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RENGINIAI IR ŠVENTĖS 

 
Tikslas – puoselėti tradicijas, ugdyti vaikų vertybines nuostatas, estetinį skonį ir meninių gebėjimų 

raišką. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Data Atsakingi vykdytojai 

1. 
Įstaigos bendruomenės šventė 

„Sveikas, rugsėji! 

2017 m. 

rugsėjo 

1 d. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, meninio ugdymo 

pedagogės, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogės. 

2. 

Lauko edukacinių erdvių pristatymo 

renginys 

„Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir 

sužinau!”  

 

2017 m. 

Rugsėjo  

21 d. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, auklėtojos: 

G.Stonkuvienė, I.Peciukonienė, 

R.Pozdniakova, A.Šiaulienė, 

logopedė V.Povilaitienė ir meninio 

ugdymo pedagogės. 

4. 

Visuomenės aplinkosauginio švietimo 

projekto  

„Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir 

sužinau!” 

AKCIJA „KURKIME APLINKĄ VAIKAMS 

2017!“  

 

2017 m. 

Spalio  

4 d. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė,  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogės. 

5. 

Rudens vakaronės 

 

„ŽIBINTŲ ŠVENTĖ“ 

2017 m. 

lapkričio 

mėn. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė,  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

6. 

Tarptautinė mokslinė - metodinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

Konferencija Vilniaus miesto savivaldybės 

Kolegijos salėje 

„VAIKŲ UGDYMAS(-SIS) PER PATIRTĮ 

LAUKO EDUKACINĖSE APLINKOSE 

IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE“ 

2017 m. 

lapkričio 9 d. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė,  auklėtoja 

G.Stonkuvienė 

7. 

 

Grupių susitikimai su Kalėdų Seneliu  

 

„KALĖDOS, TAI ŠVENTĖ ŠVIESI“ 

 

2017 m. 

gruodžio 

21-22 d. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė,  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

8. 

Įstaigos bendruomenės renginys. 

ATSISVEIKINIMAS SU EGLUTE. 

TRYS KARALIAI 

2018 m. 

sausio 

5 d. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė,  ankstyvojo, 
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ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

9. 

Pilietiškumo ugdymas. 

Sausio 13-oji LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS 

MINĖJIMAS 

Įstaigos bendruomenės šventė 

VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA- 

VASARIO 16-OJI 

2018 

Sausio -

Vasario 

mėn. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

Pavaduotoja ugdymui Aida 
Makutėnienė, priešmokyklinio 

ugdymo grupės,  meninio ugdymo 

pedagogės, ikimokyklinio ugdymo 

pedagogės. 

10. 

Tautos tradicijų puoselėjimas. Tautos 

tradicijų puoselėjimas. 

Įstaigos bendruomenės šventė 

ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO. 

UŽGAVĖNĖS 

 

 

2018 m. 

Vasario 

13d. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

Pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės,  

meninio ugdymo pedagogės 

11. 

Amatų dienos. 

Įstaigos bendruomenės šventė 

KAZIUKO MUGĖ 

 

2018 m. 

kovo  

5- 6 d. 

  

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

Pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės,  

meninio ugdymo pedagogės 

12. 

Ekologinio mąstymo ugdymas. 

Įstaigos bendruomenės šventė 

ŽEMĖS DIENA 

2018 m. 

kovo 

20 d. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

Pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės,  

meninio ugdymo pedagogės 

13. 
Įstaigos bendruomenės šventė 

VELYKŲ ŠVENTĖ 

2018 m. 

Balandžio 

 3 - 4d. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė, 

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, meninio ugdymo 

pedagogės, grupių auklėtojos 

14. 

Sveikos gyvensenos sampratos ir gyvenimo 

būdo ugdymas. 

SPORTO ŠVENTĖ 

2018 m. 

Balandžio 

mėn.  

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė,  

pavaduotoja ugdymui Aida 
Makutėnienė,  Sveikatos saugojimo 
ir stiprinimo darbo grupė (SSSDG) 

15 
Smurto ir patyčių prevencijos savaitė 

„ŽYDINTYS PIPIRAI“ 

2018 m. 

Balandžio 

23-30d. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė, 

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, meninio ugdymo 

pedagogės, grupių auklėtojos 

16. 

 

 

Grupių šeimos šventės 

2018 m. 

gegužės 

men. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė, 

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, meninio ugdymo 

pedagogės, grupių auklėtojos 

17. 
Priešmokyklinukų išleistuvės 

„LIK SVEIKAS, DARŽELI“ 

2018 m. 

gegužės 

mėn. 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė, 

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, meninio ugdymo 

pedagogės, priešmokyklinių  grupių 

pedagogės 

18. 2017-2018 m.m. baigiamasis renginys ir 2018 m. L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė, 
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vasaros sutiktuvės  

„VASARĖLĖS ŠYPSENĖLĖ“ 

 

birželio 

men.  1d 

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, meninio ugdymo 

pedagogės, ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių  grupių pedagogės. 

