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METODINĖS VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 M. M.  
 

 

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

SSGG lentelė 

Pranašumai (Stiprybės) Trūkumai (Silpnybės) 

 Į vaiką orientuotas ugdymas(is). 

 Pedagogo ir vaiko bendradarbiavimas. 

 Pedagogo asmenybės, savęs, kaip 

pedagogo Aš vaizdas, jo pedagoginiai 

sugebėjimai lemia ugdymo(si) kokybę. 

 Edukacinės aplinkos sukūrimas. 

Ugdymo(si) aplinka atitinkanti 

šiuolaikinei ugdymo(si) sampratai, 

ugdymo turiniui, vaikų poreikiams. 

 Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais. 

 Informacijos prieinamumas tėvams ir 

ugdytiniams per informacines 

technologijas. 

  Įstaigos ugdymo programa „Paslaptingi 

laipteliai“ atitinka valstybės nustatytus 

reikalavimus, vietos bendruomenės 

poreikius. 

 Nuoseklus veiklos planavimas aiškiai 

orientuotas į ugdymo tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. 

 Ugdomoji veikla yra įvairi ir kūrybinga. 

 Ugdymosi motyvacija palaikoma ir 

didinama atsižvelgiant į individualius 

vaikų poreikius. 

 Sukurta veiksminga vaikų pasiekimų 

vertinimo ir skatinimo sistema. 

 Visi vaikai yra pasiekę pakankamą brandą 

mokyklai. 

 Pedagogų siekis subalansuoti ugdymą 

(kad visos kompetencijos atsispindėtų 

ir planuose, ir ugdytinių darbuose) ne 

visada sėkmingas. 

 Tėvų komunikacijos etikos stoka. 

 Pedagogų požiūris į ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo kokybę iš 

esmės skiriasi nuo tėvų. 

 Įstaigos praktinėje veikloje vaikų 

kultūra atsispindi fragmentiškai. 

 Nepalankus mikroklimatas tarp 

darbuotojų ir ugdytinių tėvų. 

 Bendruomenės narių bendravimas ir 

bendradarbiavimas fragmentiškas. 

 Įstaigos aplinka ir patalpos iš dalies 

atitinka higienos reikalavimus, 

nepakankamai saugios. 

 Tėvai prie vaiko ugdymo įstaigoje 

daugeliu atvejų prisideda formaliai. 

 Šeimai teikiama informacija apie 

vaiko raidą, ugdymo(si) pažangą ne 

visuomet yra pakankama, etiška. 

 Vertinant vaikų pasiekimus pedagogų 

ir tėvų požiūriai ir veiksmai dažnai 

nesutampa. 

 Įstaigoje informavimo apie vaiką, jo 

pasiekimus tvarka yra gerai žinoma, 

bet ne visada priimtina šeimai. 
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 Tik dalis specialiųjų poreikių vaikų 

daro akivaizdžią ugdymosi pažangą. 

 Vaikų galimybės ir pastangos 

panaudojamos tik iš dalies. 

 Tik dalis pedagogų sugeba analizuoti 

savo veiklą ir jos rezultatus; 

vertinti ir kurti naujus būdus siekiant 

artinti ugdymo(si) turinį ir situacijas 

prie realaus gyvenimo konteksto. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo Programų perimamumo 

elementų ir rezultatų svarba 

nepakankamai išryškėja praktiniame 

lygmenyje. 

 Ugdymo(si) priemonės tik iš dalies 

atliepia vaikų ugdymosi poreikius ir 

skatina jų ugdymąsi. 

 Psichologinė ir socialinė pagalba 

vaikams ne visuomet veiksminga. 

Dažniausiai teikiama tik ypatingais 

atvejais, kai yra akivaizdžiai 

reikalinga. 

 Dauguma pedagogų įstaigos veiklos 

vertinime dalyvauja fragmentiškai. 

Galimybės: Grėsmės: 

  Dėmesio centre yra ugdytinis. 

 Vaikas laisvai mokosi to, kas jam įdomu 

ir atitinka individualius interesus. 

 Darželyje tenkinami vaiko atitinkamo 

amžiaus tarpsnio svarbiausi poreikiai, 

šiuolaikinėje žinių ir technologijų 

visuomenėje augančių vaikų poreikiai, 

ypatingi, išskirtiniai, specialieji vaikų 

poreikiai, individualūs poreikiai. Grupėse 

yra daug įvairių šiuolaikinių žaislų, 

priemonių saviraiškai. 

 Tėvai (globėjai, rūpintojai) yra visaverčiai 

ugdymo proceso dalyviai. Su jais 

derinami visi ugdymo proceso, vaikų 

pasiekimų klausimai. 

 IKT taikymas paįvairina ugdymo(-si) 

procesą Darželyje, pagerina perteikiamos 

informacijos įsisavinimą. 

 Esamų įstaigos tradicijų išlaikymas, 

tęstinumas ir naujų kūrimas. 

 Pedagogams ir kitiems specialistams 

tobulinti profesinę kompetenciją. 

 Tobulinti veiklos planavimo, ugdymo ir 

įsivertinimo kokybę. 

 Taikyti aktyviuosius ugdymo metodus, 

siekti ugdymo veiklų įvairovės, sudaryti 

sąlygas efektyviam bendruomenės narių 

komandiniam darbui. 

 Trūksta gerų pedagogų-analitikų. 

 Neetiško elgesio problemos 

tarpusavio santykiuose nepadeda jų 

išspręsti. 

 Abiejų šalių skirtingi požiūriai nėra 

analizuojami. 

 Mažas darbo užmokestis skatina 

pedagogų migraciją. 

 Spartūs besikeičiančios aplinkos 

pokyčiai skatina darbuotojų baimę dėl 

darbo vietos praradimo. 

 Nuolatinė pedagoginio personalo 

kaita. 

atsiliepia teikiamų darželio paslaugų 

kokybei. 

 Tėvų užimtumas didina vaikų 

pedagoginį apleistumą. 
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 Plėtoti Vaiko gerovės komisijos veiklą. 

 Užtikrinti aukštus ugdymosi rezultatus. 

 Stiprinti ir plėsti įstaigos ryšius su kitomis 

institucijomis ir socialiniais partneriais 

organizuojant šeimų pedagoginį švietimą. 

