
  PATVIRTINTA 

  Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“  

  direktoriaus  2020 m. gruodžio14 d. 

  įsakymu Nr. V- 74 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NUOTOLINIO MOKYMO(SI) 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 
1. Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno lopšelio-darželio 

„Spragtukas“ (toliau – Įstaiga) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  mokymąsi nuotoliniu 

būdu, nuotolinio mokymo organizavimą ir ugdytinių pažangos, pasiekimų vertinimą.  

2. Nuotolinis mokymas organizuojamas valstybės, savivaldybės lygiu priėmus sprendimą dėl ugdymo 

organizavimo nuotoliniu mokymo būdu.  

3. Įstaiga organizuojant nuotolinį ugdymą vadovaujasi Įstaigos parengtomis ugdymo organizavimo 

gairėmis dėl ugdymo organizavimo ypatingomis aplinkybėmis ar esant aplinkybėms Įstaigoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo procesu vaiko Grupėje.  

4. Įstaiga organizuojant nuotolinį ugdymą vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 

kriterijų aprašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu ir jo pakeitimu (2020 08 10 d. V-

1193). 

5. Šiame apraše vartojamos sąvokos:  
3.1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško 

kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių 

komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje;  

3.2. Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ar kitomis IKT sukurta informacinė 

ugdymo sistema, kuri sukuria virtualią mokymo(si) erdvę;  

3.3. Nuotolinė veikla – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai ugdytinio veiklos 

temai (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir įgūdžius 

lavinantys pratimai);  

3.4. Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos 

konsultacijos ugdytiniams ir jų tėvams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar 

susitarus individualiai.  

3.5. Žinių lygio nustatymo užduotys – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, 

skirtas ugdytinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygio nustatymui.  

3.6. Įsivertinimo užduotys – veikla, kurią atlikęs ugdytinis gali užfiksuoti savo pasiekimus, 

savijautą bei įvertinti nuotolinės veiklos kokybę.  

3.7. Atsiskaitomasis darbas – tai savarankiškai atlikti nuotolinio mokymosi darbai, kurie 

pristatomi mokytojui sutarta forma bei terminu.   

6.  Nuotolinio mokymosi forma gali mokytis ugdytiniai: ilgą laiką besigydantys ligoninėse arba 

sanatorijose, emigrantai ir imigrantai, dėl kitų svarbių priežasčių negalintys lankyti mokyklos 

(paskelbtas įstaigoje karantinas). 

7. Nuotolinis mokymasis organizuojamas pasitelkus įvairias IKT: elektroninį paštą, SKYPE, WaiBER 

ar MESSAGE ryšio tinklą, el. dienyno „Mūsų darželis“ aplinką ir kt. 

 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 
 

8. Nuotolinį mokymąsi organizuojančių/dalyvaujančių asmenų funkcijos:  



8.1. Nuotolinio mokymo kompiuterinių sistemų valdymo specialistas: 
8.1.1. Konsultuoja dėl IKT susidariusių ryšio nesklandumų; 

8.1.2. Sprendžia iškilusias technines problemas; 

8.1.3. Prižiūri virtualių aplinkų vientisumą, diegia sistemos atnaujinimus; 

8.1.4. Suteikia mokytojui jungimus prie virtualių aplinkų;  

8.1.5. Teikia pasiūlymus ir informaciją Įstaigos administracijai dėl nuotolinio mokymo(si) 

organizavimo ir vykdymo kokybės klausimais. 

8.2. Įstaigos vadovas: 

8.2.1. Priima sprendimą dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo; 

8.2.2. Numato apmokėjimo už ugdytinio nuotolinio mokymo(si) tvarką;  

8.2.3. Sudaro ugdytinių nuotolinio mokymo(si) organizavimo grupę; 

8.2.4. Skiria nuotolinio mokymo(si) kuratorių; 

8.2.5. Parengia ir patvirtina įsakymu nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį; 

8.2.6. Stabdo ugdytinių nuotolinio mokymo(si) organizavimą. 

8.3. Nuotolinio mokymo(si) kuratorius: 
8.3.1. Konsultuoja mokytojus kaip dirbti virtualioje mokymo(si) aplinkoje; 

8.3.2. Koordinuoja nuotolinių veiklų apimtį ir struktūrą, integruodamas Įstaigos specialistų  

parengtus ugdytinių nuotolinio mokymosi planus; 

8.3.3. Vykdo stebėseną įgyvendinant ugdytinių mokymo kontekstualumo, lygiateisiškumo bei 

nuoseklumo principus; 

8.3.4. Koordinuoja nuotolinio mokymo(si) turinio pateikimą el. dienyne „Mūsų darželis“; 

8.3.5. Informuoja mokytojus apie teisinius pokyčius susijusius su nuotolinio ugdymo 

organizavimu; 

8.3.6. Pagal mokytojo pateiktą informaciją, rengia ataskaitas Įstaigos vadovui. 

8.4.Nuotolinio mokymo(si) mokytojas: 
8.4.1. Pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį (nurodytu 

laiku), mokytojas ugdytiniams organizuoja nuotolinį mokymąsi naudodamas IKT 

priemones ir internetinį ryšį; 