19. 
Šventės, festivaliai, renginiai, konkursai, 

koncertai, parodos Vilniaus mieste 

Mokslo 

metų eigoje 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė, 

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, meninio ugdymo 

pedagogė, įstaigos gr. pedagogės 

20 

Pedagogių inicijuojamos autentiškos 

šventės, projektai, vakaronės, akcijos, 

iniciatyvos, kiti renginiai 

Mokslo 

metų eigoje 

L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė, 

pavaduotoja ugdymui Aida 

Makutėnienė, meninio ugdymo 

pedagogė, įstaigos gr. Pedagogės. 

 

 

PEDAGOGŲ ATVIROS VEIKLOS * 

 

Tikslas – dalijimasis gerąja darbo patirtimi, stebint pedagoginę ugdomąją veiklą. 

 

Eil. 

Nr. 

Pedagogo vardas, 

pavardė 
Data Grupė 

1.  Elvyra Adamovič 
2018 gegužės 

mėn. 
“Varliukų” 

2.  Auksė Aleksandravičienė 201 “Pelėdžiukų” 

3.  Nijolė Ambraziūnienė 
2018  

balandžio mėn. 
“Žiogelių” 

4.  Anžela Duchanina 
2018 

Balandžio mėn. 
“Skruzdėliukų” 

5.  Veronika Jatkauskienė 
2018  

kovo mėn. 
“Boružiukų” 

6.  Ona Kunickienė 
2018 

balandžio mėn. 
“Gėlyčių” gr. 

7.  Raminta Sapatkienė 
2017 

Gruodžio mėn. 

“Žvirbliukų”gr. 

Advento vakaronė 

8.  Rimutė Pozdniakova 2017 spalio mėn. “Bitučių” 

9.  Dalė Rutkauskienė 
2018 

Gegužės mėn. 
“Zuikučių” 
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10.  Goda Stonkuvienė 
2018 

kovo mėn. 

“Drugelių” 

Žemės dienai 

11.  Asta Šiaulienė 
2017 lapkričio 

mėn. 
“Nykštukai” 

12.  Audronė Varenbergienė 
2018 balandžio 

mėn. 
“Gėlyčių” 

14. Lilija Verikaitė 
2017 

Gruodžio mėn. 

“Drugelių” 

Advento vakaronė 

15. Inesa Vainovskė 
2018 balandžio 

mėn.  
“Pelėdžiukų” 

16. Delija Vozgirdaitė 
2018 

Vasario mėn. 
“Pelėdžiukų” 

17. Virginija Savickienė 
2018 

Sausio mėn. 
“Skruzdėliukų” 

18. Gailutė Bautronienė 
2018 

Sausio mėn. 
“Boružėlių” 

19.  Vaida Povilaitienė 
2017 

Spalio mėn. 
“Bitučių” 

 

*atvirų veiklų datos ir temos metų bėgyje gali kisti dėl įvairių, iš anksto nenumatytų priežasčių. 

 

 

BENDRADARBIAVIMO SU ŠEIMA VEIKLOS KRYPTYS 
 

Tikslas – paslaugų kokybės užtikrinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonė 

 

Laikas 

 

Atsakingi asmenys 

 

Sėkmės rodikliai 

1.  

Šeimos – darželio – 

mokyklos sąveika 

susirinkimų metu 

2017 m. 

rugsėjo 

mėn. 

L. e. p.direktorė Daiva 

Tarvydienė, pavaduotoja ugdymui 

Aida Makutėnienė, logopedė 

Vaida Povilaitienė 

Konstruktyvus dialogas 

tarp šeimos ir darželio. 

Tėvų informavimas, 

konsultavimas apie vaikų 

pasiruošimą pirmai klasei.  
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2.  
Tėvų susirinkimai 

grupėse 

2017 m. 

rugsėjis, 

2018 m. 

pavasaris 

L. e. p.direktorė Daiva 

Tarvydienė, pavaduotoja ugdymui 

Aida Makutėnienė, įstaigos grupių 

pedagogės. 

Tėvų dalyvavimas 

ugdomojo proceso 

planavime, ugdymo 

tęstinumo namuose 

užtikrinimas, edukacinių 

erdvių plėtojimas. 

3.  

Tėvų kontaktinė ir 

informacinė 

apklausa 

2017 m. 

rugsėjis 

– spalis 

L. e. p.direktorė Daiva 

Tarvydienė, pavaduotoja ugdymui 

Aida Makutėnienė, 

Bendradarbiavimas su 

šeima pildant kontaktines, 

nuolaidų taikymo ir 

lūkesčių anketas. 

