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BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

 UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU  TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (toliau - Darželis) nuotolinio ugdymo 

organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų, meninio ugdymo mokytojo (toliau - Mokytojai) ir švietimo pagalbos specialistų darbo ir 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu reikalavimus iki bus atnaujintas įprastas ugdymo 

procesas. 

 

2. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

2.1. Nuotolinis ugdymas - ugdymo būdas, kai ugdytojas  yra kitoje vietoje nei ją gaunantis 

besiugdantysis; 

2.2. Skaitmeninių technologijų įrankiai – informacinė sistema „Mūsų darželis“ 

www.musudarzelis.lt, grupės uždara Facebook grupė, programėlės Messenger ir Viber, Zoom 

platforma; 

2.3. Nuotolinio ugdymo priemonės - Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, vaikų ir jų 

tėvų (globėjų, rūpintojų) nuotoliniam ugdymui(si) naudojamos priemonės (kompiuteris, planšetė, 

išmanusis telefonas); 

2.4. Skaitmeninės mokomosios priemonės - skaitmeninis turinys, kurį sudaro Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos rekomenduojamos ir laikinai laisvai prieinamos įvairių įmonių 

siūlomos skaitmeninės programėlės, Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų sukurta mokomoji 

medžiaga, skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si) nuotoliniu būdu; 

                2.5   Skaitmeninių technologijų administratorius  -  Darželio direktoriaus  įsakymu            

paskirtas asmuo, konsultuojantis Mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus, tėvus (globėjus, 

rūpintojus) technologijų naudojimo klausimais. 

 

3. Ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu įgyvendinant Darželio ikimokyklinio 

ugdymo programą „Auga ąžuoliukai“ (toliau - Ikimokyklinio ugdymo programa) ir 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą iki kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

 

 

http://www.musudarzelis.lt/


 

II SKYRIUS 

MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Darželis suteikia: 

4.1. visą reikalingą informaciją ir nustatyta tvarka konsultuoja Mokytojus, švietimo 

pagalbos specialistus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

klausimais; 

4.2. galimybę (susitarus) naudotis Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams 

(globėjams, rūpintojams) nuotolinio mokymo priemonėmis (jeigu Darželis tokias galimybes turi); 

5. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų funkcijos: 

5.1 planuoti ugdymo procesą vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa ar 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, grupės ilgalaikiu ugdomosios veiklos planu sistemoje 

„Mūsų darželis“; 

5.2. parengti užduotis vaikams atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ypatumus; 

5.3. bendrauti ir bendradarbiauti su grupės vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais)  naudojantis  

skaitmeninių technologijų įrankiais; 

  5.4. nuolat komunikuoti, konsultuotis su Darželio administracija ir skaitmeninių 

technologijų administratoriumi ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu klausimais; 

   5.5. nuolat vertinti ir fiksuoti vaikų pasiekimus informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“ ir 

apie juos informuoti vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), naudojantis skaitmeninių technologijų 

įrankiais; 

                 5.6. užtikrinti vaikų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) duomenų apsaugą komunikuojant 

skaitmeninių technologijų įrankiais: 

                 5.6.1. informuoti tėvus apie pareigą užtikrinti elektronine priemone perduodamų duomenų 

saugumą  (reikalavimai antivirusinėms programoms, slaptažodžių pasirinkimas ir keitimas, interneto 

grėsmės, pareiga atsijungti nuo paskyros, kai ja nėra naudojamasi, tokiu būdu ribojant trečiųjų asmenų 

neteisėtas prieigas prie asmens duomenų ir nuotolinio mokymo priemonėje esančios informacijos); 

                 5.6.2. uždarų grupės Facebook, Messenger grupių administratorius užtikrina prieigų 

kontrolę (suteikia, keičia, naikina); 

                 5.6.3. naudojant susirašinėjimo įrankius, susirašinėjimo medžiagą  naikina asmuo, kuris 

administruoja grupės susirašinėjimą. 