 Dalyvauti konkursuose, projektinėje 

veikloje, siekiant pritraukti investicijas. 

 Kurti ir tobulinti informacinės, 

konsultacinės, socialinės pagalbos šeimai 

sistemą. 

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIORITETAI 

 

Tikslas 1 

Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą, atitinkančią 

šiuolaikinius ugdymo tikslus.  

 

Uždaviniai 

1.  Stiprinti besimokančios bendruomenės idėją.  

2. Tobulinti pedagogų dalykinių ir didaktinės ugdymo(si) turinio įgyvendinimo kompetencijas. 

3.  Užtikrinti Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo(si) programų perimamumą.  

 

Tikslas 2 

Kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką.  

 

Uždaviniai 

1.  Kurti dvasinių vertybių aplinką. 

2.  Aprūpinti grupes tradicinėmis bei moderniomis ugdymo(si) priemonėmis. 

 

Tikslas 3 

Stiprinti bendravimo santykių kultūros kaitą. 

 

Uždaviniai 

1.  Tėvų švietimo plėtojimas. 

2.  Praktinių seminarų apie savęs tobulinimą organizavimas. 

 

PRIORITETINĖS KRYPTYS 

1.  Ugdymo(si) kokybės gerinimas.  

2.  Vaikų kūrybiškumo ugdymas.  

3.  Šiuolaikiškos ugdymo(si) aplinkos kūrimas.  

4.  Auklėtojų kompetencijų tobulinimas.  

5.  Tėvų informavimas ir švietimas.  

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

1. Alina Grinevič – direktorė, komisijos pirmininkė. 

2. Anželika Poteiko – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos narė.  

3. Jolianta Vaičiulienė – auklėtoja, komisijos narė. 

4. Emilija Taraškevičienė – auklėtoja, komisijos narė.  

5. Jelena Jakubauskienė – tėvų atstovė. 

Komisija nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis; analizuoja 

teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą; teikia siūlymus direktoriui dėl socialinės 

paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis ir kt.); atlieka vaikų, turinčių specialiųjų 

poreikių (išskyrus poreikius atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir teikia 
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siūlymą direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo LR švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka; teikia rekomendaciją pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo 

būdų, metodų trukmės pritaikymo; įvykus krizei lopšelyje-darželyje,  t. y. netikėtam ar pavojingam 

įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų  jos narių  veiklą, emociškai  

sukrečiančiam  visą ar didesnę  įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones. 

Vaiko gerovės komisijos planas rengiamas vieneriems-dvejiems metams ir tvirtinamas įstaigos 

direktoriaus įsakymu.  

 

PEDAGOGŲ TARYBA  

1. Alina Grinevič, direktorė – pirmininkė;  

2. Anželika Poteiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkės pavaduotoja;  

3. Natalia Konikova, priešmokyklinės grupės padagogas – narė; 

4. Anželika Fiodorova, meninio ugdymo pedagogas – narė;  

5. Jolianta Vaičiulienė, auklėtoja – narė;  

6. Svetlana Vartač, auklėtoja – narė; 

7. Emilija Taraškevičienė, auklėtoja – narė; 

8. Edita Valiukevičienė, auklėtoja – narė; 

9. Aurelija Vabalis, auklėtoja – narė. 

Ligita Anžėlaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui – sekretorė. 

Tai nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriems 

ugdymo klausimams spręsti. Pedagogų taryba svarsto praktinius valstybės ir regiono švietimo 

politikos įgyvendinimo klausimus; svarsto įstaigos veiklos programą, analizuoja ugdymo(si) 

programų pasirinkimo ir realizavimo, vaikų brandumo mokyklai klausimus; analizuoja pedagogų 

priežiūros turinį, pedagogų savianalizę; svarsto lopšelio ir darželio ugdymo(-si) turinio derinimą 

tarpusavyje; kartu su specialiaisiais pedagogais ir kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais 

svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. 

Skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą. 

Pedagogų tarybos veiklos planas rengiamas vieneriems-trejiems metams ir tvirtinamas įstaigos 

direktoriaus įsakymu.  

 

ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS UGDYMAS 

 

1. TĖVŲ SUSIRINKIMAI  

 Kartą į pusmetį organizuoti kiekvienoje amžiaus grupėje aktualiems klausimams aptarti.  

2. VEIKLA PEDAGOGAMS ĮSTAIGOJE   

 Metodiniai susirinkimai, pasitarimai pagal metodinės veiklos planą. 

 Pedagogų tarybos posėdžiai kas ketvirtį pagal pedagogų tarybos planą. 

 Individualus pokalbiai. 

 Grupiniai užsiemimai. 

 Praktinė veikla (seminarai, nuotoliniai mokymai). 

3. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 Penkios dienos per metus laisvai pasirinktoje kvalifikacijos kėlimo institucijoje. 

 Tęsti patirties sklaidą aktyviai dalyvaujant konferencijose, savo ir kitų miestų metodiniuose 

būreliuose. 

4. DARBO GRUPĖS – JŲ VADOVAI: 

 Pedagogų taryba – Alina Grinevič, direktorė; 

 Įstaigos veiklos planas – Alina Grinevič, direktorė;  

 Darželio taryba – Anželika Poteiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

 Įstaigos veiklos įsivertinimas – Anželika Poteiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

 Pedagoginio darbo stažo, kvalifikacijos ir išsilavinimo duomenų patikslinimo komisija - 

Anželika Poteiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

 RVASVT sistemos vidaus audito darbo grupė – Anželika Poteiko, dietologė; 

 Įstaigos duomenų bazės tvarkytoja – Anželika Poteiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
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 Viešųjų pirkimų komisija – Ligita Anžėlaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

 Dokumentų ekspertų komisija – Ligita Anžėlaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

 Priešmokyklinės grupės ugdymo plano rengimas – Natalia Konikova, Edita Valiukevičienė, 

priešmokyklinės grupės pedagogai. 

 5. METODINĖS VEIKLOS PLANAVIMAS 

Metų metodinės veiklos planas rengiamas vieneriems mokslo metams ir tvirtinamas įstaigos 

direktoriaus įsakymu (Pedagogų tarybos pritarimas).  

 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas 

Gerinti pedagogų profesinį meistriškumą. Teikti pagalbą pedagogams ugdomojo proceso 

organizavime ir vykdyme.  