4.  
Vaikų išvykų 

organizavimas 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Aida Makutėnienė, 

grupių pedagogės. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, pedagogės, tėvai 

– savanoriai padeda 

organizuoti edukacines 

vaikų išvykas. 

5.  
Šeimų dalyvavimas 

rudenėlio parodoje 

2017 m. 

spalio 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Aida Makutėnienė, 

įstaigos grupių pedagogės, 

kūrybinė darbo grupė. 

Tėvų ir jų ugdytinių 

kūrybinių galių 

puoselėjimas. 

6.  

Socialinė, 

logopedinė, 

psichologinė 

pagalba,  parama 

vaikui, šeimai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Įstaigos administracija, vaiko 

gerovės komisija, logopedas, kiti 

pedagogai. 

Vaiko specialiųjų poreikių 

tenkinimas. Konsultacijos 

su pedagogine 

psichologine tarnyba. 

7.  

Šeimų dalyvavimas 

įstaigos šventiniuose 

renginiuose, 

akcijose, parodose, 

projektuose 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, įstaigos grupių 

pedagogės. 

Glaudus 

bendradarbiavimas su 

šeima, siekiant ugdymo 

kokybės. 

8.  

Tėvų skatinimas 

dalyvauti ugdymo 

procese 

Mokslo 

metų 

eigoje 

L. e. p.direktorė Daiva 

Tarvydienė, pavaduotoja ugdymui 

Aida Makutėnienė, įstaigos grupių 

pedagogės. 

Tėvų įtraukimas dalyvauti 

kasdienėje grupės veikloje, 

ugdymo proceso eigoje. 

9.  

Asmeninės tėvų 

pedagoginės 

konsultacijos 

Mokslo 

metų 

eigoje 

L. e. p.direktorė , direktorės 

pavaduotoja  ugdymui, logopedė, 

įstaigos grupių pedagogės, 

metodinė taryba. 

Tėvų edukacinis švietimas 

aktualiais ugdymo 

klausimais. 

10. Bendros talkos 

2017 m. 

ruduo,  

2018 m. 

pavasaris 

L.e.p.direktorė , pavaduotoja 

ugdymui, įstaigos grupių 

pedagogės. 

Darželio aplinkos kūrimas, 

bendrų rūpesčių ir darbų 

atlikimo metu vaikai 

mokomi atsakingumo, 

kruopštumo, pagalbos 

kitam, o tėvai ir pedagogai 

susibendrauja. Tėvai taip 

pat pasijunta atsakingi už 

darželio aplinką, kurioje 
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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PIPIRAS“ IR 

ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS BENDRADARBIAVIMO 

PRIEMONIŲ  PLANAS 

2017-2018 MOKSLO METAMS 
 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonė, veikla 

 

 

Įgyvendinimo 

vieta 

 

Data 

 

Atsakingi asmenys 

1. 

Edukacinė šokio ir muzikos 

pamokėlė lopšelio-darželio 

auklėtiniams „Pažaiskime“ 

 

Lopšelis-

darželis 

„Pipiras“ 

 

2017 m. 

10 mėn. 

Lopšelio-darželio „Pipiras“ ir 

šv.Kristoforo progimnazijos 

administracija, 

priešmokyklinės pedagogės bei 

pradinio ugdymo mokytojos 

 

2. 

 

Šv. Kristoforo progimnazijos 

mokinių ir priešmokyklinės grupės 

vaikų edukacinis užsiėmimas 

„Tarptautinės tolerancijos diena“ 

Lopšelis-

darželis 

„Pipiras“ 

 

2017 m. 

11 mėn. 

 

Šv. Kristoforo progimnazijos 

etikos mokytoja, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės 

4. 

 

Šv. Kristoforo progimnazijos 

mokinių  Kalėdinis sveikinimas 

 

Lopšelis-

darželis 

„Pipiras“ 

 

2017 m. 

12 mėn. 

L/d „Pipiras“ ir  Šv.     

Kristoforo progimnazijos 

administracija, pedagogai 

5. Šv. Kristoforo progimnazijos šv. Kristoforo 2018 m.  L/d „Pipiras“ ir  Šv.     

būna jų vaikai. 

11. 
Tėvų organizuojami 

užsiėmimai  

Mokslo 

metų 

eigoje 

L.e.p.direktorė, pavaduotoja 

ugdymui, įstaigos grupių 

pedagogės. 

Tėvai pasakoja ir pristato 

savo profesijas, inicijuoja 

edukacines programas, 

kuria edukacines erdves. 

12. 
Bendruomenės 

tradicijos 

Mokslo 

metų 

eigoje 

L.e.p direktorė D.Tarvydienė, 

pavaduotoja ugdymui 

A.Makutėnienė, įstaigos grupių 

pedagogės. 

