
 

 

 

 

 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „MEDYNĖLIS“ 

UGDOMOSIOS VEIKLOS KARANTINO METU ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Ugdomosios veiklos karantino metu organizavimo reglamentas (toliau – Reglamentas) 

apibrėžia Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ (toliau – Darželio) bendruomenės ugdomosios veiklos 

karantino metu organizavimo ir ugdomojo proceso nuotoliniu būdu organizavimo tvarką, iki bus 

atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis rekomendacijomis „Dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu“ ir 2020 m. spalio 12 d. patvirtintais nuostatais Nr. V-87 „Dėl elektroninio 

dienyno „Mūsų darželis“ tvarkymo nuostatų tvirtinimo“. 

3. Vilniaus mieste paskelbus karantiną, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomi 

įprastu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų centro (VESOC) vadovo 

nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos 

saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

4. Nuotoliniu būdu Darželis gali ugdyti mokinius, kai esant COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) išplitimo pavojui, atsižvelgiant į NVSC parengtus algoritmus ir Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos sprendimus nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos visos ar dalies 

veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu, nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas Darželio nuostatuose, 

ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, ugdymo sutartys nekeičiamos. 

5. Reglamente nurodyta informacija apie ugdymo organizavimą tiesioginiu ir nuotoliniu būdu, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės 

aktais, Bendrąja priešmokyklinio ir Darželio Ikimokyklinio ugdymo programomis, pateikiant formas ir 

būdus, o taip pat kontaktus, kuriais galėtų gauti pagalbos mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir 

pedagogai. 
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II SKYRIUS 

UGDOMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU, KAI ĮSTAIGOS 

VEIKLA NĖRA STABDOMA 

                 6.  Gavus informaciją apie susirgusį ugdytinį, vadovaujantis VESOC nurodymais, grupė yra 

uždaroma, patalpos dezinfekuojamos, ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.  

                 7. Grupės pedagogai ir specialistai (logopedas, spec. pedagogas, psichologas, neformaliojo 

ugdymo pedagogas, meninio ugdymo pedagogas) saviizoliuojasi ir vykdo nuotolinį ugdymą iki 

numatytos saviizoliacijos pabaigos arba teigiamo COVID-19 testo atsakymo. Pasibaigus saviizoliacijai 

grįžta į darbą, o nustačius COVID-19 susirgimą arba susirgus kita liga imamas nedarbingumo 

pažymėjimas. 

                8. Auklėtojos padėjėja saviizoliuojasi (saviizoliacijos metu negalėdama atlikti darbo nuotoliniu 

būdu), kreipiasi į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo paskyrimo.  

                9. Susirgus įstaigos darbuotojui, pagal VESOC nurodymus, su juo turėję tiesioginį sąlytį, kiti 

įstaigos darbuotojai, priklausomai nuo darbo pobūdžio:  

                9.1. technikinis personalas (virėja, skalbėja, sargas, valytoja, pastatų priežiūros darbininkas, 

sandėlininkė, kiemsargis) saviizoliacijos metu negalėdamas atlikti darbo nuotoliniu būdu, kreipiasi į 

šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo paskyrimo; 

      9.2. pedagogai, pagalbą vaikui teikiantys specialistai, sekretorė, dietistė, pavaduotojai ugdymui 

ir ūkio reikalams dirba nuotoliniu būdu iki numatytos saviizoliacijos pabaigos arba teigiamo COVID-19 

testo atsakymo. Pasibaigus saviizoliacijai grįžta į darbą, o nustačius COVID-19 susirgimą arba susirgus 

kita liga imamas nedarbingumo pažymėjimas. 

    9.3. Darbuotojui pranešus apie šeimos narį, gyvenantį kartu, kuris turėjo artimą kontaktą su 

COVID-19 sergančiu asmeniu, suderinus su administracija, gali būti keičiami darbo grafikai (1-2 darbo 

dienos), siekiant išvengti kontakto su didele grupe žmonių, kol bus gautas darbuotojo šeimos nario tyrimo 

atsakymas. Šeimos nario teigiamo COVID-19  testo atsakymo atveju, darbuotojas privalo saviizoliuotis ir, 

vadovaujantis VESOC rekomendacijomis ir nurodymais, kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo 

skyrimo.  

