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PATVIRTINTA 

Akmenės rajono Papilės Simono 

Daukanto gimnazijos direktoriaus 

2020 m. kovo 23 d. įsak. Nr. V-65 

 

 

NUOTOLINIO DARBO ESANT NEPALANKIAI EPIDEMINEI COVID-19 

SITUACIJAI PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „KREGŽDUTĖ“ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Kregždutė“ (toliau – darželis) ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato laikino proceso organizavimą bei vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą, esant 

COVID-19 viruso grėsmei. 

2. Nuotolinis mokymas darželyje nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuojamas asinchronine ir mišria 

mokymo(si) forma pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.  

3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos vykdymas nuotoliniu būdu 

organizuojamas naudojantis Facebook, Messenger programa, elektroniniu dienynu ,,Mūsų darželis“ ir 

vaizdo konferencijų programa „Zoom“, mobiliuoju telefonu (prireikus paštu). Vykdo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojai. 

4. Mokytojus ir ugdytinių tėvus (globėjus) informacinių technologijų naudojimo klausimais 

konsultuoja elektroninio dienyno administratorius, kurio kontaktinė informacija skelbiama gimnazijos 

interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“. 

5. Jei ugdytinio šeima neturi reikiamų techninių priemonių, mokytojo ir/ar pagalbos mokiniui 

specialisto (logopedo) paruoštas mokymosi medžiagos ir užduočių paketas savaitei perduodamas 

individualiai susitarus, o priešmokyklinio ugdymo ugdytiniams – kartu su nemokamo maitinimo 

daviniu.  

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

6. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, darželis: 

6.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines 

priemones, mokytojų kompetenciją, vaikų amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį; 

6.2. surenka informaciją, ar visų ugdytinių šeimos turi prieigą prie pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos ugdymuisi nuotoliniu būdu namuose; 

6.3. parengia savaitės ugdomosios veiklos detalius planus; 

6.4. informuoja darželio bendruomenę (mokytojai, tėvai, globėjai) apie nuotolinio ugdymo 

organizavimą; 

6.5. patikrina/patikslina elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis“ naudotojų prisijungimus;    

6.6. užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bendravimą bei bendradarbiavimą 

ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Mokytojai: 

7.1. parenka elektroninėje erdvėje  siūlomas ar savo sukurtas užduotis pagal savaites temas ir jas 

paskelbia ugdomų vaikų tėvams el. dienyne ir nuotolinio mokymosi aplinkoje; 

7.2. mokymosi sunkumų turintiems vaikams pritaiko užduotis pagal jų gebėjimus; 

7.3. konsultuojasi su pagalbos mokiniui specialistu (logopedu), įtraukia jį  į užduočių rengimą;    
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7.4. tvarko vaikų ugdymo dokumentus: el. dienyną, virtualią mokymosi aplinką, pasiekimų 

aplankus; 

7.5. vertina virtualioje aplinkoje gautus vaikų darbelius, veiklas, užduotis ir fiksuoja el. dienyno 

skiltyje „Vaiko pasiekimai“; 

7.6. laikydamiesi duomenų apsaugos įstatymo, kaupia ir sistemina vaikų tėvų atsiųstas nuotraukas, 

video įrašus, darbelius, užduotis. Taip sukaupiamas grįžtamasis ryšys; 

7.7. darbo laiku, nuotoliniu būdu teikia grupės vaikų tėvams pagalbą, konsultacijas; 

7.8. seka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl 

darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą 

informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams.  

8. Pagalbos mokiniui specialistas (logopedas): 

8.1. mokymo(si) medžiagą siunčia ugdytinių tėvams (globėjams), konsultuoja juos per elektroninį 

dienyną, Messenger programą;  

8.2. ugdytiniams veda individualias pratybas vaizdo konferencijų programa ,,Zoom“; 

8.3. kartu su tėvais, globėjais vertina ir fiksuoja vaikų pažangą. 

9. Metodininkas: 

9.1. prižiūri elektroninio dienyno aplinkos naudojimą nuotoliniam mokymui(si); 

9.2. organizuoja metodinę pagalbą mokytojams, rengiantiems medžiagą nuotoliniam mokymui(si); 

9.3. organizuoja mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą socialiniame tinkle Facebook, 

Messenger ir Zoom programa; 

9.4. teikia informaciją apie nuotolinio mokymo(si) vykdymą švietimo padalinio (ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“) vadovui. 

