
    

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ 

    

ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo 

     

       1 priedas 

  

        PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ 

MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

        1 GRUPĖ 

(lopšelio) 

2 GRUPĖ 

(lopšelio) 

3 GRUPĖ 

(jungtinė) 

4 GRUPĖ 

(priešmokyklinė) 

5 GRUPĖ 

(darželio) 

6 GRUPĖ 

(darželio) 

7 GRUPĖ 

(darželio) 

8 GRUPĖ 

(darželio) 

Sinchroniniam ugdymui naudojamos komunikavimo priemonės 

    

Priešmokykliniam 
ugdymui 

naudojama 

„Zoom“ 

platforma, 

kiekvieną dieną 

po 2 val. pagal 

patvirtintą 

grafiką, tėvams 

siunčiant 

prisijungimo 

nuorodas 

elektroniniu 

paštu. 

Ikimokykliniam 

ugdymui 

naudojama 

„Zoom“ 

platforma, 

jungaintis 1-ą 

kartą per savaitę 

pasirinktinai, 

tėvams 

prisijungimo 

nuorodas 

siunčiant 

elektroniniu 

paštu. 

Priešmokykliniam 
ugdymui 

naudojama 

„Zoom“ 

platforma, 

kiekvieną dieną 

po 2 val. pagal 

patvirtintą 

grafiką, tėvams 

siunčiant 

prisijungimo 

nuorodas 

elektroniniu 

paštu. 

Naudojama 
„Zoom“ 

platforma, 

jungaintis 1-ą 

kartą per savaitę, 

suderinus 

prisijungimo laiką 

su tėvai. Tėvams 

prisijungimo 

nuorodos 

siunčiamos 

elektroniniu 

paštu. 

Naudojama 
„Zoom“ 

platforma, 

jungaintis 1-ą 

kartą per savaitę, 

suderinus 

prisijungimo laiką 

su tėvai. Tėvams 

prisijungimo 

nuorodos 

siunčiamos 

elektroniniu 

paštu. 

Naudojama 
„Zoom“ 

platforma, 

jungaintis 1-ą 

kartą per savaitę, 

suderinus 

prisijungimo laiką 

su tėvai. Tėvams 

prisijungimo 

nuorodos 

siunčiamos 

elektroniniu 

paštu. 

Naudojama 
„Zoom“ 

platforma, 

jungaintis 1-ą 

kartą per savaitę, 

suderinus 

prisijungimo laiką 

su tėvai. Tėvams 

prisijungimo 

nuorodos 

siunčiamos 

elektroniniu 

paštu. 



Asinchroniniam ugdymui naudojamos komunikavimo priemonės 

„Messenger“ el. 

paštas, el. 

svetainė 

www.darzelisruge

lis.lt Priemonės 

taikomos 

pasirinktinai, 

bendraujama 

kiekvieną dieną 

darbo valandomis. 

Tėvai 

informuojami 

tomis pačiomis 

komunikavimo 

priemonėmis.„ 

Uždara 

„Facebook“ 

grupė, el. paštas, 

el. svetainė 

www.darzelisruge

lis.ltPriemonės 

taikomos 

pasirinktinai, 

bendraujama 

kiekvieną dieną 

darbo valandomis. 

Tėvai 

informuojami 

tomis pačiomis 

komunikavimo 

priemonėmis. 

Uždara 

„Facebook“ 

grupė, el. paštas, 

el. svetainė 

www.darzelisruge

lis.ltPriemonės 

taikomos 

pasirinktinai, 

bendraujama 

kiekvieną dieną 

darbo valandomis. 

Tėvai 

informuojami 

tomis pačiomis 

komunikavimo 

priemonėmis. 

Uždara 

„Facebook“ 

grupė, el. paštas, 

el. svetainė 

www.darzelisruge

lis.ltPriemonės 

taikomos 

pasirinktinai, 

bendraujama 

kiekvieną dieną 

darbo valandomis. 

Tėvai 

informuojami 

tomis pačiomis 

komunikavimo 

priemonėmis. 

Uždara 

„Facebook“ 

grupė, el. paštas, 

el. svetainė 

www.darzelisruge

lis.ltPriemonės 

taikomos 

pasirinktinai, 

bendraujama 

kiekvieną dieną 

darbo valandomis. 