 

Uždaviniai 

1. Dalintis gerąja darbo patirtimi:  

 atvirų ugdomųjų veiklų metu;  

 vykti į atviras veiklas rajone, pagal rajono metodinio būrelio planą;  

 parodose, šventėse, konkursuose ir kt. renginiuose;  

 projektinis darbas ir tiriamoji veikla;  

 bendradarbiauti su kitomis rajono, šalies švietimo įstaigomis;  

 dalintis patirtimi, pristatyti pranešimus, pasisakymus, rašyti dalykinius straipsnius, spaudoje.  

2. Kaupti ir skleisti informaciją:  

 savišvieta, metodinių priemonių gaminimas; 

 įstaigos veiklos analizė ir tolimesnės veiklos planavimas; 

 vaikų padarytos pažangos vertinimas ikimokyklinėse grupėse; 

 tėvų konsultavimas sveikos gyvensenos ir ugdymo klausimais; 

 konsultuoti ikimokyklines įstaigas nelankančių vaikų tėvus.  

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS  

 

 

Priešmokyklinės grupės auklėtinių atostogos: 

Rudens  2017-10-30–2017-11-03      

Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27–2018-01-03     

Žiemos 2018-02-19–2018-02-23 

Pavasario (Velykų) 2018-04-03–2018-04-06  

Rudens  2017-10-30–2017-11-03      

Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27–2018-01-03     

      Vasaros atostogos nuo birželio 01 d. iki rugpjūčio 31 d. (Vilniaus miesto tarybos  sprendimas 

Nr. 513, 2000-02-11. 

 

  Ikimokyklinis ugdymas (1,5-5 m.) organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo(si) 

programą „Paslaptingi laipteliai“. Programa „Paslaptingi laipteliai“ parengta ir patvirtinta Vilniaus 

lopšelio-darželio „Paslaptis“ direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu „Dėl lopšelio-darželio 

ugdymo programos“ Nr. V-20. Pritarta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2007 m. liepos 16 d. įsakymu „Dėl pritarimo Vilniaus lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų 

ugdymo programoms“ Nr. 40-697. Programa atnaujinta 2017 m. vadovaujantis valstybinės švietimo 

strategijos 2013-2022 m. nuostatomis, remiantis ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 

ISAK-627, ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014 m.), ikimokyklinio ugdymo 

turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis (2015 m.). Programa grindžiama kitais 

svarbiausiais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais europinio, valstybinio ir vietinės savivaldos 

strateginiais dokumentais. Priešmokyklinis ugdymas (5-6(7) m.) organizuojamas pagal „Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“ patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 
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mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. Planai ir programos derinami, siekiama 

dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių. Planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, 

siekiant kuo didesnio visos įstaigos bendruomenės įsitraukimo. Veiklos planai, ugdymo(si) 

programos skelbiami įstaigos interneto svetainėje, prieinami plačiai visuomenei. 

Pedagoginės veiklos priežiūrą vykdo paskirti asmenys, apie veiklą informuojama metodiniuose 

pasitarimuose. Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami du kartus metuose (mokslo metų pradžioje 

rugsėjo-lapkričio mėnesiais ir pabaigoje gegužės mėnesį) pagal ugdymo sritis ir kompetencijas. 

Pedagogai grupių veiklos atskaitas teikia metodinei tarybai, jų pagrindu mokslo metų pabaigoje 

rengiama lopšelio-darželio veiklos ataskaita. 

 

METODINĖS VEIKLOS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS PROGRAMA 

2017-2018 M. M. 

 

Tikslas 

1. Pedagogų profesinio meistriškumo tobulinimas, skleidžiant savo gerąją darbo patirtį, plėtojant 

pedagogines bei metodines naujoves.  

Uždaviniai 

1.  Plėtoti pedagogų profesinę kompetenciją, sudarant sąlygas mokytis visą gyvenimą. 

2.  Skatinti kolegialų bei demokratišką tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. 

3.  Skatinti pedagogus aktyviai dalintis savo gerąją darbo patirtimi įstaigoje ir rajone. 

4.  Tobulinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, tėvais. 

 

Renginio pavadinimas Data Vykdytojai 
1 2 3 

I.  METODINIAI PASITARIMAI 
1. Piletiškumo ugdymo programos aptarimas ir 

diskusija „Galimų veiklos formų ir metodų 

taikymas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje“. 

2. Dėl idėjų mugės – geriausios ir 

efektyviausios idėjos pilietiškumo ugdymui 

pristatymas. 

Rugsėjis. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 

1. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašo aptarimas. 

2. Vaikų pasiekimų vertinimo sėkmės ir 

tobulintinos sritys – patirties sklaida. 

3. Pedagoginė priežiūra „Vaikų pasiekimų 

vertinimas“. 

Spalis. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 

1. Dėl bendradarbiavimo su Naujosios Vilnios 

metodinio būrelio „Vilnis“. 
2. Edukacinių priemonių mugė – idėjos ir 

patirties sklaida. 

Lapkritis. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 

II.  DARBAS METODINIAME KABINETE 

1. Stendinių pranešimų ruošimas. 

 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui ir pedagogai. 
2. Skaidrių rengimas ir ruošimasis posėdžiams, 

pasitarimams. 
Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 
3. Sukauptos medžiagos sisteminimas. Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 
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III.  PAGALBA PEDAGOGAMS 

1. Konsultacijos priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams vaikų ugdymo, planavimo, 

veiklų ir renginių vedimo ir organizavimo 

klausimais. 

Rugsėjis-

rugpjūtis.  
Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 

2. Konsultacijos ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams vaikų ugdymo, planavimo, 

veiklų ir renginių vedimo ir organizavimo 

klausimais. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 

3. Konsultacijos ankstyvojo amžiaus ugdymo 

pedagogams vaikų ugdymo, planavimo, 

veiklų ir renginių vedimo ir organizavimo 

klausimais. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 

4. Sudaryti galimybes susipažinti su 

respublikos, miesto švietimo politika: 

pedagoginė spauda, švietimo įstaigų veiklą 

reglamentuojantys dokumentai. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 

5. Teikti rekomendacijas ir metodinę pagalbą 

dėl ugdymo programos realizavimo. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 

6. Plėtoti pedagogų saviugdą, savišvietą. 

Naujausios metodinės, pedagoginės-

psichologinės literatūros studijavimas, 

pristatymas kolegoms. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 

7. Skatinti pedagogus dalintis gerąją darbo 

patirtimi, kursų, seminarų medžiaga. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

grupių pedagogai. 

