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UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU 
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I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

  1. Ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu (toliau – Nuotolinis mokymas) 

Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė” (toliau – Darželis) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato 

mokytojams  priskirtų darbo funkcijų atlikimo nuotoliniu būdu sąlygas ir tvarką, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 

„Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.  

  2. Darželyje organizuojant nuotolinį ugdymą ugdymo turinys pateikimas vadovaujantis 

šiomis pagrindinėmis programomis: 

  2.1. Darželio  ikimokyklinio ugdymo programa „Sveiki“, kuriai  pritarė  Kupiškio rajono 

savivaldybės taryba  2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-193 „Dėl pritarimo Kupiškio rajono 

savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“.  

  2.2. „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“,  patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.V-779. 

http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Priesmokyklinis.pdf . 

3. Nuotolinis mokymas – mokymas, kai mokantysis yra kitoje vietoje, nei ją gaunantis 

besimokantysis. Asinchroninio mokymo metu vaikas-tėvas (globėjas, rūpintojas)  ir mokytojas dirba 

skirtingu laiku, bendraudami el. paštu bei kitomis panašiomis priemonėmis.  

4. Nuotolinis mokymasis – tai mokymasis, kai vaikai ugdosi padedant tėveliams (globėjams, 

rūpintojams), būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacines priemones bei 

technologijas, jungiasi su mokytoju per sinchroninę ar asinchroninę komunikaciją ir dalyvauja 

mokytojo konsultacijose. 

5. Nuotolinio mokymo būdai: 

5.1. sinchroninio mokymo metu mokiniai ir mokytojas dalyvauja mokymo procese tuo pat 

metu; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40052e713f4a11e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40052e713f4a11e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40052e713f4a11e6a8ae9e1795984391


5.2. asinchroninio mokymo metu mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. 

paštu ar kitų internetinių sistemų pagalba; 

5.3. mišrusis mokymas – jo metu kombinuojami abu nuotolinio mokymo būdai. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

6. Mokytojai ir vaikai-tėvai (globėjai, rūpintojai) prisijungia prie nuotolinio mokymosi 

aplinkos iš namų. Nuotolinis mokymas organizuojamas pasitelkiant virtualias aplinkas  („Mūsų 

darželis”, facebook uždaros grupės, messenger’is, el.paštas) ir telefoninius skambučius. Mokymuisi 

reikalinga medžiaga, kuri atitinka vaikų amžių, yra patalpinama darželio internetinėje sistemoje 

„Mūsų darželis“. 

7. Mokytojai veiklą planuoja vienai savaitei (5 darbo dienoms), mokymosi medžiagą  įkelia į 

internetinę sistemą „Mūsų darželis” (ieškoti: planai → ugdomosios veiklos savaitės planas → veiklos 

formos ir idėjos) kiekvieną  dieną.  

  8. Mokytojas pasirenka ugdymo proceso organizavimo metodus, formas ir priemones, 

atsižvelgdamas į vaiko ugdymo(-si) poreikius ir Darželio galimybes organizuoti ugdymo procesą 

nuotoliniu būdu.  

9. Tėvų  (globėjų, rūpintojų) konsultacijos (el. paštu, telefoniniu skambučiu, messenger’iu) su 

mokytojais vyksta pirmadieniais-penktadieniais darbo laiku. 

10. Nuotolinio mokymo metu mokytojai internetinėje sistemoje „Mūsų darželis” žymi, kad 

vaiko nėra ir pateisina – nelankytos dienos darželyje „karantinas”. 

11. Nuotolinio mokymo metu bus teikiamos individualios logopedo konsultacijos. Logopedas 

mokymosi medžiagą įkelia į internetinę sistemą „Mūsų darželis” (ieškoti: logo planai). Konsultacijos 

(el. paštu arba messenger’io video skambučiu) su logopedu vyks tėvui (globėjui, rūpintojui) susitarus 

individualiai. 

12. Nuotolinio mokymo metu muzikos mokytojas rekomendacijas, nuorodas,  mokymosi 

medžiagą įkelia į internetinę sistemą „Mūsų darželis” (ieškoti:  planai → muzikinis ugdymas→ 

veiklos formos ir idėjos). 

13. Neformaliojo švietimo mokytojai mokymosi medžiagą rekomendacijas, nuorodas įkelia į 

internetinę sistemą  „Mūsų darželis” (ieškoti: vaiko veiklos).  

14. Atliktų užduočių foto ar video tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia mokytojui el. paštu ar 

messenger’iu. 



  15. Mokytojai rengia ir kaupia skaitmeninę mokamąją medžiagą, užduotis, skirtas vaikams 

ugdyti(-is) nuotoliniu būdu – naudodamiesi atviraisiais skaitmeniniais ištekliais, virtualiomis 

ugdymo(-si) aplinkomis. 

  16. Laikomasi duomenų apsaugos taisyklių. 

 

III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

17. Už nuotolinio mokymo(-si) taisyklių laikymosi priežiūrą atsakinga Darželio 

administracija. Skaitmeninių technologijų administratorius – Jurgita Naikauskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

            18. Užduočių formavimas ir atsiskaitymas už jų rezultatus nesiskiria nuo darbo nenuotoliniu 

 būdu metu formuojamų užduočių ir atsiskaitymo už jas.    

            19. Darželis turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, bet jos turi atitikti teisės 

aktų nustatytus reikalavimus.   

20. Mokytojams, vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) rekomenduojame naudotis 

mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita svarbia informacija, 

pateikta https://www.ikimokyklinis.lt/, www.svietimonaujienos.lt bei kitose elektroninėse erdvėse.  

  21.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui siūlome išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, 

esančius namuose. 

 

___________________________  

  

 

https://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/