9.4. Susirgus abiems saviizoliacijoje esančios grupės pedagogams, nuotolinio ugdymo(si) 

organizavimą pagal susitarimą perima kitos, tokio pat amžiaus, grupės pedagogai.  

 

III SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

10. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu Darželis: 

10.1. Kiekvienu atveju įsivertina turimus resursus dirbti nuotoliniu būdu: kiekviena grupė turi 

nešiojamą kompiuterį, pedagogai yra įvaldę kompiuterinę Word programą, geba naudotis internetinėmis 



 

naršyklėmis, elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“, Facebook ir kitais socialiniais tinklais. Esant 

poreikiui pedagogams sudaryta galimybė naudotis įstaigos kompiuteriais (esančiais grupėse);  

10.2. Darželis užtikrina nuotolinio ugdymo(si) prieinamumą pasitelkiant populiariausias 

socialinių tinklų platformas: Skype, Messenger, Viber, Google, Facebook, uždarą įstaigos sistemą „Mūsų 

darželis“, darželio tinklalapį www.medynelis.lt. Darželis pasirenka nuotolinio ugdymosi aplinkas, kurios 

užtikrintų ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą 

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

10.3. Nesant galimybei susirinkimus vykdyti įprastu būdu, pedagogams aktuali informacija 

pateikiama uždaroje Facebook paskyroje „„Medynėlio“ pedagogai“. Pedagogai privalo sekti skelbiamą 

informaciją, dalyvauti apklausose. Pedagogų pasitarimai organizuojami per vaizdo konferencijų ZOOM 

programą.  

10.4. Reglamento skelbimu Darželio interneto svetainėje www.medynelis.lt užtikrina 

bendruomenės informavimą apie ugdomosios veiklos karantino metu organizavimą ir nuotolinio 

ugdymo(si) organizavimo tvarką. 

10.5. Nuotolinis mokinių ugdymas vykdomas:  

10.5.1. sukuriant uždaras kiekvienos grupės Facebook paskyras, jei tokia nėra sukurta Darželio 

pedagogų anksčiau, nurodant Darželio ir grupės pavadinimus, pvz., Medynėlis.Zuikučiai, 

Medynėlis.Kačiukai ir t.t.. Tokioje uždaroje grupės Facebook paskyroje narių arba administratorių 

teisėmis dalyvauja tos grupės pedagogai, pagalbą vaikui teikiantys specialistai, ugdytinių tėvai (globėjai 

ir/ar rūpintojai), Darželio direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

             10.5.2. elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ tėvams suteikta prieiga prisijungti prie sistemos 

ir matyti visą informaciją, susijusią su vaiku: planai (ugdymo) – rodomi trumpalaikiai ar ilgalaikiai grupės 

planai, užsiėmimų tvarkaraščiai, vaiko dokumentai – rodomi visi įkelti vaiko failai (gali būti skenuoti 

dokumentai, pvz. pažymos dėl atostogų ir kt.), numatomos veiklos – rodomi įstaigos numatyti/planuojami 

renginiai/veiklos, valgiaraščiai – rodomi savaitės/dienos valgiaraščiai. Suteikta galimybė vidinėmis 

žinutėmis susisiekti su grupės auklėtoja, specialistais ar administracija. 

 

IV SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS 

11. Pasinaudodami asmeniniu arba Darželio suteiktu kompiuteriu bei visais prieinamais, 

ikimokyklinio ugdymo(si) turinį platinančiais resursais, pedagogai jungiasi prie nuotolinio ugdymo(si) 

aplinkos įstaigos sistemoje „Mūsų darželis“, grupės Facebook paskyros ir kt. iš namų ir Reglamente 

numatytais būdais teikia idėjas kasdienio gyvenimo įgūdžiams formuoti; fiziniam aktyvumui; sakytinės, 

rašytinės kalbos ugdymui(si); aplinkos pažinimui, skaičiavimui, matavimui, tyrinėjimui; muzikinei, 

meninei raiškai, kūrybiškumui ir kitokias užduotys vaikams bei aktualius straipsnius tėvams apie vaikų 

ugdymą, raidą, sveikatos stiprinimą. 

http://www.medynelis.lt/
http://www.medynelis.lt/


 

