
Darbo organizavimo tvarka įstaigoje karantino laikotarpiu 

Gerbiami mūsų lankytojai, Tėvai, globėjai ir kiti interesantai. 

 

Esant šiai sudėtingai ekstremaliai situacijai, saugodami save ir kitus, informuojame, kad įstaiga yra 

rakinama. Informuojame, kad keičiasi ir įstaigos veiklos sąlygos: 

Administracija dirba nuotoliniu būdu nuo 8.00 iki 16.30 (pietų pertrauka 13.00-13.30) 

Įstaigoje darbo dienomis nuo 8 iki 16.30 dirba administracijos atstovas, pagal sudarytą budėjimo 

grafiką (pietų pertrauka 13.00-13.30). 

Interesantų aptarnavimas karantino laikotarpiu vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant aktyvias 

komunikacijos priemones.  

Susisiekti su įstaigos administracija galima elektroninio pašto adresais: ldpelene@gmail.com 

rastine@pelene.vilnius.lm.lt arba telefonu 852426295 (budėjimo metu) 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojo 

padėjėjai dirba nuotoliniu būdu, rengia mokymo medžiagą ir užduotis.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16d. įsakymu 

Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, 

karantino laikotarpiu pedagogai lopšelyje-darželyje ,,Pelenė” dirba nuotoliniu būdu. Jų darbo 

grafikas: 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai dirba nuotoliniu būdu nuo 9.00 iki 16.42  

(pietų pertrauka 13.00–13.30 val.) Visą informaciją pedagogai teikia grupių elektroniniais paštais: 

Boružėlės pelene.boruzeles@gmail.com  

Braškytės pelene.braskyte@gmail.com  

Saldainiukai pelene.saldainiukai@gmail.com  

Lašeliai  pelene.leseliai@gmail.com  

Saulutės  pelene.saulutes@gmail.com  

Žvaigždutės pelene.zvaigzdutes@gmail.com  

Žirniukai pelene.zirniukai@gmail.com  

Drugeliai pelene.drugeliai@gmail.com  

Raktelis pelene.raktelis@gmail.com  

Varpelis pelene.varpelis1@gmail.com  

Grūdelis pelene.grudelis@gmail.com  

Nykštukas pelene.nykstukas@gmail.com  

Įstaiga yra pasirengusi vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, todėl visas užduotis mažiesiems 

rasite savo grupių elektroniniame pašte. Kilus klausimams dėl bendradarbiavimo nuotoliniu būdu, 

vykdant ugdymo procesą, prašome susisiekti su grupės auklėtojomis. 

Logopedė Jelena dirba nuotoliniu būdu nuo 8.00 iki 11.30 val. (pirmadienis, antradienis) ir 

nuo 8.00 iki 17.30 val. (trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) (pietų pertrauka13.00–13.30 val.) 

Interesantų aptarnavimas el.paštu  pelenelogoped@gmail.com  

Logopedė Skaistė dirba nuotoliniu būdu nuo 14.00 iki 18.00 val. (pirmadienis, ketvirtadienis) ir 

nuo 15.00 iki 18.00 val. (antradienis) (pietų pertrauka13.00–13.30 val.) 

Interesantų aptarnavimas el.paštu  pelene.logopedas@gmail.com  

Meninio ugdymo pedagogas dirba nuotoliniu būdu nuo 8.30 iki 18.00 val. (pirmadienis, trečiadienis, 

penktadienis) (pietų pertrauka13.00–13.30 val.) ir 16.45-17.45 (antradienis, ketvirtadienis).  

Interesantų aptarnavimas el.paštu pelene.meninisugdymas@gmail.com 

Psichologas: dirba nuotoliniu būdu nuo 9.00 iki 14.30 val. (pirmadienis, trečiadienis) (pietų pertrauka 

13.00–13.30 val.) 

Interesantų aptarnavimas el.paštu  pelene.psichologas@gmail.com 

Fizinio ugdymo pedagogas dirba nuotoliniu būdu nuo 10.00 iki 12.00 val. savaitės darbo dienomis. 

Interesantų aptarnavimas el.paštu  pelene.sportuojame@gmail.com  
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Įstaigoje neorganizuojami posėdžiai, susirinkimai, konferencijos, pasitarimai. 

Informacija, jei ji neprieštarauja ES Bendrųjų duomenų apsaugos įstatymo reikalavimams, bus 

teikiama telefonu 852426295 arba el.paštu visiems interesantams.  

Ugdytinių tėveliai (globėjai), ją galės rasti www.pelene.vilnius.lm.lt svetainėje. 

 

Dėkoju už supratimą ir tikiuosi sklandaus bendradarbiavimo. 

Būkime sveiki, saugokime vieni kitus!! 

 

Direktorė  Irina Jadevičienė 

 

 

http://www.pelene.vilnius.lm.lt/

