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Tikslas: 

1. Siekti ugdymo kokybės, užtikrinant kokybišką darželio paslaugų teikimą. 

Uždaviniai: 

1.  Analizuoti  pedagogų darbo metodus, formas ir veiklas.  

2. Skatinti nuolatinį pedagogų kompetencijos tobulėjimą. 

3. Vykdyti švietimo politiką ir pedagoginę veiklą reglamentuojančių  dokumentų nuostatas.  

4. Teikti  metodinę pagalbą, siūlymus pedagogams dėl ugdymo efektyvumo, pokyčių veikloje. 

5. Skleisti gerąją patirtį ir veiklos organizavimo sėkmės atvejus darželio bendruomenėje ir už jos ribų. 

6.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Laukiami rezultatai Vykdytojai Informavimas 

1. Ugdomojo proceso organizavimas 

1.1. Ugdomosios veiklos organizavimas 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

grupėse (pasirinktinai); ikimokyklinės 

ugdymo programos turinio įgyvendinimas, 

naujos priešmokyklinės ugdymo 

bendrosios programos įgyvendinimas  

2022-2023 m. m. 

nuolat Tobulės ugdymo procesas, gerės jo 

kokybė. 

Tinkamai paruoštos veiklos, erdvės ir 

priemonės vaikų 

ugdomajai, žaidybinei ir kt. veiklai. 

Laiku nustatyti ugdymo 

organizavimo trūkumai, inicijuota 

ugdymo turinio įgyvendinimo ir 

ugdymo proceso kaita. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju, 

metodiniuose 

pasitarimuose 

1.2.  Sveikatos stiprinimo programos  

,,Sveik-uoliukai“ įgyvendinimas  

2022-2023 m. m. 

nuolat 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama su 

sveikatingumo 

ugdymo darbo 

grupe 

1.3. Rytinių mankštų pravedimas, formos, 2022-2023 m. m. Direktoriaus Aptariama su 



įvairovė nuolat pavaduotojas 

ugdymui 

sveikatingumo 

ugdymo darbo 

grupe 

1.4. Kūno kultūros užsiėmimų organizavimas 2022-2023 m. m. 

rugsėjis, gruodis, 

kovas, gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju,   

metodiniuose 

pasitarimuose 

1.5. Muzikinių veiklų organizavimas  2022-2023 m. m. 

rugsėjis, gruodis , 

kovas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

meninio ugdymo 

mokytoju 

1.6. Pasivaikščiojimų lauke organizavimo 

kokybė, lauko aplinkų ir priemonių 

panaudojimo stebėsena  

2022-2023 m. m. 

spalis, gruodis, 

balandis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju 

1.7. Fizinio aktyvumo ir ugdymo užtikrinimas 

lauke  

2022-2023 m. m. 

rugsėjis, gruodis, 

vasaris, gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju, 

metodiniuose 

pasitarimuose 

1.8.   Naujai pradėjusių lankyti darželį  vaikų 

adaptacija grupėse 

2022 m. rugsėjis, 

spalis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju 

1.9.  Besiruošiančių atestuotis pedagogų  

veiklos stebėjimas, jų veiklos kokybės ir 

pokyčių analizė 

2023 m. vasaris, 

kovas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju 

1.10. Švietimo pagalbos specialistų veiklos 

rezultatyvumas  

2022 m. lapkritis, 

2023 m. balandis 

Kokybiškai suteikta pagalba 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikams . Integralumas su grupių 

mokytojais. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

švietimo pagalbos 

specialistais 

1.11.  Ugdomosios aplinkos vertinimas  2022 m. rugpjūtis, 

rugsėjis,  

2023 m. vasaris, 

balandis 

Palankios vaikų ugdymui(si) 

aplinkos užtikrinimas.  Tikslingų 

edukacinių erdvių išskyrimas, 

atsižvelgiant į grupėje besiugdančių 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju,   

metodiniuose 



vaikų amžių ir poreikius.  Saugių 

edukacinių  erdvių išdėstymo 

prieinamumas, funkcionalumas, 

stendų atnaujinimas. 

pasitarimuose 

1.12. Renginių organizavimas ir jų pravedimas, 

formų įvairovė 

Pagal numatytą 

2022-2023 m. m. 

renginių planą 

Plėtosis renginių organizavimas, 

pedagogų gebėjimai organizuoti  

nuotaikingus renginius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju,   

metodiniuose 

pasitarimuose 

1.13  Edukacinių projektų rengimas ir 

vykdymas  grupėse  

2022-2023 m. m. 

nuolat 

Tikslingi projektai orientuoti  į 

grupės vaikų ugdymosi poreikius. 

Tėvų įtraukimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju,   

metodiniuose 

pasitarimuose 

1.14. Ugdomosios veiklos planavimo ir 

organizavimo kokybė, siekiant ugdyti 

vaikų saviraišką ir kūrybiškumą taikant 

STEAM metodiką 

2022-2023 m. m. 

nuolat 

Įdomesnis ir patrauklesnis ugdymo 

turinys, pedagogų kompetencijos 

tobulinimas, vaiko ugdymo(si) 

motyvacijos skatinimas. STEAM 

metodika integruojama į kiekvienos 

savaitės veiklas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju,  

metodiniuose 

pasitarimuose  

2. Dokumentacija 

2.1. Grupių metiniai, savaitiniai planai, 

ugdomojo proceso planavimas, jo kokybė 

2022-2023 m. m. 

nuolat 

Sistemingas, nuoseklus ir kokybiškas 

ugdomosios veiklos planavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju,   

metodiniuose 

pasitarimuose 

2.2. Meninio ugdymo mokytojo, neformaliojo 

ugdymo mokytojo  metiniai, savaitiniai 

planai,  ugdomojo proceso planavimas, 

kokybė 

Aptariama 

individualiai su 

mokytojomis 

2.3.  Švietimo pagalbos specialistų (logopedo, 

socialinio pedagogo) veiklos planų 

vertinimas, pasiekimų aptarimas 

2022 m. spalis Tikslingai numatomos ugdomosios 

veiklos individualizuojant ir 

diferencijuojant užduotis. Suteikiama 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama  

individualiai su 

švietimo pagalbos 



pagalba SUP vaikams, vykdant 

individualų pagalbos vaikui  planą.  

specialistais  

2.3. Elektroninio dienyno pildymo priežiūra 2022-2023 m. m. 

nuolat 

Dienynai, planai, ataskaitos atitiks 

susitarimus ir bendrus reikalavimus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytojomis 

2.4.   Vaikų pasiekimų  ir pažangos  dokumentų 

vertinimas, apibendrinimas 

Vaikų pasiekimai ir pažanga bus 

fiksuojami elektroniniame dienyne  

atitinkamos formos lentelėse. Su 

vaiko  pažanga, pasiekimais 

sistemingai supažindinami tėvai. 

Nuolat pildomi vaikų pasiekimų 

aprašai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Aptariama 

metodiniuose 

pasitarimuose 

2.5. Vaikų pasiekimų aprašų pildymas, 

vertinimas 

 Aptariama 

individualiai su 

mokytojomis 

2.6. Grupių elektroninių žiniaraščių patikra  2022-2023 m. m. 

paskutinę 

mėnesio dieną 

Tinkamai pildomi  grupių 

elektroniniai žiniaraščiai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariama 

individualiai su 

mokytojomis 

 

* Pasiliekame teisę, esant atitinkamoms aplinkybėms, 2022-2023 m. m. pedagoginės veiklos priežiūros planą koreguoti, keisti. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                        Giedrė Bagdonienė 

 