Organizuojami bendri 

vakarai ir veiklos, kurių 

metu vaikai, tėvai ir 

pedagogai būna drauge, 

tikslingai praleidžia laiką 

dalindamiesi patirtimi, 

susirasdami naujų 

bendraminčių. 

13. 
Tėvų dalyvavimas 

įstaigos savivaldoje 

2-3 

kartus 

per 

mokslo 

metus 

L.e.p direktorė D.Tarvydienė, 

įstaigos taryba 

Tėvai – partneriai. 

Bendradarbiavimas, 

siekiant įstaigos veiklos 

tobulinimo. 
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 pradinių klasių šaškių turnyras progimnazija 

 

02 mėn. Kristoforo progimnazijos 

administracija, pedagogai 

6. 

 

Priešmokyklinės grupės vaikų ir 

progimnazijos pirmokų sporto 

šventė-„Olimpinės žvaigždutės“ 

 

šv. Kristoforo 

progimnazija 

 

2018 m. 

03 mėn. 

L/d „Pipiras“ ir  Šv.     

Kristoforo progimnazijos 

administracija, pedagogai 

7. 

Veiksmo savaitės „Be patyčių“ 

renginiai 

 

Lopšelis-

darželis 

„Pipiras“ ir  

šv. Kristoforo 

progimnazija 

2018 m. 

04 mėn. 

Lopšelio-darželio ir mokyklos 

administracija, mokytojos, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės 

8. 

Pedagogų susitikimas. Lopšelio-

darželio ugdytinių adaptacijos 

mokykloje analizė, diskusijos. 

 

Lopšelis-

darželis  

„Pipiras“ 

2018 m. 

04 mėn. 

Lopšelio-darželio ir mokyklos 

administracija, pedagogai 

 

 

 

 

VAIKŲ EDUKACINĖS IŠVYKOS 

 

Tikslas – suteikti žinias apie lankytiną vietą; pramoga ugdytiniams, įsimintinos ir džiugios akimirkos. 

 

Eil. 

Nr. 
Kelionės tikslas Laikas Dalyviai Atsakingi asmenys 

1. 

Edukacinė- pažintinė 

kelionė į Valstybinį 

operos ir baleto teatrą 

2017 m. 

rugsėjo 

mėn. 

 

„Gėlyčių“, 

„Boružėlių“ grupių 

vaikai 

Darželio administracija, 

pedagogai, tėvai 

2. 

Edukacinė- pažintinė 

kelionė į Vilniaus 

geležinkelių muziejų 

2017m. 

rugsėjo 

mėn. 

„Ežiukų“ grupė 
Darželio administracija, 

pedagogai, tėvai 

3. 
Saugaus eismo 

mokykla 

2017 m.  

Lapkričio 

28-29d.   

Priešmokyklinių  

grupių vaikai 

Darželio administracija, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

4. 
Edukacinė- pažintinė 

kelionė į Europos parką 

2017 m.  

Lapkričio 

mėn. 

„Pelėdžiukų“ grupė 
Darželio administracija, 

pedagogai, tėvai 

5. 
Vilniaus lopšeliai-

darželiai 
Metų eigoje 

Vyresniųjų ir 

priešmokyklinių 

grupių vaikai 

Darželio administracija, 

pedagogai, tėvai 

6. 
Švento Kristoforo 

progimnazija 
Metų eigoje 

Priešmokyklinių 

grupių vaikai 

Darželio ir 

progimnazijos 

administracija, 

pedagogai 
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PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Tikslas – darnus įstaigos veiklos prioritetų įgyvendinimas. 

 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 
 

Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą psichologiškai ir fiziškai saugioje vaiko 

ugdymui(si) aplinkoje, tobulinti kryptingą specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) ugdymą,  švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Eil. 

Nr. 
Data Darbotvarkė 

1. 

2017 m. 

08-16d.  

(neeilinis)   

1. Dėl 2017-2018 m. m. veiklos prioritetų. 

2. Dėl 2017-2018 m. m. įstaigos ugdymo plano ir veiklos programos 

aptarimo; 

3. Dėl 2016-2019 m. m įstaigos strateginio veiklos plano;  

4. Dėl įstaigos komisijų, tarybų, darbo grupių sudėčių; 

5. Dėl įstaigos bendruomenės projektinės veiklos; 

6. Dėl einamųjų klausimų. 

2. 
2017 m. 

09-29d. 

1.  Dėl 2017-2018 m. m. veiklos prioritetų. 

2. Dėl 2017-2018 m. m. įstaigos ugdymo plano ir veiklos programos 

aptarimo; 

3. Dėl 2016-2019 m. m įstaigos strateginio veiklos plano;  

4. Dėl įstaigos komisijų, tarybų, darbo grupių sudėčių; 

5. Dėl įstaigos bendruomenės projektinės veiklos; 

6. Dėl einamųjų klausimų. 

3. 