Tėvai 

informuojami 

tomis pačiomis 

komunikavimo 

priemonėmis. 

„Messenger“, el. 

paštas, el. 

svetainė 

www.darzelisruge

lis.lt Priemonės 

taikomos 

pasirinktinai, 

bendraujama 

kiekvieną dieną 

darbo valandomis. 

Tėvai 

informuojami 

tomis pačiomis 

komunikavimo 

priemonėmis. 

Uždara 

„Facebook“ 

grupė, el. paštas, 

el. svetainė 

www.darzelisruge

lis.lt Priemonės 

taikomos 

pasirinktinai, 

bendraujama 

kiekvieną dieną 

darbo valandomis. 

Tėvai 

informuojami 

tomis pačiomis 

komunikavimo 

priemonėmis. 

Uždara 

„Facebook“ 

grupė, el. paštas, 

el. svetainė 

www.darzelisruge

lis.ltPriemonės 

taikomos 

pasirinktinai, 

bendraujama 

kiekvieną dieną 

darbo valandomis. 

Tėvai 

informuojami 

tomis pačiomis 

komunikavimo 

priemonėmis. 

Ugdymo sąlygos 

Ugdymo turinys pateikiamas laiško vaikams forma. Užduotys, jų turinys ir apimtys planuojamos savaitiniame grupės plane, vadovaujantis Priešmokyklinio 

ugdymo bendraja programa ir Lopšelio-darželio „Rugelis“ ikimokyklinio ugdymo programa, taikant Valdorfo pedagogikos elementus, o skiriamos atsižvelgiant į 

vaikų amžių ir gebėjimus. Užduočių pavyzdžiai gali būti pateikiami su nukreipimu į puslapines nuorodas. Vaikai kartu su tėvais mokytojo pagalbos paaiškinti 

užduotis gali paparašyti kreipdamiesi į mokytoją asmeniškai telefonu arba per uždarą „Facebook“ grupę ar „Messenger“, arba el . paštu darzelis.rugelis@ 

gmail.com kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val. Vaikams užduotims atlikti skiriama einamoji savaitė. Iki penktadienio tėvai / globėjai atsiunčia 

nuotraukas su atliktomis vaikų užduotimis į uždarą „Facebook“ grupę arba lopšelio-darželio el. paštą. Geroji savaitės patirtis penktadieniais pasidalinama lopšelio-

darželio internetinėje svetainėje adresu www.darzelisrugelis.lt 

Mokinių galimybės dalyvauti nuotoliniame ugdyme   

Tėvų 

skaitmeniniai 

įgūdžiai – 100 

proc.   Internetinis 

ryšys – 100 proc. 

Tėvų 

skaitmeniniai 

įgūdžiai – 100 

proc.   Internetinis 

ryšys – 100 proc. 

Tėvų 

skaitmeniniai 

įgūdžiai – 100 

proc. Internetinis 

ryšys – 100 proc. 

Kompiuteriniai – 

75 proc. 
(priešmokyklinukai) 

Tėvų 

skaitmeniniai 

įgūdžiai – 100 

proc. Internetinis 

ryšys – 100 proc. 

Kompiuteriniai – 

30 proc. 
(priešmokyklinukai) 

Tėvų 

skaitmeniniai 

įgūdžiai – 100 

proc.   Internetinis 

ryšys – 100 proc. 

Tėvų 

skaitmeniniai 

įgūdžiai – 100 

proc.   Internetinis 

ryšys – 100 proc. 

Tėvų 

skaitmeniniai 

įgūdžiai – 100 

proc.   Internetinis 

ryšys – 100 proc. 

Tėvų 

skaitmeniniai 

įgūdžiai – 100 

proc.   Internetinis 

ryšys – 100 proc. 