8.4.2. Informuoja ugdytinių tėvus apie vaikui taikomą nuotolinio mokymo(si) tvarką; 

8.4.3. Rengia nuotolinio mokymo(si) veiklas, ugdytinių žinių lygio nustatymo bei 

įsivertinimo užduotis; 

8.4.4. Suderina su nuotolinio mokymo(si) kuratoriumi dėl mokymosi turinio įgyvendinimo; 

8.4.5. Skiria ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) 

mėnesį) sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam 

ugdymui; 

8.4.6. Pertvarko ugdymo pagal Programą veiklų tvarkaraštį, pritaikydamas jį ugdymo 

procesui organizuoti nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios grupės tvarkaraštyje numato 

sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamą laiką. Galima nepertraukiamo 

sinchroninio ugdymo trukmė per dieną – iki 1 val.; 

8.4.7. Yra atsakingas už  nuotolinio mokymo(si) turinio pateikimą el. dienyne „Mūsų 

darželis“; 

8.4.8. Susiderina su ugdytiniais ir jų tėvais dėl atsiskaitymo darbų; 

8.4.9. Tikrina, vertina, komentuoja ugdytinių nuotolinio mokymosi darbus, gautus IKT  

aplinkoje; 

8.4.10. Organizuoja nuotolines konsultacijas ugdytiniams ir jų tėvams dėl nuotolinio 

mokymo(si) turinio įgyvendinimo bei supažindina su ugdytinio vertinimo sistema; 

8.4.11. Teikia ataskaitas nuotolinio mokymo(si) kuratoriui apie ugdytinių nuotolinio 

mokymosi rezultatus; 

8.4.12. Pristato ugdytinių nuotolinio mokymo(si) rezultatus ugdytinių tėvams; 

8.4.13. Savalaikiai reaguoja ir koreguoja nuotolinio ugdymo veiklų organizavimą atsižvelgiant 

į pasikeitusius nuotolinio ugdymo organizavimo teisinius dokumentus. 

8.5. Nuotoliniu būdu besimokančio ugdytinio tėvai: 
8.5.1. Organizuoja savo vaikui nuotolinio mokymo(si) veiklas, vadovaudamiesi el. dienyne 

„Mūsų darželis“ pateiktu nuotolinio mokymo(si) turiniu; 

8.5.2. Perskaito nuotolinio mokymo(si) užduotis vaikams;  

8.5.3. Kiekvienai nuotolinio mokymo(si) užduočiai parūpina priemonių; 

8.5.4. Atspausdina reikiamus užduočių priedus (atsižvelgiant į galimybes - žiūrėti el. dienyne 

„Mūsų darželis“, skyriuje „Bendri dokumentai“), jeigu neturi galimybės atspausdinti, 



pažvelgia kūrybiškai - sugalvoja vaikų veiklos įsivertinimo būdą sutartiniais lipdukais 

ar pan.; 

8.5.5. Suteikia laiko vaiko individualiam ir savarankiškam darbui bei įsivertinimo užduoties 

fiksavimui; 
8.5.6. Jeigu nurodyta nuotolinio mokymo(si) plane, pateikia grįžtamąjį ryšį mokytojui; 

8.5.7. Sudaro vaikui sąlygas sinchroniniam (informacinių technologijų pagalba) bendravimui 

su mokytoju; 

8.5.8. Esant poreikiui konsultuojasi su mokytoju telefonu, el. paštu ar kitu būdu. 

8.6. Nuotoliniu būdu besimokantis ugdytinis: 
8.6.1. Pasiekia (tėvų pagalba) mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu; 

8.6.2. Laiku atlieka užduotis IKT aplinkoje; 

8.6.3. Privalo atsiųsti (tėvų pagalba), jeigu numatyta nuotolinio mokymo(si) plane, 

mokomųjų veiklų paskirtus atsiskaitomuosius darbus; 

8.6.4. Konsultuojasi su mokytoju, stebi savo pažangumą. 

9. Švietimo pagalba: įstaigos specialistų nuotolinio mokymo veikla atsispindi el. dienyne „Mūsų 

darželis“, skyriuje „Vaiko individuali veikla“ (individualus informacijos prieinamumas tik 

specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) vaikų tėveliams). 

10. Ugdytinių mokymo(si) apskaita tvarkoma el. dienyne „Mūsų darželis“. 

11. Ugdytinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

programose aprašytus pasiekimus.  

12. Vertinant ugdytinių, besimokančių nuotoliniu būdu, pasiekimus ir pažangą taikomos žinių lygio 

nustatymo užduotys, kurios nukreiptos į formuojamąjį, diagnostinį ar apibendrinamąjį vertinimą.  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Nuotolinio mokymo(si) sąlygos ir turinys (mokymosi nuotoliniu būdu laikas, užduočių apimtis 

pagal teminį veiklos planą, atlikimas, individuali mokymosi veikla virtualioje ir tradicinėje 

mokymo(si) aplinkoje, konsultacijų ir atsiskaitymų datos, vertinimas ir kt.) gali būti keičiamos 

Nuotolinio mokymo(si) organizavimo grupės sprendimu. 

14. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 15 d. 

15. Nuo 2020 m. gruodžio 14 d. Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. 

įsakymas Nr. V – 22 „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų  nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos aprašo“ netenka galios. 

 

 

 

 

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Žūkienė 
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