 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA 

2017-2018 M. M. 

 

Tikslas 

Užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. 

Uždaviniai 

1.  Pedagoginio proceso organizavimo lygio įvertinimas ir įsivertinimas. 

2.  Darbo metodų, formų ir veiklų analizė.  

3. Pedagoginės kompetencijos įvertinimas ir įsivertinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Laukiami rezultatai Atsiskaitymo 

forma 
1 2 3 4 5 

1. Renginių organizavimas. 

 

Pagal 

numatytą 

renginių 

planą. 

 

Plėtosis renginių 

organizavimas, 

grupių ir meninio 

ugdymo pedagogų 

gebėjimai 

organizuoti 

nuotaikingus renginius. 

Metodiniame 

pasitarime ir 

asmeniškai su 

grupės 

pedagogu. 

2. Vaikų užimtumas lauke. 

 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Plėtosis gebėjimai 

sudaryti tinkamas 

sąlygas vaikų 

savaiminei veiklai, 

stebėjimams, 

Metodiniame 

pasitarime ir 

asmeniškai su 

grupės 

pedagogu. 
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tyrinėjimams.  
3. Tėvų viešasis švietimas 

(stendinė informacija). 

 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Geros informacijos 

sklaida įvairiais 

ugdymo klausimais. 

Savarankiškai 

paruošta 

medžiaga 

stenduose. 

4. Dokumentacijos tvarkymas: 

1. grupių dienynų priežiūra 

a) grupių metiniai, savaitiniai 

planai, veiklų planavimas; 

b) vaikų pasiekimų ir pažangos 

aplankų rengimas, tvarkymas. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

 

Tvarkingas ir 

kokybiškas dokumentų 

pildymas. 

Metodiniame 

pasitarime ir 

asmeniškai su 

grupės 

pedagogu. 

5. Ugdomojo proceso 

organizavimas: 

a) rytinių mankštų pravedimas; 

b) pasiruošimas kūno kultūros 

valandėlėms, jų pravedimas; 

c) popietinių veiklų 

organizavimas; 

d) ugdomosios veiklos 

organizavimas 

priešmokyklinio, 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse; 

e) muzikinių veiklų 

organizavimas; 

f) dalyvavimas atvirose 

veiklose, vakaronėse. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

 

Pedagogų gebėjimas 

tinkamai paruošti 

veiklos kampelius ir 

priemones vaikų 

ugdomąjai, žaidybinei ir 

kt. veiklai. 

Plėtosis 

bendradarbiavimas su 

šeima.  

Tėvai aktyviau 

įsitrauks į ugdymo(si) 

procesą. 

 

Ataskaitos 

pedagogų 

tarybai 

(prireikus). 

5. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams. 

 

Gegužė. Grupių aplinkos 

sumodeliuotos  

pagal sanitarinius-

higieninius 

reikalavimus.  

Vaikų saugumo 

užtikrinimas. 

Pedagogų 

tarybos 

posėdžio 

nutarimai. 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA 

Eil. 

Nr. 

Veikla Įvykdymo data Vykdytojas 

 

1 2 3 4 

1. Individualūs pokalbiai su tėvais, 

konsultacijos. 
Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Grupių pedagogai. 

 
2. Konsultacijos tėvų grupei bendra tema. Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir grupių pedagogai. 
2. Grupiniai tėvų susirinkimai. Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Grupių pedagogai. 

3. Anketos tėvams. 

 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir grupių pedagogai. 

4. Tėvų švietimas aktualiais pedagogikos, 

psichologijos, medicinos klausimais. 

Rugsėjis-

rugpjūtis.  
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir grupių pedagogai. 
5. Šventės, vakaronės su tėvais. Pagal metinę 

veiklos programą. 
Grupių pedagogai. 
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VAIKŲ ADAPTACIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslas 
Padėti vaikams, pradėjusiems lankyti darželį, sėkmingai įveikti adaptacijos laikotarpį, nulemiantį 

tolimesnį ugdymąsi, santykius su aplinka, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais ir kt. Šeimai 

vykdyti švietėjišką darbą apie adaptacijos laikotarpį, suteikiant pedagoginių psichologinių žinių. 

 

Laukiami rezultatai  
Vaikai, auklėtojoms padedant, susipažins su nauja aplinka, draugais, išmėgins žaislus ir priemones, 

pajus gyvenimo grupėje ritmą.  

Vaikai taps savarankiškesni, pasitikintys savo jėgomis ir galiomis, pasireikš jų gabumai. 

Susiformuos geranoriškas tėvelių bendravimas su pedagogais. 

 
Eil. 

Nr. 
Žingsniai Terminas Atsakingas 

1 2 3 4 

1. 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

Šviečiamasis darbas. 

Individualios konsultacijos tėveliams apie 

lopšelio-darželio režiminius momentus. 

Pokalbiai įvairiais pedagoginiais, 

psichologiniais klausimais. 

Lankstinukai, atmintinės vaikų adaptacijos 

klausimais: „ Jei ruošiatės vaiką leisti į 

darželį“. „Kodėl kai kurie vaikai sunkiai 

pripranta prie lopšelio-darželio sąlygų“, 

„Apie lopšelio-darželio dienotvarkę“. 

Straipsniai tėvų lentoje vaikų adaptacijos 

klausimais. 

 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

 

 

Rugsėjis-

gruodis.  

 

 

 

Rugsėjis-

gruodis. 

 

Grupių pedagogai. 

 

Grupių pedagogai.  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių pedagogai. 

 

 

Grupių pedagogai. 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

Tiriamasis-analitinis darbas. 

Klausimynai tėveliams apie vaikų gebėjimus, 

pomėgius jų individualumą. 

Vaiko adaptacijos aprašo pildymas. 

 

Rugsėjis-

lapkritis. 

Rugsėjis-

lapkritis. 

 

Grupių pedagogai. 

 

Grupių pedagogai. 

3. 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

Vaikų adaptacijos įvertinimas. 

Grupių tėvų susirinkimuose. 