                 6. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų darbas nuotoliniu būdu vyksta pagal Darželio 

direktoriaus patvirtintus  darbo grafikus laikotarpiui iki kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

                  7. Ugdymo turinys planuojamas grupės Mokytojams bendradarbiaujant pagal darbo 

sutartyje sulygtą darbo krūvį. 

                  8. Visiems ugdytojams organizuojami video pasitarimai  Zoom platformoje pagal poreikį, 

bet  ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. 

 

 



III SKYRIUS 

 

UGDYMO PROCESO PLANAVIMAS, VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS IR 

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS 

 

                 9. Ugdymo proceso planavimas, Mokytojai: 

9.1.  parengia grupės  trumpalaikį  ugdomosios veiklos planą (toliau – Planas) 

informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“.  Planas yra atviras, sekančiai savaitei pradedamas rengti 

ir įkeliamas į sistemą einamos savaitės penktadienį arba pirmadienį iki 10.00 val.:  

9.1.1. suplanuoja ne mažiau kaip penkias savaitės ugdomosios veiklos užduotis vaikams;  

                9.1.2. užduotys turi atitikti vaikų amžių, turi būti tikslingos ir pateiktos suprantamai. Tekstas 

trumpas ir informatyvus.  Priemonių skiltyje nurodoma skaitmeninės priemonės,  pridedama 

hipersaito  nuoroda arba video, foto ar kt.; 

9.2. Vaikų ugdymo(si) pasiekimų fiksavimas ir vertinimas, Mokytojai: 

                 9.2.1.  informaciją apie atliktas užduotis, sėkmes ir problemas (nuotraukas, aprašus, vaiko 

kalbos pavyzdžius) tėvai ( globėjai, rūpintojai) siunčia  į asmeninį mokytojo elektroninį paštą, uždarą 

Facebook grupę, asmeninę mokytojo ar grupės  Messenger paskyrą (pagal mokytojo ir tėvų 

susitarimą);  

9.2.2. atliktas užduotis įvertina pagal pačių pasirinktą vertinimo būdą, vaiko tėvus (globėjus, 

rūpintojus) informuoja per susitartas su tėvais priemones  apie šių užduočių įvertinimą; 

9.2.3.  grįžtamojo ryšio informacija fiksuojama informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“  

skiltyje „Vaiko veiklos“; 

                 9.2.4. savaitės veiklos refleksija pateikiama kiekvieną penktadienį (kiek tėvų pasiekė 

rekomenduojamos užduotys, kiek šeimų  nepasiekiamos jokiomis ryšio priemonėmis,  kiek vaikų 

neįsijungė į nuotolinį mokymą, t.y. negautas grįžtamasis ryšys).  Apibendrinamas užduočių 

veiksmingumas, įvertinami vaikų pasiekimai.  

9.3. Švietimo pagalbos specialistai:  

                9.3.1. parengia individualias užduotis vaikams ir jas išsiunčia per Messenger, Viber, 

elektroniniais laiškais,  sistemoje „Mūsų darželis“  vidiniais laiškais,   veda individualias video 

pratybas per Messenger;  

                9.3.2. teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) elektroniniu paštu, siunčia 

vidinius laiškus sistemoje „Mūsų darželis“; 

                9.3.3. atliktas užduotis ir vaikų pasiekimus vertina individualiai, įvertinimą vaikui pateikia 

per Messenger ir Viber,  savaitės veiklą reflektuoja sistemoje  „Mūsų darželis“ skiltyje Logo/Kitos 

veiklos;  

                9.4. Vaikų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas aktualiais klausimais vyksta sutartu su 

šeima  laiku ir dažnumu. 

 

 

 



 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                  10.  Nuotolinio ugdymo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo įrašai, atliktos užduotys ir 

kt.) sistemoje „Mūsų darželis“ archyvuojami ir saugomi vadovaujantis Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta  LR švietimo, mokslo ir  

sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-151.                 

     11. Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai įsipareigoja užtikrinti Darželio ir asmens 

(vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų), Darželio darbuotojų) duomenų apsaugą. 

                  12. Už Taisyklių laikymąsi atsakingi Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai, 

koordinuoja Darželio direktorius, stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 