2018 m. 

sausio 

mėn. 

1. Dėl pirmo posėdžio nutarčių vykdymo; 

2. Dėl įstaigos darbuotojų pareigybių (tarifikacija); 

3. Dėl besimokančios  įstaigos bendruomenės puoselėjimo; 

4. Dėl mikroklimato vertinimo įstaigoje 2017-2018 m.m.; 

5. Dėl bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtros. 

6. Dėl einamųjų klausimų. 

4. 

2018 m. 

gegužės 

mėn. 

1. Dėl  įstaigos 2017-2018 m. m. veiklos apžvalgos; 

2. Dėl vaikų pasiekimų vertinimo; 

3. Dėl „Mikroklimato vertinimo įstaigoje“ tyrimo išvadų apžvalga; 

4. Dėl projektų įgyvendinimo; 

5. Dėl įstaigos veiklos gairių 2018-2019 m. m. 

6. Dėl darbo vasaros metu. 

7. Dėl einamųjų klausimų. 

Eil. 

Nr. 
Data Veikla 
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METODINIAI PASITARIMAI 

Tikslas – kokybiškas ugdomasis procesas. 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data, laikas Atsakingi asmenys 

1. 1. Dėl 2017-2018m.m. grupių metinio 

ugdymo plano  - pristato grupių 

auklėtojos. 

2. Dėl grupių tėvų susirinkimų 

dienotvarkės nutarčių – protkolus 

pristato grupių auklėtojos. 

3. Dėl saugių veiklų organizavimo 

grupėse ir lauke  - pasisako l.e.p. 

direktorė. 

4. Dėl naujų vaikų adaptacijos bei vaiko 

aprašo – pasisako direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

5. Dėl grupių dienyno tvarkymo - - 

pasisako l.e.p. direktorė ir direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

6. Einamieji klausimai. 

 

2017-09-25 
Pedagogų metodinės 

tarybos pirmininkė, 

direkt.pavad.ugdymui 

Aida Makutėnienė, 

įstaigos pedagogai 

 2. 
1. Dėl naujų vaikų adaptacijos; 

2. Dėl atvirų veiklų organizavimo; 

3. Dėl metinių ugdymo planų; 

4. Dėl lauko teritorijos sutvarkymo; 

2017-10-25 
Pedagogų metodinės 

tarybos pirmininkė, 

direkt.pavad.ugdymui 

Aida Makutėnienė, 

1. 

2017 m. 

spalio 

mėn. 

1. Dėl vaikų, turinčių  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų sąrašo pristatymo; 

2. Dėl vaiko gerovės komisijos 2017-2018 m. m. veiklos plano; 

3. Dėl įstaigos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų raidos aptarimo ir 

pagalbos šeimoms numatymo. 

4. Dėl dokumentų pildymo tvarkos, siunčiant vaikus į  psichologinę-

pedagoginę tarnybą ištyrimui. 

5. Dėl vaikų priėmimo į grupes ne pagal amžių. 

6. Dėl leidimo pasiimti vaikus iš darželio nepilnamečiams. 

7. Dėl žmogaus saugos programos  integravimo į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas. 

2. 

2018 m. 

vasario 

mėn. 

1. Dėl pirmojo posėdžio nutarčių vykdymo aptarimo; 

2. Dėl vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių svarstymo; 

3. Dėl bendradarbiavimo su psichologine-pedagogine tarnyba (PPT). 

4. Diskusijos dėl smurto ir patyčių prevencijos programos „Žydintys pipirai“. 

3. 

2018 m. 

balandžio 

mėn. 

1. Dėl vaiko gerovės komisijos 2017-2018 m.m. veiklos apžvalgos; 

2. Dėl vaiko gerovės komisijos veiklos kitiems metams (2018-2019) 

planavimo; 

3. Diskusijos. 
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5. Dėl grupės taisyklių; 

6. Dėl grupės tėvų susirinkimų; 

7. Dėl Rudenėlio šventės; 

8. Dėl salės ir koridoriaus puošybos; 

9. Dėl kūrybinių grupių darbo; 

10. Dėl projektų įgyvendinimo; 

11. Dėl naujos praktikos įgyvendinimo. 

įstaigos pedagogai 

3. 
1. Konferencijos organizavimas 

savivaldybėje. 

2. Projekto „Gamtos atradimai- žaidžiu, 

kuriu ir sužinau!”“ aptarimas; 

3. Šeimos įtaka vaikų auklėjime 

(diskusija); 

4. Dėl atvirų veiklų organizavimo; 

5. Kalėdinio interjero kūrimas; 

6. Dėl evakuavimo pratybų organizavimo; 

7. Dėl traumų prevencijos; 

9.Einamieji klausimai. 