 

 

Metodinio ratelio susirinkimuose. 

 

 

Pedagogų tarybos posėdyje. 

 

 

Bendri įstaigos renginiai. 

 

Pagal grupių 

metinius darbo 

su šeima planus. 

Pagal metinį 

veiklos planą. 

 

Pagal metinį 

veiklos planą. 

 

Pagal metinį 

veiklos planą. 

 

Grupių pedagogai. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių pedagogai ir 

meninio ugdymo 

pedagogas. 

 

 

 

VAIKŲ ADAPTACIJOS PRIEMONĖS 

 

 Šeimos narių buvimas grupėje su vaiku tiek, kiek reikia (kad ugdytinis nestresuotų).   

 Individualių vaiko pastangų pritapti naujame bendraamžių grupėje skatinimas. 

 Teigiamos emocijos.  

 Šeimos tradicijų puoselėjimas.  

 Mėgstamiausių daiktų/žaislų iš namų panaudojimas.  



 10 

PEDAGOGŲ TARYBOS VEIKLA 

 

Tikslas 

Spręsti lopšelio-darželio veiklos įgyvendinimo bei programos realizavimo klausimus, siekiant 

įgyvendinti veiklos programos tikslus ir uždavinius.  

 

Uždaviniai 
1. Kurti saugią, sveiką ir draugišką aplinką lopšelio-darželio bendruomenei. 

2. Individualizuoti ugdymo turinį. 

3. Spręsti ugdymo organizavimo klausimus. 

4. Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl veiklos programos įgyvendinimo. 

5. Svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl vaikų sveikatos, ugdymo, maitinimo. 

6. Derinti vaikų saugumo užtikrinimo, prevencinių programų įgyvendinimo klausimus. 

7. Inicijuoti projektinę veiklą. 

8. Teikti siūlymus dėl tėvų informavimo būdų ir sistemos. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Atlikimo data Atsakingas 

1 2 3 4 

1. 

2. 

 

 

3. 

Dėl žalingų įpročių prevencijos. 
Dėl ugdytinių fizinių galių stiprinimas, 

tenkinant ikimokyklinuko prigimtinį poreikį 

judėti. 

Pedagogo kvalifikacijos kėlimas kursuose, 

seminaruose  mikroklimato gerinimo, elgesio 

korekcijos, gyvenimo įgūdžių klausimais. 

Rugsėjis-rugpjūtis. Direktorė, 

grupių pedagogai, 

kiti specialistai. 

1. 

2. 

 

3. 

Dėl socialinės ir kultūrinės patirties kaupimo. 
Dėl metinės veiklos ir ugdymo programos 

refleksijos. 
Dėl sveikatingumo plano vasarai. 

Rugsėjis-rugpjūtis. Direktorė. 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Dėl 2017-2018 mokslo metų darbo analizės ir 

2017-2018 m. m. ugdymo plano aptarimo. 

Dėl mokytojų ir pagalbos mokytojui 

specialistų atestacijos komisijos rinkimų. 

Dėl seminarų naujovių. 

Dėl pedagogų delegavimo į įstaigos tarybą. 

Dėl darbo grupės sudarymo (strateginiam 

planui rengti). 

Rugsėjis-rugpjūtis. Direktorė. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Ugdymo turinio planavimo analizė 

ikimokyklinėse ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

2017-2018 metų atestacijos programos 

derinimas. 

Pedagoginės bendruomenės inovatyvumo ir 

kūrybiškumo vertinimas bei skatinimo 

priemonės. 

Informacijos pedagogams: prievartos ir smurto 

prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo  

prevencijos tvarkos  ir programos pristatymas; 

tvarkos taisyklių, programos peržiūra, 

tobulinimas, koregavimas 

Rugsėjis-gegužė. Direktorė, 
lopšelio-darželio 

taryba, 
vaiko gerovės 

komisija, 
prievartos ir 

smurto, krizinių 

situacijų valdymo 

prevencijos darbo 

grupė. 
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METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas 

Gerinti pedagogų profesinį meistriškumą ir suteikti pagalbą pedagogams ugdomojo proceso 

organizavime ir vykdyme.  

 

Uždaviniai 

1. Dalintis gerąja darbo patirtimi:  

 atvirų ugdomųjų veiklų metu;  

 vykti į atviras veiklas rajone, pagal rajono metodinio būrelio planą;  

 parodose, šventėse, konkursuose ir kt. renginiuose;  

 projektinis darbas ir tiriamoji veikla;  

 bendradarbiauti su kitomis rajono, šalies švietimo įstaigomis;  

 dalintis patirtimi, pristatyti pranešimus, pasisakymus, rašyti dalykinius straipsnius, spaudoje.  

2. Kaupti ir skleisti informaciją:  

 savišvieta, metodinių priemonių gaminimas; 

 įstaigos veiklos analizė ir tolimesnės veiklos planavimas; 

 vaikų padarytos pažangos vertinimas ikimokyklinėse grupėse; 

 tėvų konsultavimas sveikos gyvensenos ir ugdymo klausimais; 

 konsultuoti ikimokyklines įstaigas nelankančių vaikų tėvus.  

 
Prioritetai 

 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermė-motyvuotas, kompetentingas, 

atsakingas pedagogas. 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas. 

 Ugdymo, kaip vientiso proceso, paremto natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu kurti 

save kaip asmenybę, realizavimas. 

 

Ugdymo projektai 2017-2018 mokslo metais 

 Lopšelio grupės ugdymo projektas ,,Būk saugus". 

 Darželio mišriosios grupės ugdymo projektas ,,Burnos higiena". 

 Priešmokyklinės grupės ugdymo projektas ,,Sveikuolių sveikuoliai". 

 Projektas ,,Aš  saugus  ir mylimas‘‘ (tęstinis). 

 Projektas ,,Rankų darbo lėlės‘‘. 

 

 Ugdymo uždaviniai  
 Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, puoselėti jo teigiamas, į asmens 

tobulėjimą nukreiptas prigimtines galias, garantuoti saugumą padėti adaptuotis naujoje 

aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, mokyti sveikos gyvensenos. 

 Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudaryti galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, 

ugdyti ir plėtoti intelektinius gebėjimus. 

 Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti 

prielaidas skaitymui ir rašytinei kalbai ugdyti. 

