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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VOVERAITĖ“ 

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinio ugdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Šiaulių lopšelio-

darželio „Voveraitė” nuotolinio ugdymo organizavimą ir vaikų pažangos, pasiekimų vertinimą. 

2. Nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa, lopšelio-darželio „Voveraitė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“, 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Pedagogų ir tėvų (globėjų, rūpintojų), bendravimas ir bendradarbiavimas vykdomas el. 

dienyne ,,Mūsų darželis”, uždarose grupių „Facebook“ prieigose, el. laiškais, telefono skambučiais, 

žinutėmis ir pan. 

4. Administracijos bendravimas su pedagogais vykdomas asmeniniu telefonu, žinutėmis, 

el. paštu, el. dienyne ,,Mūsų darželis”. 

5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas: 

5.1. ugdomąjį procesą organizuoja vadovaudamiesi 2020-2021 m. m. grupių ugdomosios 

veiklos planais; 

5.2. kiekvieną pirmadienį el. dienyne ,,Mūsų darželis” pradeda pildyti trumpalaikį 

ugdomosios veiklos planą ir jį užbaigia iki penktadienio; 

5.3. ugdomosios veiklos plane pateikia tėvams (globėjams, rūpintojams): savaitės temą, 

tikslą, uždavinius, prioritetines ugdymo(-si) sritis, ugdymo(-si) užduotis-rekomendacijas (pasakų, 

eilėraščių, tekstus, rekomenduoja dailės (piešimo, karpymo) darbelius, tyrimų, bandymų, 

eksperimentų užduotis, pokalbių temas, įvairius žaidimus, skaitmeninių ugdymo priemonių 

nuorodas ir kita); 

5.4. priešmokyklinio ugdymo mokytojas ne mažiau kaip kartą per savaitę ugdymą 

organizuoja sinchroniniu būdu. 

Meninio ugdymo mokytojas: 

5.5. kiekvieną pirmadienį el. dienyne ,,Mūsų darželis” skiltyje „Meninė raiška“ pradeda 

pildyti meninės ugdomosios veiklos planą, kur pateikia tėvams (globėjams, rūpintojams), vaikų 

ugdymo užduotis-rekomendacijas (dainų, ratelių, muzikos klausymo, muzikos mankštelių video, 

audio medžiagą, muzikinių kūrinėlių tekstą); 

6. Vaiko pagalbos specialistai (logopedas, socialinis pedagogas): 

6.1. el. dienyne ,,Mūsų darželis” pildo visus savo veiklos planus (ataskaitos, konsultacijos, 

kitos veiklos), planuoja veiklas; 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf


6.2. individualias užduotis tėvams siunčia kiekvieną savaitės pirmadienį ir trečiadienį 

16.00-17.00 val. 

7. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos 

vaikui specialistai, meninio ugdymo mokytojas: 

7.1. užtikrina, kad pateiktos užduotys būtų prasmingos, tinkamos to amžiaus vaikams, 

aiškiai suprantamos tėvams; 

7.2. kiekvieną pirmadienį iki 17.30 val. renka informaciją iš tėvų apie ugdymo užduočių-

rekomendacijų vykdymą (atliktų užduočių foto, filmuota medžiaga ir kt.); 

7.3. vadovaudamiesi grįžtamuoju ryšiu, vertina vaikų pažangą ir pasiekimus, pildo savaitės 

veiklos refleksiją; 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Saugodami savo sveikatą dirbant su IKT, pedagogai laikosi saugos reikalavimų. 

9. Su Taisyklėmis pedagogai supažindinami siunčiant į asmeninius el. paštus. 

 

_____________________ 
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