
PATVIRTINTA 

Gargždų lopšelio-darželio ,,Saulutė“     

direktoriaus 2020 m. kovo 16 d.  

įsakymo Nr. V-29 

 

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“   

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU  

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil 

Nr. 

Priemonės Atsakingas  Data 

1. Parengti nuotolinio darbo Gargždų lopšelyje-darželyje 

„Saulutė“ tvarkos aprašą 

Direktorius 2020 m. 

kovo 16 d. 

2. Paskirti skaitmeninių technologijų administratorių 

(IKT koordinatorių), kuris konsultuotų mokytojus ir 

tėvus technologijų naudojimo klausimais 

Direktorius 2020 m. 

kovo 16 d. 

3. Paskelbti interneto svetainėje kontaktinę informaciją, 

kur mokytojai ir tėvai galėtų kreiptis į skaitmeninių 

technologijų administratorių dėl techninės pagalbos  

Sekretorė 2020 m. 

kovo 16 d 

4. Įstaigos interneto svetainėje www.gargzdusaulute.lt 

skelbti būtiniausią informaciją susijusią su nuotolinio 

mokymo organizavimu ir koronavirusu   

Sekretorė  Nuolat 

(karantino 

metu) 

5. Susisiekti su visais tėvais (100 %), išsiaiškinti 

nuotolinio ugdymo organizavimo galimybes, perduoti 

informaciją apie įstaigos pasirinktus nuotolinio 

ugdymo(si), būdus ir galimybes 

Grupių mokytojos 2020 m. 

kovo 16 d. -  

kovo 20 d. 

6. Organizuoti nemokamą maitinimą socialiai 

remtiniems vaikams. Parengti reikiamą 

dokumentaciją, davinius išsinešimui 

Direktorius 

Vyr. buhalterė 

2020 m. 

kovo 16 d. -  

kovo 20 d 

7. Pasirengti nuotoliniam ugdymui per internetinę 

sistemą „Mūsų darželis“ (patikrinti visų tėvų 

prisijungimus, išbandyti visas funkcijas, kontaktuoti su 

sistemos administratoriais dėl funkcijų tobulinimo) 

Skaitmeninių 

technologijų 

administratorė,  

grupių mokytojos 

2020 m. 

kovo 16 d. - 

kovo 20 d. 

8. Sukurti  Messenger grupes: mokytojams, mokytojų 

padėjėjoms, mokytojų padėjėjoms su spec. poreikių 

vaikais informacijos perdavimui, pasitarimų 

organizavimui, pasidalijimui gerąja patirtimi, 

einamiesiems klausimams spręsti 

Pavaduotojas ugdymui  2020 m. 

kovo 23 d. – 

kovo 24 d. 

9. Parengti ateinančios savaitės planus bei skaitmeninę 

mokomąją medžiagą ir įkelti į sistemą „Mūsų  

darželis“ 

Grupių mokytojos 2020 m. 

kovo 23 d. – 

kovo 27 d. 

10. Organizuoti nuotolinį ugdymą spec. poreikių vaikams 

per sistemą „Mūsų darželis“ bei pasirengti 

individualiems užsiėmimams per sistemą Messenger  

Pagalbos vaikui 

specialistai 

2020 m. 

kovo 16 d. - 

kovo 25 d. 

11. Organizuoti įstaigoje naudojamų pratybų išdalinimą 

visiems priešmokyklinukams, o ikimokyklinio 

amžiaus vaikams pagal poreikį  

Pavaduotojas ugdymui 

ir grupių mokytojai 

2020 m. 

kovo 23 d. – 

kovo 27 d. 

12. Parengti (susitarti) Gargždų lopšelio-darželio 

„Saulutė“  nuotolinio mokymo taisykles 

Pavaduotojas ugdymui 2020 m. 

kovo 16 d. -  

kovo 27 d. 

13. Tobulinti gebėjimus nuotolinio ugdymo organizavimo 

klausimais savišvietos ir nuotolinio mokymosi 

(vebinarai) būdu. 

Grupių mokytojos ir 

visi suinteresuoti 

asmenys 

Nuolat 

 

http://www.gargzdusaulute.lt/

