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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ NUOTOLIO UGDYMO 

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

 

Nuo kovo 30 d iki kol bus skelbiamas karantinas mokytojai nuotolinį ugdymą organizuos e. 

dienynas „Mūsų darželis“ ir Facebook platformose, taip bendraujant el. paštu 

 

1. Balandžio 1 d. parengti nuotolinio darbo ataskaitą word dokumente už 2020-03-16/2020-03-

27 laikotarpį ir atsiusti el. paštu renatabieliene@gmail.com pavaduotojai ugdymui  

2. Nuo kovo 27d. kiekvieną penktadienį iki 14 val. el dienyne „Mūsų darželis“ skiltyje 

PLANAI parengti rekomendacijas, užduotis ugdymui(-si) namuose. Kitą informaciją 

susijusią su užduotimi pasidalinti savo uždaros grupės Facebook paskyroje. Planuojant 

svaitės užduotis įtraukti sveikatos stiprinimo priemonių rekomendacijas tėvams. 

3. Kartą per savaitę, o jei reiks ir dažniau, susisiekti su ugdytinių tėveliais/vaikais (telefonu, 

Messenger‘iu, Facebook‘u ar kt.) aptarti, kaip sekasi, kokių klausimų iškyla, palaikyti gyvą 

bendravimą su vaiku.  

4. Ugdytiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo rekomendacijos teikti  

e. dienynas „Mūsų darželis“ logopedo paskyroje. Individulias  rekomendacijas teikti ir 

konsultuoti el. paštu arba telefonu darbo valandomis.  

Rengti ataskaitas Power Point formatu, kuriose atsispindės savaitės tema, rekomenduotos 

užduotys, tėvų grįžtamasis ryšys, komentarai, pastebėjimai, mokytojų refleksija. Ataskaitas 

pateikti kiekvienos savaitės trečiadienį už praeitą laikotarpį pavaduotojai ugdymui.  

5. Mokytojų pasitarimai rengiami kas antrą savaitės antradienį per Mesenger platformą 13.00 

val. 

6. Sekti 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 

7. Skaityti metodinę literatūrą, domėtis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis. 

8. Dalyvauti nuotoliniuose seminaruose 

9. Nuo balandžio 1 d. dirbsime tokiu grafiku: Zita Baratinksienė, Inga Slavinksienė, Diana 

Lukošenkinienė, Alma Palkienė, Birutė Rimkienė, Danutė Paplauskienė, Aurelija Pocė, 

Jurgita Naudžiuvienė         nuo 8.00-15.38 val. 

Violeta Aleksienė  nuo 8.00-16.22 val. 

             Genutė Kurkienė    nuo 8,00-12.45 val. 

             Stefa Bliūdžiuvienė, Rūta Kurakinienė nuo  8.00-14.37 val. 

             Saulė Anužytė,  Paulina Jančiauskaitė nuo 8.00-11.49 val. 

             Sandra Naujokaitienė  nuo 8.00-13.12 val. 

             Dalia Bagdonienė        nuo 8.00-14.45 val. 

             Virginija  Bekešienė    nuo 8.00-14.30 val. 

             Agnė Lingertaitienė     nuo 8.00-14.00 val. 

             Renata Bielienė           nuo 8.00-16.00 val. 

 

Parengė pavaduotoja ugdymui Renata Bielienė 
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