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    Kauno lopšelio-darželio 

                                                                                     „Spindulys“ direktorės 

                 2020 m. kovo 17 d.  

               įsakymu Nr. V-24 

 

KAUNO  LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULYS“ PASIRENGIMO ORGANIZUOTI  UGDYMO 

PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiksmai 

Atsakingi  

asmenys 
Laikas 

1. Parengti ugdymo organizavimo nuotoliniu 

būdu  tvarkos aprašą 

Administracija  2020 m. kovo 24 d. 

2. Įsivertinti lopšelio-darželio pasirengimą 

dirbti nuotoliniu būdu:   technologines 

galimybes,   turimas skaitmenines 

priemones,   pedagogų kompetenciją,  

ugdytinių amžių ir aplinką, kurioje jie bus 

ugdomi 

Administracija, 

mokytojai 

 

2020 m. kovo 16-23 d.  

 

3. Susitarti dėl komunikacijos būdų (el. 

paštas, socialinės medijos:  Skype, 

Messenger, Viber, Zoom, el. dienynas 

„Mūsų darželis“ ir kt.)  

Administracija, 

mokytojai, tėvai 

 

Iki kovo 20 d. 

4. Aptarti, kaip mokytojai  bendraus su 

tėvais, kuriuo metu bus vykdomos 

ugdomosios veiklos. 

Administracija, 

mokytojai, tėvai 

 

Iki kovo 20 d. 

5. Apklausti ugdytinių tėvus  apie namuose 

turimas IT priemones (stacionarius, 

nešiojamus kompiuterius, planšetes, 

mobilius telefonus), prieigos  prie interneto 

galimybes.  

Grupių 

mokytojai 

Iki kovo 20 d. 

6. Priimti sprendimus dėl galimų pagalbos 

būdų šeimoms, kurios yra socialiai 

pažeidžiamos ir neturi galimybės vaiko 

aprūpinti nuotoliniam ugdymui 

reikalingomis priemonėmis 

Administracija, 

mokytojai, tėvai 

 

Iki kovo 20 d. 

7. Paskelbti  lopšelio-darželio interneto 

svetainėje  informaciją apie esamą situaciją 

ir numatomą ugdymą nuotoliniu būdu, 

telefonus, kuriais ugdytinių šeimos ir 

mokytojai galėtų konsultuotis įvairiais 

Informacinių 

technologijų 

specialistas 

 

Iki kovo 20 d. 



aktualiais klausimais. 

8. Susitarti su mokytojais dėl ugdymo 

organizavimo (kaip bus planuojamas 

ugdymo procesas, kur ir kaip teikiama 

metodinė  informacija, kada ir kokiu būdu 

suteikiamas grįžtamasis ryšys ugdytiniams 

ir jų tėvams (globėjams). . 

Mokytojų taryba, 

administracija  

 

Iki kovo 20 d. 

9. Susitarti dėl ugdytinių, turinčių 

specialiuosius ugdymosi poreikius, 

švietimo pagalbos, ugdymo rekomendacijų 

teikimo  nuotoliniu būdu.  

Vaiko gerovės 

komisija, 

administracija  

 

Iki kovo 23 d. 

10. Parengti ugdomąją medžiagą su Padlet  

interaktyvia lenta (meninės, muzikinės, 

sportinės veiklos ugdymo užduotys, 

žaidimų aprašymai, pasakojimo, stebėjimo, 

bandymų ir eksperimentų metodo 

taikymas, įvairių pratybų užduotys ir kt.) 

Mokytojai, vaiko 

pagalbos 

specialistai 

Kiekvienai savaitei 

11. Vertinti  vaiko pasiekimus  ir pažangą,  

gavus iš tėvų grįžtamąjį  ryšį apie atlikas 

užduotis  

Mokytojai, vaiko 

pagalbos 

specialistai 

Nuolat 

12. Jungtis į virtualią diskusiją  mokytojams,  

organizuojant vaizdo konferencijas  

ZOOM platformoje, siekiant aptarti 

svarbiausius nuotolinio ugdymo 

organizavimo ypatumus ir galimybes. 

Mokytojai, vaiko 

pagalbos 

specialistai 

Pagal poreikį 

13. Pagal galimybę (pasitarus su tėvais 

(globėjais)) organizuoti virtualias 

konferencijas ZOOM platformoje. 

Mokytojai, vaiko 

pagalbos 

specialistai, tėvai 

Pagal poreikį 

14. Koordinuoti pedagogų veiklą ir 

pasirengimą organizuoti ugdymo(si) 

procesą nuotoliniu būdu 

Administracija Nuolat  

15. Panaudoti internetinius šaltinius  

mokymuisi ugdymą organizuoti nuotoliniu 

būdu, sekti SMM ir NŠA  teikiamą 

informaciją 

Administracija, 

mokytojai 

 

Nuolat  

 

 