 2017-11 
Pedagogų metodinės 

tarybos pirmininkė, 

direkt.pavad.ugdymui 

Aida Makutėnienė, 

įstaigos pedagogai 

4. 
1. Dėl 2017-2018 m.m. ugdymo plano 

vykdymo aptarimo; 

2. Dėl kvalifikacijos kėlimo renginių; 

3. Vasaris- sveikatingumo mėnuo; 

4. Dėl „Lietuvos 100-mečio“ renginių 

įstaigoje. 

5. Kiti klausimai. 

2018-01 

 

Pedagogų metodinės 

tarybos pirmininkė 

A.Makutėnienė, 

įstaigos pedagogai 

5. 
1. Dėl ugdomojo proceso grupėse 

organizavimo ir tobulinimo; 

2. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų turinio įgyvendinimo; 

3. Dėl kalendorinių pavasario švenčių 

rengimo. 

4.  Dėl gegužės mėnesio baigiamojo 

renginio organizavimo; 

5. Dėl ugdymo turinio planavimo. 

2018-03 
Pedagogų metodinės 

tarybos pirmininkė 

A.Makutėnienė, 

įstaigos pedagogai 

6. 
1.Dėl pedagogų savianalizės, 

nekontaktinių valandų atsiskaitymo ir 

pagamintų priemonių aprobavimo; 

2.Dėl darbo grupių veiklos apžvalgos, 

siekiant įstaigos veiklos tobulėjimo; 

3. Dėl veiklos gairių kitiems mokslo 

metams numatymo. 

2018-05 
Pedagogų metodinės 

tarybos pirmininkė, 

kūrybinių darbo 

grupių pirmininkai, 

kiti įstaigos pedagogai 

 

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIAI 
Tikslas – įstaigos veiklos veiksmingumas, ugdymo ir paslaugų šeimai kokybė. 

Eil. 

nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys 
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1. 
1. Dėl įstaigos tarybos veiklos 2017-2018 m. m; 

2. Dėl 2017-2018 m. m. prioritetų aptarimo; 

3.  Metų finansinė ataskaita už 2016-2017 m. m.; 

4. Dėl einamųjų klausimų. 

 

2017 m. 

lapkričio 

mėn. 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė,  

Direktorė 

2. 
1. Dėl 2017-2018 m. m. įstaigos veiklos programos 

aptarimo; 

2. Dėl darbo saugos reikalavimų vykdymo; 

3. Dėl būtiniausių remonto darbų, vykdant  

darbų saugos, higienos normų reikalavimus; 

4. Dėl darželio finansų aptarimo; 

5. Diskusijos; 

2018 m. 

vasario 

mėn. 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė,  

Direktorė, 

 

3. 
1. Dėl įstaigos tarybos veiklos 2017-2018 m. m. 

aptarimo; 

2. Dėl darželio darbo vasaros laikotarpiu; 

3. Dėl priešmokyklinio ugdymo modelio 

organizavimo aptarimo; 

4. Diskusijos. 

2018 m. 

gegužės 

mėn. 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė,  

Direktorė, 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

 

ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 
Tikslas – skatinti pedagogus tobulinti profesines kompetencijas, padėti jiems pasirengti atestacijai 

 

PE

DA

GO

GI

NĖ

S 

VE

IK

LO

S 

PR

IE

ŽI

ŪR

OS PLANAS 

Tikslas – pedagogų kompetencijų plėtra tobulinant ugdomąjį procesą 

Eil. 

Nr. 
Data Tikslas 

1. 2017 m. 

lapkričio 

mėn. 

1. Dėl pedagogų atestacijos programos 2016-2018 m.  

2. Dėl pedegogų prašymų atestuotis; 

3. Diskusijos. 

 

2. 2018 m. 

kovo 

mėn. 

1. Dėl besiatestuojančių pedagogų parengties atestacijai pagal perspektyvinę 

2017-2019 m. atestacijos programą. 

2. Dėl siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos pedagogų prašymų 

įtraukti į   atestacijos programą svarstymo; 

3. Diskusijos. 

3. 2018 m. 

gegužės 

mėn. 

1. Dėl metų veiklos savianalizės aptarimo. 

2. Dėl atestacijos rodiklių aptarimo. 

3. Diskusijos. 

Eil. 

nr. 
Priemonės Laikas Sėkmės rodikliai 

 1. 

Parengti informaciniai 

stendai grupėse (jų 

apipavidalinimas, 

informacija) 

Kiekvieną  

mėnesį 

Informatyvūs, estetiški, nuteikiantys vaikus ir 

tėvus maloniai mokslo metų pradžiai, pozityviam 

bendravimui mokslo metų eigoje (savaitės tema, 

tikslas, uždaviniai, sveikinimai, lankstinukai, 

dienos ritmas, meniu, padėkos tėvams ir t.t.). 
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6. 
Edukacinių išvykų 

organizavimas 
Metų eigoje 

Vaikų pažintinių gebėjimų plėtotė, saugaus 

eismo įgūdžių  lavinimas ir tobulinimas 

7. 