 Ugdyti vaiko dorines nuostatas, jautrumą žmogui, visam gyvajam pasauliui, ugdyti pagarbą 

tėvams, artimiesiems, bendraamžiams ir kitiems žmonėms, kūrybiškumą, padėti suvokti ir 

pažinti gamtos grožį, meną, skatinti dalyvauti kūrybinėje veikloje ir atskleisti save, kaip 

potencialų kūrėją. 

 Sudaryti prielaidas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumui pradinėje 

mokykloje. 

 
 

 

 

http://www.paslaptis.vilnius.lm.lt/images/stories/PROJEKTAS%202015-2016%20lop%C5%A1elis.pdf
http://www.paslaptis.vilnius.lm.lt/images/stories/PROJEKTAS%202015-2016%20dar%C5%BEelio%20mi%C5%A1rioji.pdf
http://www.paslaptis.vilnius.lm.lt/images/stories/PROJEKTAS%20prie%C5%A1mokyklin%C4%97%20grup%C4%97%202015-2016.pdf
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METODINĖS VEIKLOS TURINYS 
Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingas 

asmuo 

Pastabos, siekiamas 

rezultatas 
1 2 3 4 5 

1. 2017-2018 m. m. ugdymo 

projektų aptarimas ir 

ugdomosios veiklos planavimų 

aptarimas (orientacinės temos, 

šventės, pramogos, išvykos,  

ekskursijos, sąveika su šeima, 

lopšeliu-darželiu ir kitais 

socialiniais partneriais bei kita  

aktuali veikla). 

Rugsėjis. Direktorė.  Numatyta būsima 

veikla. 

2. Ikimokyklinės programos 

,,Paslaptingi laipteliai“ atitiktis 

šiandienos reikalavimams, 

tobulinimo krypčių 

numatymas. Vykusių bendrų 

įstaigos renginių refleksija.  

Rugsėjis. Direktorė.  Numatytos tobulinimo 

kryptys. 

 

3. Pranešimas „Kaip taisyklingai 

valyti dantukus“. 

 

Spalis. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Naudingos informacijos 

suteikimas 

pedagogams. 

4. Šventinis rytmetis „Rudens 

spalvos“.  

Rudens gėrybių paroda. 

Spalis. Grupių 

pedagogai, 

meninio ugdymo 

pedagogas. 

Surengti rytmetį ir  

parodą (rudens 

gėrybių), 

bendradarbiaujant su 

visų grupių vaikais ir 

ugdytinių tėvais. 

5. Konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“. 

 

Spalis. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, VSPS, 

grupių pedagogai. 

Stiprinama sveikatos 

sauga ir informuojama 

bendruomenė apie 

sveiką gyvenseną ir ligų 

prevenciją. 

6. Konsultacija apie ilgalaikį ir 

trumpalaikį planavimą.  

Seminarų medžiagos 

perteikimas. 

Lapkritis. Direktorė. Gerinama ugdomojo 

proceso kokybė. 

7. Informacija vaikams „Pasakėlė 

apie sveiką mitybą“. 

Lapkritis. Visų grupių 

auklėtiniai ir 

grupių pedagogai. 

Vaikai žino, kas tai yra 

sveika mityba. 

8. Konkursas „Vitaminizuotas 

2017“. Grupėse rengtų 

sveikatingumo projektų 

pristatymas. Pedagogų 

metodinės veiklos aptarimas ir 

įsivertinimas. 

Lapkritis. Priešmokyklinės 

grupės vaikai, 

priešmokyklinės 

grupės pedagogai. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, VSPS, 

kiti pedagogai. 

Formuojamas teisingas 

vaikų požiūris į tinkamą 

mitybą. 

9. Pranešimas „Burnos higiena“ 

 

Gruodis. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, VSPS.  

Formuojamas teisingas 

vaikų požiūris į burnos 

higieną. 

10. Informacijos apie pedikuliozę 

suteikimas. 

Gruodis. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, VSPS. 

Rekomendacijų apie 

pedikuliozę 
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pedagogams ir tėvams 

parengimas. 

11. Tėvų švietimas.   Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymu, grupių 

pedagogai, kiti 

pedagogai. 

Tėvų į(si)traukimas į 

vaikų ugdymą: tėvų 

kvietimas dalyvauti 

grupinėje veikloje, 

darželio šventėse, 

ekskursijose, 

vakaronėse, parodose, 

projektinėje veikloje, 

konkursuose.  

Žinių tėvams teikimas 

(psichologo, gydytojų, 

pedagogų ir kt. 

specialistų 

konsultacijos ugdymo 

klausimais. 

Konstruktyvi veikla 

(kartu su tėvais lėlių 

gamyba, kūryba 

panaudojant neįprastą 

techniką, vaidinimai 

scenoje, koncertiniai 

pasirodymai) pagrįsta 

asmens aktyvumu, 

bendradarbiavimu, 

pagarba. 

Sąlygų sudarymas 

ugdytinių šeimos narių 

savanorystei. 

12. Naujametinė šventė. 

„Baltų“ darbelių paroda. 

Gruodis. Grupių 

pedagogai.  

Bendradarbiaujant su 

ugdytinių tėvais 

surengta bendruomenės 

narių darbelių paroda. 

13. 2018 m. pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimosi 

plano įyvendinimas. 

Sausis. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui.  

Sudarytos sąlygos 

pedagogams tobulėti, 

skleisti savo gerąją 

darbo patirtį.  

14. Pranešimas „Vanduo – 

gyvybės šaltinis“. 

 

Sausis. Grupių 

pedagogai, 

VSPS.  

Sveikos gyvensenos ir 

ligų prevencijos 

skatinimas. 

15. Pranešimas „Daržovių 

vartojimo skatinimo 

rekomendacijos“. 

Vasaris. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui.  

Sveikos gyvensenos ir 

ligų prevencijos 

skatinimas. 

16. Piešinių konkursas „Aš myliu 

Lietuva”.  

Vasaris. Grupių vaikai ir 

pedagogai. 
Meninių darbelių 

pristatymas. 

17. Piešinių konkursas  

„M. Čiurliono kūryba“. 

Vasaris. Priešmokyklinės 

grupės vaikas  ir 

pedagogas. 

Darbelio sukūrimas ir 

pristatymas. 