10. Švietimo padalinio vadovas: 

10.1. organizuoja nuotolinį mokymą(si) ir jo dalyvių aprūpinimą reikiama technine įranga; 

10.2. teikia informaciją su nuotolinio mokymo(si) vykdymu susijusioms institucijoms ir darželio 

bendruomenei; 

10.3. bendrauja su gimnazijos administracija, savivaldybės administracija jos nurodytu būdu; 

10.4. bendrauja su darbuotojais elektroniniu paštu, elektroninio dienyno pranešimais, telefonu ir 

Messenger bei vaizdo konferencijų programa ,,Zoom“. 

11. Tėvai: 

11.1. pagal galimybes pasirūpina techninėmis priemonėmis vaiko nuotoliniam mokymui(si); 

11.2. užtikrina, kad vaikas laikytųsi mokymosi ir poilsio rėžimo bei karantino/saviizoliacijos 

sąlygų; 

11.3. skatina vaikų fizinį aktyvumą, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo bei kasdienių įgūdžių 

ugdymą; 

11.4. rūpinasi, kad vaikas pagal galimybes laiku atliktų užduotis bei pasinaudotų mokytojo 

pagalba; 

11.5. bendrauja su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistu (logopedu) naudodamasis 

gimnazijos svetainėje ir elektroniniame dienyne pateikta kontaktine informacija; 

11.6. bendrauja su mokytojais, administracija sutarta forma. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Su Nuotolinio mokymosi organizavimo tvarkos aprašu ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

,,Kregždutė“ bendruomenė supažindinama iki 2020 m. kovo 23 d. elektroninio dienyno ,,Mūsų 

darželis“ pranešimų pagalba, skelbiama gimnazijos interneto svetainėje www.papilesgimnazija.lt. 

13. Visi asmenys, organizuojantys mokymą nuotoliniu būdu ir jame dalyvaujantys, privalo laikytis 

asmens duomenų apsaugos įstatymo, pedagogų etikos normų, patyčių prevencijos, autorinių teisių 

taisyklių. 

14. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. ir galioja tol, kol bus grįžta prie įprastinio ugdymo. 

15. Esant reikalui Aprašas gali būti keičiamas, papildomas, tobulinamas. 

____________________________________________________ 

  
 

http://www.papilesgimnazija.lt/
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Nuotolinio darbo esant nepalankiai 

epideminei COVID-19 situacijai Papilės 

Simono Daukanto gimnazijoje tvarkos 

aprašo 1 priedas 

 

______________________________________________ 
(darbuotojo vardas, pavardė) 

 

___________________________________________________________________ 

(pareigybės pavadinimas) 

 

PRAŠYMAS 

2020-03-23 

__________________ 
(sudarymo vieta) 

 

 

Prašau leisti man pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas vykdyti nuotoliniu būdu.  

Nuotolinio darbo vieta (adresas, vietovės pavadinimas) _____________________________ 

______________________________________________________________________________. 

           Nuotolinio darbo pradžios ir pabaigos laikas - pagal ankstesnio darbo grafiką. 

          Asmeninio elektroninio pašto adresas ir asmeninio telefono numeris (jeigu darbuotojas neturi 

paskirto tarnybinio telefono), kuriuo bus palaikomas ryšys  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________. 

               Patvirtinu, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemonės atitinka būtinus 

darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 

               Įsipareigoju laikytis Papilės Simono Daukanto gimnazijos darbuotojų (pagal užimamas 

pareigas) saugos ir sveikatos instrukcijos. 

Sutinku, kad jeigu trauma būtų patirta laiku, kuris pagal susitarimą nepriskiriamas darbo 

laikui arba su darbo funkcijų atlikimu nesusijusiomis aplinkybėmis, įvykis nebūtų laikomas 

nelaimingu atsitikimu darbe. 

 Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų asmens duomenų apsaugos, 

elektroninės informacijos saugos reikalavimų.  

 

 
___________________________________        _______________       ___________________________________ 

             (pareigų pavadinimas)                         (parašas)                                      (vardas, pavardė) 
 


