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BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“  

 

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 1. Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ (toliau – lopšelis-darželis) direktorius koordinuoja 

ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu – priima sprendimus dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu ir vykdo jų įgyvendinimo kontrolę.  

 2. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų, meninio ugdymo mokytojo, švietimo pagalbos specialistų 

pasirengimą ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu. 

 3. Skaitmeninių technologijų administratorius konsultuoja mokytojus ir tėvus (globėjus, 

rūpintojus) technologijų naudojimo klausimais. 

 4 . Ugdymo proceso nuotoliniu būdu dalyviai: visų ugdymo grupių vaikai, jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, 

(toliau - mokytojai), švietimo pagalbos specialistai.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo laikas Vykdytojas Įgyvendinimo 

rodikliai 

1.  Darbo grupės sudarymas 

skaitmeninių technologijų 

administratoriaus paskyrimas dėl 

ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu  

Kovo 18 d. Direktorius Direktoriaus 

įsakymu patvirtinta 

Darbo grupė 

2. Mokytojų supažindinimas su LR 

ŠMSM rekomendacijomis dėl 

ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu 

Kovo 18 d.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojams  

dokumentai  išsiųsti 

el.dienyno 

www.musudarzelis.lt 

vidine žinute. 

3.  Lopšelio-darželio įsivertinimas 

organizuoti ugdymo procesą 

nuotoliniu būdu.  

3.1. Mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų apklausa: 

3.1.1. dėl galimybės naudotis 

internetine prieiga namuose; 

3.1.2. dėl narių (tėvų, globėjų, 

rūpintojų) skaičiaus 8-ių grupių 

uždarose „Facebook“ grupėse. 

Kovo 18-19 d. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojų, turinčių 

internetinę prieigą ir 

įrenginius, skaičius. 

Narių skaičius 

grupės  uždaroje 

„Facebook“ grupėje  

4. Skaitmeninės mokomosios 

medžiagos, užduočių, skirtų 

ugdymo proceso organizavimui 

nuotoliniu būdu, parengimas ir 

sukaupimas 

Iki kovo 23 d. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Parengtas 

skaitmeninės 

mokomosios 

medžiagos aplankas 

vaikų (nuo 1 iki 6/7 

metų amžiaus) 

http://www.musudarzelis.lt/


ugdymui nuotoliniu 

būdu 

5.  Tėvų  (globėjų, rūpintojų) 

informavimas kaip bus 

organizuojamas ugdymas 

nuotoliniu būdu 

Iki kovo 25 d. Direktorius Informacijos 

paskelbimas 

Lopšelio-darželio 

„Facebook“ uždaroje 

grupėje ir 

www.lddrugelis.lt 

6.  6.1. Taisyklių parengimas ugdymo 

proceso organizavimui nuotoliniu 

būdu:  

6.1.1. ugdymosi aplinkos 

(įrankio(ių) pasirinkimas ir  

naudojimas); 

6.1.2. ugdymo organizavimas: 

6.1.2.1. užduočių pateikimas 

vaikams, grįžtamasis ryšys ir 

įvertinimas; 

6.1.2.2. specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčių vaikų ugdymas; 

6.1.2.3. bendradriavimas su tėvais 

(globėjais, rūpintojais), jų 

informavimo priemonės; 

6.1.2.4. mokytojų darbo 

organizavimas nuotoliniu būdu. 

Iki kovo 27 d.  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriaus 

įsakymu patvirtintos 

Taisyklės. Su 

Taisyklėmis, 

grįstomis 

sustarimais, 

susipažinę visi 

mokytojai 

7.  Skaitmeninių technologijų 

administratoriaus ir  asmenų, 

atsakingų priemonių plano 

įgyvendinimą, kontaktų 

paskelbimas Lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje 

Iki kovo 27 d. Direktorius Informacija  įkelta 

www.lddrugelis.lt 

 

8.  Mokytojų informacinių 

technologijų naudojimo 

kompetencijos tobulinimas  

Nuo kovo 30 d. Mokytojai Išklausyti mokymai 

dėl ugdymo 

organizavimo 

nuotoliniu būdu 

(atsižvelgiant į LR 

ŠMSM, Biržų ŠPT ir 

kt. rekomedacijas) 

9.  Pradedamas visų (1-8) grupių vaikų 

ugdymas nuotoliniu būdu  

Nuo kovo 30 d. iki 

bus atnaujintas 

ugdymo procesas 

įprastu būdu 

Mokytojai Mokytojai pasirengę 

ugdymo planą, 

užduotis ir  

organizuoja ugdymą 

nuotoliniu būdu  

 

 

 
________________ 

http://www.lddrugelis.lt/
http://www.lddrugelis.lt/