12. Atsižvelgdami į nuotolinio pedagogų bendradarbiavimo ir vaikų ugdymo(si) namuose 

galimybes, pedagogai kiekvieną savaitę rengia ugdomosios veiklos planus pagal grupės vaikų amžių, 

gebėjimus ir ypatumus (daugumos silpniau ir stipriau išsivysčiusius gebėjimus, šių metų projektą, 

anksčiau numatytą ar pradėtą veiklą), vadovaudamiesi ugdymo kryptingumo ir nuoseklumo, o taip pat 

protingumo ir saikingumo principais, kiekvieną pirmadienį iki 11 val. sistemoje „Mūsų darželis“ 

paviešina savaitės planą, pagal poreikį ir susitarimą grupių Facebook paskyrose, atsižvelgdamos į 

parengtą planą pateikia šeimoms vaikų ugdymo ir užimtumo idėjas, veiklų siūlymus.  

13. Tėvai, reaguodami į pedagogų užduotis, gali teikti ugdymosi namuose grįžtamąjį ryšį, 

keldami vaiko atlikto lipdinio, piešinio, statinio ar kitos užduoties atlikimo nuotrauką, atsiliepimą, 

siūlymą bei vertinimą į grupės Facebook paskyrą, rašydami uždaroje „Mūsų darželis“ sistemoje arba kitu, 

su pedagogais susitartu, būdu. 

14. Ugdymosi medžiaga gali būti skaitmeninė (internetinės nuorodos, pačių pedagogų sukurti 

vaizdo ir garso įrašai ir t.t.) arba fizinė (pratybos, knygos, plakatai ir pan.). 

15. Pedagogai nuotoliniu būdu dirba pilną darbo savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio), po 7 

val. 12 min., kasdien bendradarbiaudami su kitais pedagogais ir specialistais bei ugdytinių tėvais 

organizuodami nuotolinį ugdymosi procesą, kaupdami bei sistemindami ugdymo turinį, kurdami 

metodines priemones, individualias užduotis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (taip pat ir 

gabiems), rengdami aktualias metodines rekomendacijas ir patarimus tėvams, užsiimdami savišvieta ir kt. 

(1 priedas).  

16. Pedagogų asmeninės metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo(si) darbai (1 priedas) 

kiekvieną sekmadienį (jei nesusitarta kitaip) siunčiami Darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

elektroniniu paštu pavaduotoja.ugdymui.medynelis@gmail.com  

 

V SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

17. Rekomenduojama 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. 

18. Nuotolinio ugdymo įgyvendinimui rekomenduojama naudotis esamu laisvai prieinamu 

nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 

19.1. Emokykla http://lom.emokykla.lt/public/ – skaitmeninių priemonių paieška;  

19.2. Ugdymo sodas https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones – mokymosi medžiagos 

(lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje 

mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;  

19.3 Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga 

http://www.vedlys.smm.lt/ ; 

mailto:pavaduotoja.ugdymui.medynelis@gmail.com
http://lom.emokykla.lt/public/
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones
http://www.vedlys.smm.lt/


 

19.4. Ikimokyklinio ugdymo informacija tėvams ir pedagogams https://www.ikimokyklinis.lt/ 

19.5 Kiti šaltiniai, kur galima rasti ugdomųjų ir mokomųjų žaidimų bei priemonių: 

 https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai 

 http://www.lavina.lt/ 

 http://mudubudu.lt/vaikams 

 http://www.ziburelis.lt/ 

 https://lavinamukai.jimdo.com/ 

 https://www2.lrt.lt/vaikams 

 http://www.kalbosnamai.lt/ 

 https://nijolespec.jimdofree.com/%C5%BEaidimai/ 

 http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=pratimai 

 https://vilniauslogopedai.wixsite.com/vilniauslogopedai 

 http://www.frepy.eu/part_lt.html 

20. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu 

skaitmeniniu turiniu.  

21. Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos mokyklomis plečiant galimybes dalytis skaitmeniniu 

ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. Lietuvos mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko 

nuotoliniu būdu sąrašą galima rasti adresu: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-

atvykstantiems-is-usienioisvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni .  

22. Siūloma naudotis įvairiais ištekliais kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan Academy 

https://www.khanacademy.org/, „European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais 

mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų 

http://lreforschools.eun.org/web/guest, https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm ir kt. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Reglamente numatyto darbo organizavimo karantino laikotarpiu tvarka galioja iki karantino 

pabaigos, gali kisti dėl šalyje besikeičiančios situacijos ir naujų aplinkybių. 

 

___________________________ 
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