
 
                                                                              PATVIRTINTA  

 Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“  

                                                                              direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d.  

                                    įsakymu Nr. V-24 

 
 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ NUOTOLINIO 

UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS  

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuotolinio ugdymo tvarką lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“  

(toliau – Lopšelis-darželis).  

2. Nuotolinis ugdymas vykdomas karantino laikotarpiu naudojantis informacinėmis 

technologijomis.  

3. Nuotoliniu būdu ugdomi visi Lopšelio-darželio ugdytiniai, jiems teikiama švietimo 

pagalba.  

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Nuotolinis ugdymas Lopšelyje-darželyje vykdomas 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“. 

5. Ugdymas vykdomas pagal vaikų amžiaus grupes, vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo(si) programa „Vaikystės spalvos“. 

6. Įstaigoje naudojamos šios nuotolinio ugdymo(si) aplinkos: elektroninis 

dienynas „Mūsų darželis“, elektroninis paštas, Lopšelio-darželio svetainė, Facebook paskyra, 

programa Messenger, Lopšelio- darželio YouTube kanalas,  skaitmeninė platforma Zoom ir kitos 

ryšio priemonės. 

7. Pirmadieniais su ugdytinių tėvais sutartu būdu: per el. dienyno „Mūsų darželis“ vidines 

žinutes, elektroninius paštus, socialinio tinklo Facebook tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) grupes ir/ar 

programos Messenger vidines žinutes išsiunčiamos vaikų tėvams (kitiems teisėtiems vaiko 

atstovams) rekomenduojamos savaitės ugdomosios veiklos užduotys, skaitmeninių ugdymo(si) 

priemonių nuorodos ir kita su vaikų ugdymu(si) susijusi informacija. Ugdymosi užduotis 

savarankiškai arba per grupės auklėtojas (pagal pedagogų tarpusavio susitarimą) siunčia ir pagalbos 

specialistai bei meninio ugdymo mokytoja. Ugdymas vyksta asinchroniniu būdu, tėvams patogiu 

laiku. 

8. Pedagogai rengia grupės  savaitinės ugdomosios veiklos planą  elektroniniame dienyne 

„Mūsų darželis“ ir kitai savaitei ruošia užduotis, skaitmeninių ugdymo(si) priemonių nuorodas ir kitą 

su nuotoliniu vaikų ugdymu(si) susijusią informaciją. Siunčiama šeimoms medžiaga derinama su 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Pedagogai atsako už tinkamą ugdomosios medžiagos parinkimą, 

ugdomųjų tikslų formulavimą, vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimą, tinkamą bendradarbiavimą 

su šeima. 



9. Kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.00 val. pagal poreikį 

pedagogai  bendrauja su tėvais (kitais teisėtais vaiko atstovais), teikia jiems konsultacijas, gauna iš 

tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) grįžtamąjį ryšį per Lopšelio-darželio el. dienyno „Mūsų darželis“ 

vidines žinutes, telefonu, elektroniniu paštu ar kitais su tėvais (kitais teisėtais vaiko atstovais) sutartais 

būdais. 

10. Poilsio laikas nuo 12.00 iki 13.00 val. 

11. Virtualūs Lopšelio-darželio renginiai, akcijos atspindimos įstaigos elektroninėje 

svetainėje ir Facebook paskyroje, už kurių viešinimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

ir Facebook paskyros administratorius. Viešinimas vykdomas laikantis asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų. 

12. Ne rečiau kaip kartą per savaitę sutartu laiku pedagogai reflektuoja nuotolinio ugdymo(si) 

procesą, rezultatus, dalijasi patirtimi, aktualijomis jungdamiesi į vaizdo pasitarimą skaitmeninėje 

platformoje Zoom. 

11. Esant techninėms galimybėms tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai)  kviečiami elektroniniu 

paštu, uždaroje  Facebook grupėje ar kitu susitartu būdu dalytis vaiko veiklų, darbelių bei pasiekimų 

nuotraukomis, filmuota medžiaga, perduoti vaikų išsakytas mintis, savo refleksiją, pateiktų užduočių 

vertinimą, kad pedagogai galėtų įsivertinti ir tobulinti savo skiriamas užduotis bei vertinti vaikų 

pasiekimus ir pažangą. 

12. Jei šeima neturi galimybės atlikti rekomenduojamas pedagogų užduotis naudodamasi 

informacinėmis technologijomis, pedagogai parengia ir per pirmą savaitės darbo dieną atsiunčia 

raštinės administratorei parengtas atspausdinti užduotis, kurios atspausdinamos ir perduodamos to 

pageidaujančioms šeimoms kiekvieną ketvirtadienį 7.30-9.00 val. Lopšelyje-darželyje. Tuo pačiu 

metu tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) įstaigai perduoda vaikų atliktas užduotis, jei taip susitarta su 

pedagogais. 

         

III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
13. Kilus problemoms dėl asmens duomenų apsaugos, darbuotojai, tėvai (kiti teisėti vaiko 

atstovai) kreipiasi nurodytais įstaigos tinklalapyje https://www.auksinisraktelisld.lt/asmens-

duomenu-apsauga/ kontaktais į asmens duomenų apsaugos pareigūną. 

14. Metodinė nuotolinio mokymosi medžiaga nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės 

švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis . 
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