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LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS‘ 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROCESO  

NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS  APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

ugdytinių, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, būdus.  
 

2. Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo būdai, formos ir ugdymosi galimybės nustatytos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. 

įsakymu „Dėl rekomendacijų  dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo Nr. 

V-372“. 
 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Mokykla, nuotolinio ugdymo procesą organizuoja pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

,,Pažinimo takeliu“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir tarptautinę programą ,,Zipio 

draugai“. 
 

4. Mokykla valdo šiuos technologinius išteklius ir priemones: 
 

4.1. administruoja ir ugdymuisi naudoja el. dienyną ,,Mūsų darželis“, kuriame yra šie 

komponentai arba jų atitikmenys: 
 

4.1.1. ugdytinių ir pedagogų sąrašai; 
 

4.1.2. ugdomųjų veiklų tvarkaraščiai; 
 

4.1.3. ugdytinių pažangos ir pasiekimų, grįžtamojo ryšio fiksavimo erdvės; 
 

4.1.4. elektroninis paštas; 
 

4.1.5. skelbimai ir naujienos pranešamos www.lentvariosilas.lt; 
             

 

4.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas ugdymo proceso metu realiuoju ir nerealiuoju laiku: 

4.2.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir pagalbos mokinio specialistai 

vadovaujantis ilgalaikiais veiklų planais informuoja tėvus apie savaitės temą, paruošia trumpą 

aprašymą: tikslas, uždaviniai, vaiko veikla, pateikia mokymo medžiagą, užduotys pratybų 

knygelėse, grožinius literatūros kūrinėlius, idėjas meniniai veiklai, siūlo žaidimus ir kt.; 

4.2.2. Vertinimas – grįžtamasis ryšys. Tėvai fiksuoja veiklos akimirkas ir nuotraukas, vaizdo 

medžiagą, vaikų mintis ir piešinius siunčia pedagogui. 

4.2.3. sinchroninės ir asinchroninės komunikacijos priemonės (Skype, Messenger, Viber, 

Google, Facebook ir kt.). 
 

5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų visumai, taip pat profesinėms 

kompetencijoms ugdyti ir ugdytis naudojami šie ugdymo turinio ištekliai ir priemonės: 
 

5.1. individualūs ugdymo planai; 
 

5.2. kiti ugdymo turinio planavimo dokumentai (pvz., ilgalaikiai, trumpalaikiai  planai); 
 

5.3. mokymosi šaltiniai:  

5.3.1. metodinės medžiagos komplektas OPA PA (priešmokyklinuko skaitymo knyga, 

užduočių bloknotas);  

5.3.2. ikimokyklinuko metodinė medžiaga PI KA (užduočių bloknotas);  
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5.3.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklų aprašai, vaizdo medžiaga 

www.lentvariosilas.lt;  

5.3.4. užduotys specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams; 

5.3.5.  viešai prieinamas  skaitmeninis turinys – el. dienynas ,,Mūsų darželis“ – naudinga 

informacija - naudingos nuorodos.  
 

5.4. ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimui taikomas grįžtamasis ryšys ir fiksuojamas el. 

dienyne ,,Vaiko pasiekimai“. 
 

5.5. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių ugdymosi rezultatai aptariami ne rečiau 

kaip kartą per mėnesį VGK. 
 

6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos mokymui specialistai 

organizuojantys nuotolinį ugdymo procesą, yra įvaldę virtualią mokymosi aplinką, kitas 

informacines komunikacines technologijas ir pritaiko jas ugdymo turiniui kurti, planuoti, 

organizuoti, ugdytinių pažangai stebėti ir vertinti. Bendradarbiauti su kitais pedagogais ir pagalbos 

mokiniui specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Mokyklos pasirengimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso nuotoliniu būdu 

organizavimui parengiami įgyvendinimo planai: 

7.1. ikimokyklinio ugdymo; 

7.2. priešmokyklinio ugdymo; 

7.3. pagalbos mokiniui specialistų; 

7.4. meninio ugdymo mokytojo; 

7.5. kūno kultūros mokytojo. 
 

8. Pedagogai turi galimybę prisijungti prie nuotolinio ugdymosi aplinkos iš namų, turėdami 

internetinį ryšį ir kompiuterį su vaizdo kamerą. 

 

________________________ 
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