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KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “VAIKYSTĖ” VEIKSMŲ PLANAS  

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

 

Eil. 

Nr. 
VEIKLA  ATSAKINGAS 

 
DATA 

1. Įsivertinti lopšelio - darželio galimybes 

ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu. 

 

Įstaigos vadovai Iki 2020 – 03 – 17 

2. Aptarti su mokytojais ir švietimo pagalbos 

specialistais bendradarbiavimo tarpusavyje 

būdus. 

 

Įstaigos vadovai Iki 2020 – 03 – 17 

3. 

 

Parengti nuotolinio darbo organizavimo 

tvarką. 

 

Direktorė 

 

Iki 2020 – 03 – 17 

4. Parengti anketą apklausa.lt ir atlikti tėvų 

(globėjų) apklausą dėl vaikų ugdymosi 

galimybių nuotoliniu būdu. 

 

Įstaigos vadovai Iki 2020 – 03 – 23 

5. Informuoti tėvus (globėjus) apie anketinės 

apklausos rezultatus ir kaip bus 

organizuojamas ugdymas nuotoliniu būdu. 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Iki 2020 – 03 – 25 

6. Parengti ir suderinti mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų planus dėl ugdymo 

turinio teikimo nuotoliniu būdu. 

 

Įstaigos vadovai Iki 2020 – 03 – 27 

7. Tobulinti dalykines ir IT kompetencijas 

(dalyvavimas virtualiuose seminaruose, 

mokymasis diegti naujus programinius 

įrankius, el. mokymosi aplinkas). 

 

Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 
 

Iki 2020 – 03 – 27 ir 

dirbant nuotoliniu 

būdu. 

8. Vykdyti metodinę veiklą (ugdymo planų el. 
dienyne „Mūsų darželis“rengimas, idėjų 
vaikų ugdymui paieška, straipsnių, 
pristatymų, priemonių rengimas). 
 

Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 
 

Iki 2020 – 03 – 27 ir 

dirbant nuotoliniu 

būdu. 

9. Rengti ir kaupti skaitmeninę ugdomąją 

medžiagą (užduotis, vaizdo įrašus, skaidres ir 

kt.) ugdymo procesui nuotoliniu būdu 

organizuoti. 

 

Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 
 

Iki 2020 – 03 – 27 ir 

dirbant nuotoliniu 

būdu. 

10. Organizuoti konsultacijas mokytojams dėl el. 

dienyno, ugdymo turinio atrankos, mokymosi 

aplinkų diegimo ir kt. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Iki 2020 – 03 – 27 ir 

dirbant nuotoliniu 

būdu. 



  

11. Koordinuoti mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų veiklą bei pasirengimą ugdymo 

procesą organizuoti nuotoliniu būdu 
 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Iki 2020 – 03 – 27 ir 

dirbant nuotoliniu 

būdu. 

12. Organizuoti nuolatinę mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų komunikaciją 

(pasitarimus, konferencijas) ir atsiskaitymą už 

darbą nuotoliniu būdu. 

 

Įstaigos vadovai Iki 2020 – 03 – 27 ir 

dirbant nuotoliniu 

būdu. 

13. Skelbti informaciją interneto svetainėje apie 

nuotolinį ugdymą.  

 

Įstaigos vadovai Nuo 2020 – 03 – 27 

 