18. Paskaita pedagogams: „Kaip 

įveikti vaikų baimę darželyje“ 

(naujai atvykusiems vaikams). 

Vasaris. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Pedagogai sėkmingai 

naudoja informaciją 

darbe. 

19. Dalyvavimas Naujosios Kovas. Bendruomenė. Sėkmingas dalyvavimas                                 
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Vilnios kultūros centro XVII 

regioninio vaikų ir jaunimo 

menų festivalyje „Vieversėlis“ 

ir parodos pristatymas. 

koncerte ir parodoje. 

20. Pranešimas „Ką daryti, kad 

apsaugotume vaikus nuo 

susižalojimo?“ 

Kovas. Grupių 

pedagogai. 

Praktiniai traumų ir 

nelaimingų atsitikimų 

prevencijos patarimai. 

21. Atvira projektinė veikla ir jos 

aptarimas. 

Balandis. Grupių 

pedagogai. 
Projektinės veiklos 

ataskaitos pristatymas. 
22. Pranešimas „Vaikų sužalojimų 

priežastys: judrūs, neramūs, 

neatsargūs“. 

Balandis. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui.  

Praktiniai traumų ir 

nelaimingų atsitikimų 

prevencijos patarimai. 

23. Susitikimas ir 

bendradarbiavimas su pradinių 

klasių mokytoja. 

Balandis. Priešmokyklinės 

grupės 

pedagogas.  

Tarpusavio ryšys tarp 

darželio ir pradinės 

mokyklos.  

24. 2017-2018 m. m. papildomojo 

ugdymo veiklos gairių 

aptarimas. 

Gegužė. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Numatyta strategija dėl 

papildomos ugdymo(si) 

veiklos sekančiais  

m. m. 
25. 2017-2018 m. m. veiklos plano 

rezultatų ir vertinimo 

aptarimas bei perspektyvų 

numatymas ateičiai.  

Gegužė. Direktorė, 

grupių 

pedagogai, 

meninio ugdymo 

pedagogas. 

Patobulintas 

ugdymo(si) turinys. 

Metodinės veiklos 

plano įgyvendintų 

priemonių informacija  

pateikta įstaigos 

stenduose, interneto 

svetainėje, pedagogų 

tarybos posėdžiuose. 
26. Pranešimas „Kada ir kaip 

reikia plauti rankas?“ 

Gegužė. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui.  

Formuojami vaikų 

asmens higienos 

įgūdžiai ankstyvajame 

amžiuje.  

27. Pranešimas „Vaikų higienos 

įpročiai ir nešvarių rankų 

ligos“. 

Birželis. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui.  

Formuojami vaikų 

asmens higienos 

įgūdžiai ankstyvajame 

amžiuje. 

28. Švietimo idėjų, pedagogikos 

ugdymo naujovių, pažangios 

pedagogų patirties skleidimas 

lopšelio-darželio 

bendruomenei. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

pedagogai. 

Pagerinta ugdomojo 

proceso kokybė, 

atnaujinta edukacinė 

aplinka įstaigoje. 

29. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo veiklos aptarimai, 

kvalifikacijos kėlimo kursų bei 

seminaruose įgytų žinių 

perteikimas kolegoms. 

Pedagogų nuolatinis 

tobulėjimas, dalyvavimas 

seminaruose, atvirose veiklose.  

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

pedagogai. 

Tobulinama pedagogų 

kvalifikacija, 

stiprinamas tarpusavio 

bendradarbiavimas. 

30. Bendrų projektų vykdymas su 

socialiniais partneriais. 

Aktyvus pedagogų  

dalyvavimas seniūnijos 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

pedagogai. 

Stiprinami socialiniai 

ryšiai. 
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lopšelių-darželių metodinėje 

veikloje. 

31. Išvykų, ekskursijų 

organizavimas vaikams. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

pedagogai. 

Formuojamos tautinės 

vertybės, 

bendražmogiškos 

nuostatos. 

32. Vaikų ir tėvų darbų parodos. Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Grupių 
pedagogai, tėvai. 

Bendruomenės narių 

geranoriškas 

bendradarbiavimas. 
33. Šeimos dalyvavimas įstaigos 

renginiuose, ugdomojoje 

veikloje. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 
Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

pedagogai, 

meninio ugdymo 

pedagogas. 

Tobulinamas pedagogų 

ir vaiko šeimos narių 

bendradarbiavimas. 

34. Metodinės pagalbos teikimas 

šeimai. Informacinės 

medžiagos pateikimas grupių 

stenduose, elektroninis 

bendravimas, lankstinukų 

rengimas. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai. 

Informacija pateikiama 

įstaigos stenduose, 

interneto svetainėje, yra 

bendradarbiaujama su 

tėvais konfidencialiai, 

kt. 

35. Tėvų konsultavimas vaikų 

ugdymo klausimais. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

pedagogai. 

Tėvų švietimas. 

 

 

RENGINIAI, PROJEKTAI, KONKURSAI, FESTYVALIAI, IŠVYKOS 
Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas ir tema  Data  Atsakingas 

1 2 3 4 

1. 

 

Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių 

diena“. 

Rugsėjis.  

 

Gupių pedagogai. 

2. Grupių (3-7 m.) taisyklių sudarymas. Rugsėjis.  Gupių pedagogai. 

3. Rudenėlio šventė „Eina Rudenėlis takučiu“. Spalis.  

 

Meninio ugdymo 

pedagogas. 

4. Vaikų ir tėvų darbelių paroda „Jau ruduo“. Spalis.  

 

Gupių pedagogai. 

5. Svečiuose Drakoniuko teatras. Spalis. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

6. Projekto ,,Sveikuolių sveikuoliai“ 

įgyvendinimas. 

Spalis.  

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

7. Terapijos ugdytinių emocijų valdymui 

(šviesos, kvapų, muzikos ir kt.). 

Rugsėjis-

balandis. 

Grupių pedagogai, 

meninio ugdymo 

pedagogas. 

8. Edukacinis projektas „Nariuotakojai 

darželyje“. 

Lapkritis. 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

9. Projekto ,,Sveikuolių sveikuoliai“ 

įgyvendinimas. Konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“. 

