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įsakymu Nr. V-18 

 

VILNIAUS RAJONO SKAIDIŠKIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO UGDYMO PROCEO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus rajono Skaidiškių mokyklos – darželio (toliau – mokykla – darželis) Ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos 

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

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“. 

2. Mokyklos – darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdų tvarkos aprašas 

(toliau – tvarkos aprašas) yra skirtas reglamentuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo, neformalaus švietimo programų įgyvendinimą organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu 

būdu iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.  

3. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu ugdomi visi mokykloje – darželyje 

besimokantys ugdytiniai ir mokiniai. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo 

sutartys nekeičiamos. 

4. Informacija apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teikiama įstaigos 

interneto svetainėje, elektroniniame dienyne Eduka, telefoniniais pranešimais ir kitais 

bendruomenei  priimtais būdais. 

5. Mokykla – darželis, įvertinusi savo galimybes, ugdymo procesą nuotoliniu būdu 

organizuoja remdamasi šiame tvarkos apraše nustatyta tvarka. 
 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

PRADINIS UGDYMAS 

 

6. Mokykla – darželis, siekdamas pasiruošti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu: 

6.1. įsivertina mokyklos – darželio pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines 

galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos 

socialinę ekonominę padėtį; 

6.2. mokykla – darželis mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės 

vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, sudaro  galimybę jam 

namuose naudotis mokyklos – darželio kompiuteriu, planšete ar mobiliuoju telefonu, koordinuoja 

mokinio mokymosi aplinkos aprūpinimą internetiniu ryšiu; 

6.3. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių), kuris 

konsultuoja mokytojus,  mokinius ir tėvus skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais;  

6.4. paskelbia mokyklos – darželio interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur 

mokytojai ir tėvai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės 

pagalbos; 



6.5. pasitarimai mokykloje – darželyje rengiami vaizdo konferencijos būdu naudojant  

kompiuterinę programą ,,Skype“ ir nuotolinių konferencijų platformą ,,Zoom“ kol šalyje 

paskelbtas karantinas. 

7. Mokyklos – darželio susitarimai dėl nuotolinio mokymo/ugdymo vykdymo: 

7.1. nuo 2020 m. kovo 30 d., 1-4 klasių mokiniams, visos pamokos vyks nuotoliniu būdu;  

7.2. nuotoliniam ugdymui naudojama elektroninio dienyno Eduka aplinka, skirta mokytojų, 

mokinių/tėvų (globėjų) komunikavimui jungiantis įprastine tvarka; 

7.3. mokytojai teikia mokomąją medžiagą elektroniniame dienyne EDUKA nuo 9.00 val., 

pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį.  

7.4. nuotoliniu būdu 1-4 klasių ugdymą organizuojantys mokytojai pildo dienos ugdomąją 

veiklą; prie temos nurodoma: mokymas vyksta nuotoliniu būdu.  

7.5. konkrečias kiekvienos  pamokos mokymosi užduotis, t. y. įvairias nuorodas į mokymosi 

šaltinius, teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą bei informaciją, paaiškinimus numatydami 

grįžtamąjį ryšį, pateikia elektroniniame dienyne Eduka, pildydami pamokos turinio dalį ,,Namų 

darbas“ nurodydami užduočių atlikimo laiką; 

7.6.  jeigu mokiniai neturi galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno Eduka 

tvarkaraštyje nurodytu laiku, užduotis atlieka jiems palankiu metu iki nurodyto termino. 

7.7.  pamokos metu visi mokytojai pasiekiami, vyks konsultacijos (iki 13.30 val.). 

7.8.  su mokiniais,  turinčiais  specialiųjų ugdymosi poreikių, susisiekia pagalbos mokiniui 

specialistai (psichologas, logopedas, socialinis pedagogas) ir teikia paskirtą pagalbą nuotoliniu būdu 

(naudojant el. dienyną Eduka, el. paštą ir kt.). 

8. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: 

8.1. ugdomąją medžiagą, atitinkančią mokyklos – darželio ikimokyklinio ugdymo programą 

bei priešmokyklinio ugdymo programą, mokytojai teikia sutartoje su tėvais vietoje (uždaroje 

Facebook grupėje, elektroniniame dienyne arba elektroniniu paštu);  

8.2. mokytojai su tėvais bendrauja uždarose Facebook grupėse, elektroniniais laiškais, 

telefonu ir elektroniniame dienyne. 

9. informacija apie ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.,  

pateikiama mokyklos – darželio interneto svetainėje ir  elektroniniame dienyne Eduka iki 2020 m. 

kovo 27 d.. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

10. Mokykla – darželis sudaro galimybes visiems mokytojams ir mokiniams prisijungti prie 

nuotolinio mokymo aplinkos iš namų. 

11. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), 

tačiau užduotis turi būti pateikiamos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz. Eduka, EMA ir 

kt.). 

12. Pagal galimybes pamokoms organizuoti naudojamasi vaizdo konferencijomis, taip pat 

pamokos vedamos nuotoliniu būdu jas įrašant; 

13. Mokytojai gali sukurti aplinką (pvz. uždarą Facebook grupę), kurioje visi būtų kviečiami 

dalintis patirtimi, kreiptis į IKT koordinatorių. 

14. Rekomenduojama sekti informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo 

nuotoliniu būdu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje ir Nacionalinės 

švietimo agentūros teikiamą informaciją dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams. 

 

 



IV SKYRIUS 

SKAITMIENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

 

15. Mokykloje – darželyje kaip pagrindinė virtuali aplinka naudojama elektroninio dienyno 

Eduka platforma; 

16. Ugdymo programoms įgyvendinti naudojamasi nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo 

turiniu:  

16.1. projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/). 

16.2. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus Nacionalinės 

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

16.3. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu 

skaitmeniniu turiniu. 

16.4. Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais  kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan 

Academy (https://www.khanacademy.org/), „European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, 

leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų 

(http://lreforschools.eun.org/web/guest, https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm 

ir kt.) 
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