Bendradarbiavimas su 

šeima. Grupių tėvų 

susirinkimai 

*2017 m. 

rugsėjis, 

*2018 m. 

gegužė 

*Ryšių su šeima puoselėjimas, tėvų lūkesčių 

aptarimas, naujų mokslo metų veiklos 

numatymas, naujų bendradarbiavimo būdų 

atradimas. *Metų veiklos aptarimas 

8. 

Vaikų pasiekimų 

vertinimas „Vaiko 

aplanke“ 

*2017 m. 

rudenį ir 

*2017 m.    

pavasarį 

* Vaikų gebėjimų ir poreikių pažinimas, 

individualių ugdymo(si) krypčių numatymas. 

Individualizuotas gebėjimų ugdymasis. 

* Pažangos vertinimas. 

9. 
Pedagogų tarybos 

posėdis 

Kartą į 

ketvirtį 

Įstaigos veiklos planavimas. Priemonių veiklai 

gerinti aptarimas ir tvirtinimas. 

10. 
Metodinis pedagogų 

pasitarimas 

Kas mėnesį 

arba pagal 

poreikį 

Ugdymo(si) proceso kokybės analizė, . 

Pedagogo atsakomybės už ugdymo kokybę 

skatinimas. 

11. 

 

Darželio kūrybinių darbo 

grupių veikla. 

 

Metų eigoje 

Gebėjimas susitelkti bendram tikslui siekti, 

rengti ir įgyvendinti bendrus projektus, 

bendradarbiauti veikiant komandoje.                                                    

12. 

Organizuojami 

pedagogams kursai, 

seminarai už įstaig. ribų 

Mokslo 

metų eigoje 

Pedagoginės kvalifikacijos skatinimas, jų 

fiksavimas ir poreikių nustatymas 

13. Vaikų, turinčių kalbos ir Metų eigoje Vaiko – tėvo – pedagogo – logopedo  

2. 

Turiningos ugdomosios 

aplinkos grupėse 

kūrimas 

2017 m. 

rugsėjis, 

2018 m. 

balandis 

Aplinka yra saugi, turininga, estetiška, nuolat 

besikeičianti, pritaikyta vaikų amžiui, veiklai 

visa grupe, mažose grupelėse bei individualių 

gebėjimų plėtojimui(si), skatinanti vaikus 

tenkinti ugdymo(si) poreikius, bendrauti ir 

bendradarbiauti. Edukacinių erdvių plėtra. 

   3. 

Naujai atvykusių 

ankstyvojo amžiaus (iki 

3 metų) vaikų 

adaptacija grupėje 

2017 m. 

rugsėjis - 

lapkritis 

Glaudus pedagogų bendradarbiavimas su 

ugdytinių šeimomis, saugaus mikroklimato 

lopšelio grupėje kurimas laiduoja greitą ir lengvą 

vaikų adaptaciją. Pedagogas stebi, fiksuoja ir 

apmąsto vaikų adaptaciją, numato jos 

lengvinimo būdus. 

 4. 

Pedagogų 

dokumentacijos 

vertinimas. Metinis 

veiklos planas 

2017 m. 

rugsėjis-

spalis 

Grupės vaikų savitumo įžvelgimas. Ugdymo 

prioritetų metams iškėlimas. Ugdymo(si) kokybę 

laiduojančio metinio plano sudarymas. Tėvų 

bendruomenės informavimas. 

 5. 

Pagalba 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogėms. 

Grupių metinių veiklos 

planų rengimas. 

2017 m. 

rugsėjis 

Grupės vaikų savitumo įžvelgimas. Ugdymo 

prioritetų metams iškėlimas, integruojant 

priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektus 

„Katino dienos“ ir  „OPA-PA“. Ugdymo(si) 

kokybę laiduojančių metinių planų sudarymas. 

Pedagoginės veiklos savirefleksija. 
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kitų komunikacijos 

sutrikimų, ugdymas 

bendradarbiavimas siekiant  veiksmingos, 

kryptingos vaikų kalbos sutrikimų korekcijos. 

14. 

Pedagogų 

dokumentacijos 

vertinimas. 

Savaitinės temos 

planavimas 

Kartą į 

ketvirtį   

arba pagal 

poreikį 

Gerės pedagogų veiklos planavimo gebėjimai. 

Planuodamas jis atsižvelgia į vaikų idėjas, tėvų 

siūlymus. Planuojami netikėtumai, staigmenos. 

