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PATVIRTINTA 
Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ 
direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. 
įsakymu Nr. V- 25-1 
 

 
KAUNO VALDORFO DARŽELIO „ŠALTIN ĖLIS“ 

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU B ŪDU  
TVARKOS APRAŠAS 

 
 
1. Ugdymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis 
rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 
2. Ugdymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp darželio mokytojų ir vaikų tėvų (globėjų) užtikrinti 
pasirenkamas asinchroninis ryšys, kai mokytojai ir vaikų tėvai (globėjai) gali įsitraukti į vaikų 
ugdymą(si) skirtingu laiku. 
3. Organizuojant ugdymą(si) nuotoliniu būdu bus naudojama: 
3.1.  komunikacijai ir bendravimui su vaikų tėvais (globėjais): 

• Googlegroups; 

• Telefoniniai pokalbiai; 
• kitos mokytojų pasirinktos nuotolinio ugdymo platformos. 

3.2.  komunikacijai ir bendravimui su įstaigos pedagogais (pokalbiams, konferencijoms): 

• Googlegroups   
• El. paštas 
• El. dienynas www.musudarzelis.lt 

4. Darželio mokytojai: 
• rengia nuotolinio darbo priemones (pasirenka arba patys kuria skaitmenines priemones, 

vaizdo įrašus, tekstus, skaidres); 

• tobulina savo kompetencijas (seminarai, paskaitos, naujų programinių įrankių, el. 
mokymosi aplinkų diegimas ir kt.); 

• vykdo metodinę veiklą (straipsnių, pristatymų, ugdymo planų rengimas, idėjų projektams 
bei priemonėms paieška, komandinis nuotolinis darbas ir pan.). 

• teikia ugdomąją medžiagą vaikų tėvams (globėjams) per googlegroups: konkrečias 
užduotis, nuorodas, vaizdo medžiagą, skaidres ir kt.;  

• palaiko ryšius su vaikų tėvais (globėjais), aiškinasi jų poreikį dėl vaikų ugdymosi, teikia 
konsultacijas, jei reikia, nukreipia pagalbos; 

• bendradarbiauja tarpusavyje, konsultuojasi su įstaigos švietimo pagalbos specialistais dėl 
pagalbos vaikams teikimo; 

• teikia individualias konsultacijas tėvams (globėjams) nuotoliniu būdu (švietimo pagalbos 
specialistai) 

• kiekvienos savaitės pabaigoje atsiskaito už darbus (pagal 1 priedą) 
• tarko grupės dokumentaciją. 

5. Darželio vadovai: 

• nuolat seka ir dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo mokslo ir sporto 
ministerijos ar kitų instituciją; 

• informuoja įstaigos bendruomenę apie ugdymo(si) nuotoliniu būdu įgyvendinimą; 

• vykdo ugdymo(si) nuotoliniu būdu stebėseną ir organizuoja mokytojų komunikaciją 
(pasitarimus, konferencijas). 

• teikia konsultacijas, informaciją tėvams (globėjams) nuotoliniu būdu. 
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Ikimokyklinio ugdymo mokytojos   ..........................................................   
 

Darbo nuotoliniu būdu ataskaita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja                                _______________________ 
         (vardas, pavardė) 
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Data Darbo 
pradžia val. 
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