                                            

 

KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS 

NUOTOLINIO UGDYMO PLANAS  
 

                                       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“  

              nuo 2020 kovo 30 d. Šančių lopšelyje-darželyje ugdymo procesas pradedamas organizuoti nuoto-        
             liniu būdu. Nuotolinis ugdymas bus vykdomas per el.dienyną „Mūsų darželis“, kuriame mokytojos ir           

           įstaigos specialistai kiekvieną pirmadienį iki 9 val. pateiks siūlomą savaitės temą, užduotis, rekomendacijas.  
        Prisijungę prie el.dienyno „Mūsų darželis“, skyriuje Planai matysite jūsų vaikams mokytojų rekomenduojamas  
          užduotis, kurias galėsite atlikti kartu su savo vaikais. Užduotis galite atlikti jums patogiu laiku per savaitę.        
              Kitą dalomąją medžiagą mokytojos pateiks per jūsų uždarą Facebook grupę.    
                 Kartą per savaitę, jeigu reikės dažniau, mokytojai susisieks su Jumis/vaikais Jums patogiu būdu                    
              (Facebook, Messenger ar telefonu) aptarti kaip sekasi, kokių klausimų iškyla, pagirti ir paskatinti vaikus. 
               Tikimės, kad ir toliau vaikų darbelių, užduotėlių nuotraukas, video įrašus, pastebėjimus, komentarus        
        siųsite savo grupės mokytojoms į Facebook, Messenger ar el.paštą, nes mums svarbus grįžtamasis ryšys ir      
        vaikų ugdymosi pasiekimai.  

               NUO KOVO 30 D.  

                 „Nykštukų“, „Žirniukų“, „Ančiukų“, „Meškiukų“ir priešmokyklinių „Žiniukų“ , „Smalsučių“   

                                           Grupių  mokytojų dienos darbo laikas 8:00 -14:30 

            „Ežiukų“, ‚Voveriukų“, „Drambliukų“, “Pelėdžiukų“, „Boružiukų“ 

                                           Grupių mokytojų dienos darbo laikas 8:00 – 14:30 

              Jos pasiekiamos grupių bei asmeniniais telefonais, per Facebook ir Messenger, el.paštu. 

                  Švietimo pagalbos specialistų dienos darbo laikas: 
                 Muzikos mokytoja Deimantė 8:00-14:30 

                 Meno mokytoja Jurgita 8:00-14:30 

                 Meno mokytoja Milda 8:00-12:30 

                 Socialinė pedagogė Asta 8:00-12:30 

                 Logopedė Edita R. 8:00-13:30 

                 Logopedė Edita Č. 8:00-13:30 

                 Psichologė Rasa 8:00-12:30 

               Jos kaip ir grupių mokytojos į grupių Facebook kels savo užduotėles, rengs individualias konsultacijas el.dienyne 
               „Mūsų darželis“, atsiųs rekomendacijas jums patogiu būdu. 
                      
                 Komunikuosime ir bendrausime vidinėmis žinutėmis per el.dienyną „Mūsų darželis“, el.paštu,                                             
                Šančių lopšelio-darželio Facebook paskyroje, darželio svetainėje. 
                  
              Iškilus klausimams galite kreiptis į : 
               * grupių mokytojas, 
               * direktoriaus pavaduotoją ugdymui Kristiną Dovidaitienę 
                   (el.paštas k.dovidaitiene@gmail.com , telf.:862299149) 
               *direktorę Vidą Zakarauskienę  
                 (el.paštas sanciudarzelis@gmail.com , telf.:868215885) 
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