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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 ,,Ddl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" 3.3 papunkdiu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 ,,Del situacijos, susijusios su

koronavirusu" 1.3 papunkdiur, Rekomendacijomis del ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu
b[du, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo i6 d.

isakymu Nr. V-372 ,,Del Rekomendacijq del ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu bridu
patvirtinimo", Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2020 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. ,,D01-459

,,Del laikino mokiniq mokymo organrzavimo nuotoliniu budu":

L. T v i rt i nuNuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos apraSq (pridedama).

2. P as ki ri udirektoriaus pavaduotoj4flkio reikalams/IT specialist4Benedikt4Laimuti
Marm4 skaitmeniniq technolo gij q administratoriumi (IKT koordinatorius),

3. P as i I i ekuisakymo vykdymo kontrolgsau.

L, e. direktorius pareigas t6 Ona Kazeniene



1.

2.

PATVIRTINTA

Vilniaus lopSelio-darZelio,,Drevinukas"

L.e.p.direktoriaus2020 m. kovo 25 d.

isakymuNr. V-21

VILNIAUS LOPSELIS-DARZELIS,,DREVINUKAS"

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I.SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Tvarka del ugdymo proceso organtzavimo nuotoliniu bDdu (toliau - tvarka) yra skirta Vilniaus
lopSelio-darZelio ,,Drevinukas" (toliau lop5elio-darZelio) mokytojams, ugdytiniams ir jq tevams
(globejams, riipintojams), padeti pasirengti ir pateikti ai5kiq informacijq apie ugdymo(si) proceso

organrzavrm4 nuotoliniu bDdu ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus ugdltiniams, bei .jq
tevams(globejams, r[pintojams) iki bus atnaujintas iprastas ugdymo(si) procesas.

Esant koronaviruso gresmei, laikinai organizuojant ugdym4 nuotoliniu budu, ugdymo sutartys
nekeidiamos, nors tai ir neiteisinta mokyklos nuostatuose.

Tvarka skelbiama lop5elio-<larZelio tinklalapyje wrury,vilniausdrevinukas.lt2020 m. kovo 27 d.

Mokytojq pasirengimq otganrzuoti nuotolini ugdymo(si) proces4 koordinuoja lopSelio-dafielio
Le.p. direktorius.

II. SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO(SI) PROCESA NUOTOLINIU BUDU

5. Siekiant pasirengti ugdymo(si) proces? organizuoti nuotoliniu budu, lop5elis-darZelis privalo:

5.1. isivertinti lop5elio-darilelio pasirengim4 dirbti nuotoliniu b[du i5 namq: technologines
galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojq kompetencij4, ugdytiniq amZiq irjq aplinkos
socialinE ekonoming padeti. LopSelis-darZelis turi pasirinkti toki4 nuotolinio ugdymo(si) aplinl.4,
kuri uZtikintq ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumq, bet ir bendravim4 bei
bendradarbiavim4 ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) rlar nerealiuoju (asinchroniniu)
laiku,

5,2, paskirti skaitmeniniq technologtq administratoriq (IKT kooldinatoriq), kuris konsultuotq
mokytojus ir tevelius(globejus, r[pintojus) technologijq naudojimo klausimais,

5.4. paskelbti lopSelio-darZelio interneto svetaineje kontakting informacij4, kur mokytojai ir
ugdytiniq tevai(globejai, riiplntojai) galetq kreiptis i skaitmeniniq technologijq administratoriq del
technines pagalbos,

5.5, pasitarimai su mokyo.jais ir pagalbos mokiniui specialistu bus rengiami per Facebook
messenger vaizdo ir garso program4.

3.

/1T.



6. Susitarti iki2020 m. kovo 27 d. mokyojams ir pagalbos mokiniui specialistui su tevais:

6.1, del nuotolines ugdymo(si) aplinkos: kokia aplinka bus naudojama komunikuojant su jq vaikais,
kaip bus uZtikrinta asmens duomenq apsauga,

6.2. del ugdymo(si) organrzavrmo: kaip bus skiriamos ugdymo(si) uZduotys, kaip suteikiamas
griZtamasis ry5ys ugdy.tiniems, jq tevams (globejams, rDpintojams) ir fiksuojami ivertinimai ir parr.,

6,3, del ugdytiniq, turindiq specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo(si) specifikos ir Svietimo
pagalbos teikimo,

6.4. del bendravimo su ugdytiniais ir jq tevais (globejais, rlpintojais) bDdq, informavimo priemonLiq

ir kanalq (pvz, internetiniai seminarai, skambudiai, lai5kai ir kt.).

III.SKYRIUS

NUOTOLINIO UGDYMO(SD VYKDYMAS

7. Mokytojai ir ugdyiniai nuo 2020 m. kovo 30 d. jungiasi prie nuotolinio ugdymo(si) aplinkq i5

namq, pagal mokytojq ir tevq (globejams, rtipintojams) suderintqlaikq.

9. Mokytojams yra sukurtos uZdaros ,,Facebook messenger" bei Googel mail grupes, kuriose
visi pedagogai kviediami dalintis patirtimi.

10. Ugdymas(is) vykdomas nuo pirmadienio iki penktadienio.

11. Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus grupiq mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistas

daZniausiai naudoja grupiq Facebook aplink4, Messenger vaizdo ir garso programg per kurias
pateikiamos uZduotys ir gaurLamas griZtamasis ry5ys.

12. Temos ir uZduotys ugdytiniems pateikiamos kiekvienai savaitei iki pirmadienio 12.00 val., pagal

laiko pakoreguotus planus. Esant reikalui, atsiZvelgiant irefleksijq, gali bfti partgsiamos savaitei ar

ilgesniam laikui.

13. UZduotys pateikiamos skaitmeninese aplinkose. siundiamos arba ikeliamos atrinktos,
susistemintos idejos, aktyvios nuorodos, skenuota ar fotografuota medLiaga ugdyiniq
tevams/globej ams, S avaite s ei goj e medLiaga pildoma.

14, Mokytojai, kiekvien4 penktadieni iki 17 val. rengia siulytq savaites veiklq refleksijas,
vertinimus pagal mokytojo susitarim4 su vaiku ir tevu (globeju, rDpintoju).

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15,U2 ugdy'tiniq nuotolinio ugdymo organizavim4 atsako lop5elio-darZelio l.e.p.direktorius.

16, Ul. skaitmeninio ugd5,66 turinio pateikim4 ir refleksijos organizavim4 atsako kiekvienas
pedagogas,

17. Mokytojai nuolat kelia nuotolinio ugdymo organizavimo kompetencij4 nuotoliniu buctu.
Mokosi i5 kolegq, dalijasi ugdymo turiniu.