 

 



Ugdymo sąlygos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

Logopedai ir / ar spec. pedagogas (toliau – Specialistai) susisiekia su specialiuosius poreikius turinčio mokinio (toliau – Mokinys) tėvais bei pasitaria dėl vaiko 

galimybės mokytis pagal jo pritaikytą bendrąją ugdymo programą arba individualizuotą ugdymo programą nuotoliniu būdu. Aptaria aplinkybes, dėl kurių gali 

atsirasti sunkumų bei pasiekia bendrą susitarimą kaip su vaiku bus dirbama. Pagal galimybes organizuoja grupinį ir/arba individualų bendravimą su Mokiniu, 

pasirinkto vaizdo kanalo pagalba, tėvams padedant vaikui prisijungti bei užtikrinant jo tikslingą veiklą bendravimo metu. Parengia užduotis Mokiniui su jų 
atlikimo instrukcijomis savaitei ir paprašo tėvų pagalbos padedant vaikams jas suprasti ir atlikti. Specialistai sudaro galimybes tėvams konsultuotis atliekamų 

užduočių klausimais telefonu arba kitomis jiems patogiomis nuotolinės komunikacijos priemonėmis nuo 12.00 val. iki 15.00 val.  Pagal galimybes prašo tėvų 

suteikti grįštamąjį ryšį ir vertina vaikų užduočių atlikimą. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems Mokiniams užsiėmimų tvarkaraštį sudaro 

Specialistas ir nusiunčia tėvams susipažinimui. Ikimokyklinio amžiaus Mokinių užsiėmimų tvarkaraštis derinamas su jų tėvais individualiai. 

Vaikų emocinė sveikata 

Grupės mokytojai domisi vaikų savijauta bei stebi elgesio ir emocijų pokyčius, vertindami vaikų veiklos nuotraukas, jų nuotaikas tiesioginių prisijungimų metu ir 
kt. Mokytojai fiksuoja vaikus, kurie savaitės eigoje neprisijungia prie tiesioginių pokalbių arba negauna iš jų grįštamojo ryšio. Šių vaikų tėvams skambina 

telefonu, teiraujasi apie jų savijautą, veda neformalius pokalbius su vaikais jų emociniam palaikymui, motyvavimui, savarankiškumo bei savireguliacijos įgūdžių 

formavimui. Skatina tėvus laikytis gerą fizinę sveikatą bei gerą emocinę savijautą užtikrinančių sąlygų: kasdien skiriant pakankamai laiko fiziniam aktyvumui, 

organizuojant pertraukėles, palaikant tinkamą poilsio režimą. Mokytojams ar tėvams pastebėjus vaikų emocinės sveikatos sutrikimus rekomenduojama kreiptis į 

lopšelio-darželio vaiko gerovės komisiją arba kreiptis konsultacijos į psichologus. 

Vaikų pasiekimų fiksavimas ir vertinimas 

Pasiekimai fiksuojami atsižvelgiant į 

grįžtamąjį ryšį. Tėvų atsiųstos 

nuotraukos kaupiamos uždarose 

„Facebook“ „Messenger“ grupių 

paskyrose, įstaigos internetinėje 

svetainėje. Vaikų pasiekimai vertinami 

vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiau 

vaikų pasiekimų aprašo“ nuostatomis. 

Pasiekimai 

fiksuojami 

atsižvelgiant į 

grįžtamąjį ryšį. 

Tėvų atsiųstos 

nuotraukos 

kaupiamos 

uždaroje 

„Facebook“ 

grupės paskyroje, 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimai 

vertinami 

vadovaujantis 

„Ikimokyklinio 

amžiau vaikų 

pasiekimų 

Pasiekimai 

fiksuojami 

atsižvelgiant į 

grįžtamąjį ryšį. 

Tėvų atsiųstos 

nuotraukos 

kaupiamos 

uždaroje 

„Facebook“ 

grupės paskyroje, 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje.  

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimai 

vertinami pagal 

kompetencijas, 

atsižvelgiant į 

priešmokyklinio 

ugdymo 

Pasiekimai fiksuojami atsižvelgiant į grįžtamąjį ryšį. Tėvų atsiųstos nuotraukos 

kaupiamos uždarose „Facebook“„Messerger“ grupių paskyrose, įstaigos 

internetinėje svetainėje. Vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis 

„Ikimokyklinio amžiau vaikų pasiekimų aprašo“ nuostatomis. 



aprašo“ 
nuostatomis. 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimai 

vertinami pagal 

kompetencijas, 

atsižvelgiant į 

priešmokyklinio 

ugdymo 

bendrosios 

programos 

nuostatas. 

bendrosios 
programos 

nuostatas. 

 