Lapkritis. 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

10. Akcija „Taupykime elektros energiją“. Spalis, lapkritis. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

11. Tarptautinės  tolerancijos dienos minėjimas. Lapkritis.  Gupių pedagogai. 
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12. Tarptautinės draugo dienos minėjimas. Lapkritis. Gupių pedagogai. 

13. Prevencinės pamokos „Būk saugus“ Vilniaus 

saugaus eismo mokykloje ir Vilniaus 4-ame 

policijos komisariate. 

Lapkritis. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

14. Savaitė be patyčių.  Pokalbiai, diskusijos, 

edukaciniai filmukai. 

Lapkritis. Gupių pedagogai. 

15. Konkursas „Vitaminizuotas 2017”. Lapkritis. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

pedagogai. 

16. Žiemos puokščių ir kalėdinių prakartėlių 

paroda. 

Gruodis. Gupių pedagogai. 

17. Žiemos pramogos „Nėra blogo oro - yra 

tinkama apranga“. 

Gruodis. Gupių pedagogai. 

18. Pramoga „Sudie, žaliaskare“, atsisveikinimas 

su eglute. 

Sausis. Gupių pedagogai. 

19. Teatro savaitė – visų darželio grupių 

spektakliukų pasirodymas. 

Sausis. Gupių pedagogai. 

20. Akcijos ,,Padėk draugui‘‘, „Būk draugiškas ir 

dalykis“. 

Sausis. Gupių pedagogai. 

21. Piešinių konkursas „Aš myliu Lietuvą”.  Vasaris. Gupių pedagogai. 

22. Piešinių konkursas „M.K. Čiurlionio kūryba“. Vasaris. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas ir 

vaikas. 

23. Projektas ,,Aš  saugus  ir mylimas‘‘. Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Gupių pedagogai. 

23. Projektas ,,Rankų darbo lėlės‘‘. 

. 

Rugsėjis-

rugpjūtis. 

Gupių pedagogai. 

24. Išvyka į Naujosios Vinios ketvirtąjį policijos 

komisariatą: pokalbiai apie vaikų elgesį 

visuomenėje. 

Kovas. Pedagogai. 

25. Šventinis renginys Motinos dienai paminėti 

„Aš laiminga(s), kai šalia mama!“ 

Kovas. Meninio ugdymo 

pedagogas. 

26. Dalyvavimas Naujosios Vilnios kultūros 

centro XVII regioninio vaikų ir jaunimo menų 

festivalyje „Vieversėlis“ ir parodos 

pristatymas. 

Kovas. Priešmokyklinio, 

meninio ugdymo 

pedagogai. 

27. Patirties skleidimas kitiems miesto 

pedagogams. Lėlių gamyba. 

Kovas. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

28. Šventinis rytmetys „Varpai suskambėjo, 

Velykos atėjo“. 

Balandis. Meninio ugdymo 

pedagogas. 

29. Dalyvavimas regioniniame teatrų festivalyje 

„Mažoji scena“. 

Balandis. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai. 

30. Išvyka į Jaunųjų gamtininkų centrą. Balandis. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai. 

31. Sportiniai žaidimai su kamuoliu. 

Tėvų talkos puoselėjant lopšelio-darželio 

aplinką. Akcija „Padėkime žemei ir sau“, 

aplinkos švarinimo talka „Darom 2018“. 

Gegužė. Gupių pedagogai. 

32. Išvyka į Kairėnų botanikos sodą. Gegužė. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai. 

33. Dalyvavimas festivalyje „Slavų vainikas“. Gegužė. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 
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meninio ugdymo 

pedagogas. 

34. Atsisveikinimo su darželiu šventė „Lik 

sveikas, darželi“. 

Gegužė. Meninio ugdymo 

pedagogas. 

35. Žaidimų savaitė Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti. 

Birželis. Gupių pedagogai. 

36. Pažintinė veikla grupėse „Vasaros gėrybės“, 

kt. 

Birželis-

rugpjūtis. 

Gupių pedagogai. 

37. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose (šalies, 

miesto, mikrorajono). 

Rugsėjis-

gruodis. 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 

meninio ugdymo 

pedagogas. 

 

Būreliai 

 Lietuvių kalba. 

 Anglų kalba. 

 Karate. 

 

Dokumentacija  

 Pedagogų tarybos posėdžių protokolai. 

 Metodinių posėdžių protokolai. 

 Priešmokyklinės grupės ugdomosios veiklos 2017-2018 m. m. veiklos planas.  

 Visų grupių ugdymo veiklos planai. 

 

Ugdymo pasiekimų vertinimas 

 Ugdymo pasiekimų vertinimas vykdomas du kartus metuose: rudenį ir pavasarį, 

individualiuose Vaiko pasiekimų aplankuose, kurie yra parengti pagal vaikų amžių (3-4 m., 

4-5 m., 5-6 m.), visose penkiose kompetencijose: socialinėje, komunikavimo, pažinimo, 

sveikatos saugojimo ir meninėje). Vertinime dalyvauja: grupės auklėtojos ir tiesiogiai su 

vaiku kontaktuojantys asmenys (auklėtojos padėjėja, meninio ugdymo pedagogas). 

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikų pasiekimus remdamiesi ,,Vaikų brandumas mokyklai" rodikliais bei 

,,Priešmokyklinio ugdymo standartai".  

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami pedagogų 

tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose. 

 

METODINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO 

LAUKIAMI REZULTATAI 

 

 Užtikrintas kokybiškas ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimas ir ugdymo tęstinumas.  

 Sudarytos palankios sąlygos kiekvienam vaikui kūrybiškumo ugdymui, gamtos pažinimui, 

kalbos turtinimui. 

 Sukurtos modernios, palankios vaiko sveikatai ir aktyviai veiklai erdvės. 

 Sveikos gyvensenos sklaida. 

 Įvykdytas įvairių sričių ugdymo proceso  į(si)vertinimas ir vaikų gebėjimų vertinimas. 

 Sėkmingas bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais ir socialiniais partneriais, aktyvus jų 

dalyvavimas renginiuose ir ugdymo veikloje. 

 Užtikrinta įvairiapusė pagalba įstaigos bendruomenės nariams. 

 Gilinamos ir plėtojamos įvairios pedagogų kompetencijos. 

 Geras mikroklimatas skatina bendruomenės narių  iniciatyvą, veiklą, norą tobulėti. 
 

_________________________________ 


