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KAUNO LOPŠELIO - DARŽELIO „RASYTĖ“ 

UGDYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS 
 

1. Ugdymo(si) nuotoliniu būdu taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos 

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

patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

2. Ugdymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų ir vaikų tėvų (globėjų) 

užtikrinti pasirenkamas asinchroninis ryšys, kai mokytojai ir vaikų tėvai (globėjai) gali įsitraukti į 

vaikų ugdymąsi skirtingu laiku (SMS, elektroninis paštas, elektroninis dienynas „Mūsų darželis“ 

ir kt.). 

3. Nuotoliniam ugdymui(si) bus naudojama: 

a) Tėvų (globėjų) turimos nuotolinio ryšio priemonės: mobilieji telefonai, 

planšetės, nešiojamieji, stacionarūs kompiuteriai; 

b) Aplinkos bendravimui su vaikų tėvais (globėjais): 

 Facebook uždaros grupės 

 Facebook Messenger 

 El. dienynas www.musudarzelis.lt 

 kitos mokytojų pasirinktos nuotolinio mokymo platformos. 

c) Aplinkos bendravimui su įstaigos mokytojais, pagalbos vaikui specialistais 

(pokalbiams, konferencijoms): 

 El. dienynas www.musudarzelis.lt 

 El. paštas: info@kaunorasyte.lt, ugdymas@kaunorasyte.lt, grupių, 

mokytojų el. paštai 

 Facebook Messenger. 

 Konferencijų platforma Zoom 

4. Lopšelio – darželio mokytojų, pagalbos vaikui specialistų veikla 2020 m. kovo 

16 - 27 d.d.: 

 pasiruošta nuotoliniam darbui, dalyvaujant virtualiuose seminaruose, 

nuotolinio mokymo(si) kursuose,  arba savarankiškai analizuodami nuotolinio mokymo 

priemones, dalindamiesi tarpusavio ir kitų šalies mokytojų patirtimi; 

  parengtos nuotolinio darbo priemonės (susikurtos vartotojų aplinkos, 

pasirinktos arba pačių kuriamos skaitmeninės priemonės, vaizdo įrašai, tekstai, skaidrės); 

 numatyti ir suderinanti bendravimo su grupės vaikų šeimomis galimybės ir 

būdai, prisijungimo prie platformos laikas, aptartas grįžtamasis ryšys; 

 elektroninio dienyno pildymas, tėvų kontaktų sutikrinimas; 

 konsultacijos tarpusavyje, vadovų konsultacijos; 

 tobulintos profesinės kompetencijos (seminarai, paskaitos, naujų 

programinių įrankių, el. mokymosi aplinkų diegimas ir kt.); 

 vykdyta metodinė veikla (straipsnių, pristatymų, ugdymo planų el. dienyne 

rengimas, idėjų projektams bei priemonėms paieška, komandinis nuotolinis darbas ir pan.). 

http://www.musudarzelis.lt/
http://www.musudarzelis.lt/
mailto:info@kaunorasyte.lt
mailto:ugdymas@kaunorasyte.lt


  

5. Lopšelio – darželio mokytojų, pagalbos vaikui specialistų veikla nuo 2020 m. 

kovo 30 d.:  

 vieną ar du kartus (pagal grupės vaikų amžių ir tėvų (globėjų) 

pageidavimus) mokytojai, pagalbos vaikui specialistai teikia ugdomąją medžiagą vaikų tėvams 

(globėjams): konkrečias užduotis, nuorodas, vaizdo medžiagą, skaidres ir kt.;  

 palaiko ryšius su vaikų tėvais (globėjais), aiškinasi jų poreikį dėl vaikų 

ugdymosi, teikia konsultacijas, jei reikia, nukreipia pagalbos; 

 pildo elektroninį dienyną: rašo savaitės ugdomąjį planą, refleksiją, siunčia 

el. laiškus, kelia informaciją į skyrelį „Vaiko veiklos“, „Bendri dokumentai“ ir kt; 

 bendradarbiauja tarpusavyje, konsultuojasi su įstaigos pagalbos vaikui 

specialistais dėl pagalbos teikimo SUP ir SP vaikams; 

 tobulina mokytojo profesines kompetencijas ir vykdo metodinę veiklą. 

 teikia ataskaitas pavaduotojui ugdymui pagal patiktą formą ir numatytus 

terminus, parengia informaciją internetiniam puslapiui www.kaunorasyte.lt Facbook paskyrai. 

 

6. Lopšelio – darželio vadovai: 

 nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo mokslo ir 

sporto ministerijos ar kitų instituciją; 

 informuoja įstaigos bendruomenę apie mokymo(si) nuotoliniu būdu 

įgyvendinimą; 

 vykdo mokymo(si) nuotoliniu būdu stebėseną ir organizuoja mokytojų 

komunikaciją nuotoliniu būdu (pasitarimus, konferencijas), Zoom platformą. 

 

Dėl taisyklių Susitarta  

Mokytojų pasitarime, vykusiame nuotoliniu būdu, prisijungiant per Zoom platformą 

2020-03-25, protokolas Nr. O1-03 

http://www.kaunorasyte.lt/