Apmąstoma vaikų veikla: pasiekimai, sunkumai; 

numatoma užduotis kitai savaitei. 

15. 

Įvairūs bendruomenės 

renginiai, šventės, 

pramogos, 

Mokslo 

metų eigoje 

Bendruomenės sutelktumas. Įstaigos tradicijų 

puoselėjimas. Vaikų kūrybiškumo ugdymas. 

16. Pedagogų atviros veiklos 
Mokslo 

metų eigoje 

Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi. Savo 

veiklos analizavimas ir ugdomojo proceso 

tobulinimo žingsnių numatymas. 

17. 
Vaikų pasivaikščiojimai 

lauke 

Kasdien  

arba pagal 

poreikį 

Vaikų saugumas, užimtumas, grūdinimas, 

judėjimo poreikio tenkinimas. 

18. 
Kūno kultūros 

užsiėmimai 

Pora 

kartų/sav. 

arba pagal 

poreikį 

Vaikų poreikis sportuoti. Užsiėmimo struktūra, 

priemonės, metodai atitinka vaikų amžių, 

užtikrina tinkamą fizinį krūvį, stambiosios ir 

smulkiosios motorikos lavinimą, vikrumo ir 

ištvermės ugdymą(si), teigiamas emocijas. 

19. 

Edukacinių projektų 

rengimas ir vykdymas 

grupėse ir už jų ribų 

Mokslo 

metų eigoje 

Glaudus bendradarbiavimas su ugdytinių 

šeimomis, kitais pedagogais gerinant ugdymo(si) 

kokybę, aktyviųjų ugdymo(si) metodų taikymas. 

20. 

Specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymas. 

Bendradarbiavimas su 

vaiko gerove 

suinteresuotomis 

institucijomis 

Mokslo 

metų eigoje 

Vaikų, pedagogų, tėvų, logopedo, kitų vaiko 

gerove suinteresuotų asmenų (vadovaujantis 

įstaigos Vaiko gerovės komisijos darbo 

reglamentu ir kitais norminiais aktais)  

bendradarbiavimas siekiant efektyvesnės 

pagalbos specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turintiems vaikams. 

21. 

Numatytų atestuotis 

pedagogų praktinės   

veiklos  vertinimas 

Mokslo 

metų eigoje 

Kryptingas, nuolatinis profesinio tobulėjimo 

siekimas. Veiklos rodikliai atitinka pedagogo 

siekiamos kvalifikacinės kategorijos 

reikalavimus. 

22. 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

brandumas mokyklai 

2018 m. 

gegužė 
Sėkmingas pasirengimas mokyklai. 

23. 
Pedagogų metinės 

veiklos įsivertinimas 

2018 m. 

gegužės 

pabaigoje 

2017-2018 m. m. pedagogų savo veiklos 

įsivertinimas tampa profesionalesnis, skatina 

tobulėti. 
 
 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

Tikslas – asmeninių gebėjimų, polinkių bei siekių realizacija; kompetencijų įgijimas darniai įstaigos 

veiklai ir jos bendruomenės išsikeltų uždavinių įgyvendinimui. 



17 

 

 

Eil. 

Nr. 
Renginys Data Sėkmės rodikliai 

1. 

Metodinio ratelio „Aidas“ 

ikimokyklinių įstaigų atviros 

veiklos 

Metų bėgyje 

Pedagogų profesinių kompetencijų 

tobulėjimas, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo  galimybių plėtra 

2. 

Ugdymo plėtotės centro, pedagogų 

kompetencijų tobulinimo instituto, 

LEU bei LVJC ir kt. renginiai 

pedagogams 

Metų bėgyje 

Ugdymo naujovių įsisavinimas, 

pedagogų profesinių kompetencijų 

tobulinimas 

3. 
Ugdymo vadybos seminarai 

įstaigos vadovams 
Metų bėgyje Vadybinių kompetencijų plėtotė 

4. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

dalyvavimas programoje  

„Zipio draugai“ 

Metų bėgyje 

Sėkmingas socialinių įgūdžių 

ugdymo programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas priešmokyklinėse 

„Smalsučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupėse 

5. Kalendorinės šventės Metų eigoje Puoselėjamos tradicijos, papročiai 

6. 
Praktiniai seminarai pedagogams 

įstaigoje ir už įstaigos ribų 

Mokslo metų 

bėgyje 

Ugdymo naujovių įsisavinimas, 

pedagogų profesinių kompetencijų 

tobulinimas 

7. Teminės parodos 
Kas ketvirtį ir 

pagal poreikį 

Grupių ugdytinių kūrybinių galių 

ugdymas 

8. 

Profesinių kompetencijų 

tobulinimosi seminarai 

pedagogams 

Metų eigoje 
Asmeninių profesinių kompetencijų 

tobulėjimas, dalinimasis patirtimi 

 


