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Data 

 
Vieta Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

SUSIRINKIMAI, POSĖDŽIAI, PASITARIMAI 

06-01 Metodinis 

kabinetas 

13.00 Pedagogų tarybos posėdis dėl lopšelio- 

darželio ugdomosios veiklos/darbo 

organizavimo vasaros laikotarpiu 

A. Šileikienė, 

 

Pagal 

poreikį 

Metodinis 

kabinetas 

13.00 Pasitarimas A. Šileikienė 

Pagal 

poreikį 

Metodinis 

kabinetas 

 Pasitarimas/ konsultacijos dėl  darbo 

organizavimo 

A. Šileikienė 

08-30 Metodinis 

kabinetas 

13.00 Pedagogų tarybos posėdis. Pasirengimas 

2021-2022 mokslo metams. 

A. Šileikienė 

UGDOMOJI VEIKLA 

Birželio- 

rugpjūčio 

mėn. 

Grupės,  

žaidimų 

aikštelės 

Pagal 

grupių 

veiklos 

planus 

Grupių veiklos pagal auklėtojų veiklos 

planus: 

• minime Rasas (Jonines), 

Mindaugo karūnavimo dieną;  

• grupių projektai, konkursai. 

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo ir 

muzikos 

pedagogės 

Birželio- 

rugpjūčio 

mėn.. 

Pedagogo 

darbo vieta 

kasdien • Savaitės planų (veiklų 

ugdytiniams), užduočių ir veiklų 

vaikams rengimas; 

• informacijos tėvams rengimas; 

• bendravimas su ugdytiniais ir 

ugdytinių šeimomis (įvairios 

technologijos); 

• dalyvavimas nuotoliniu būdu 

organizuojamuose projektuose ir 

konkursuose; 

• savišvieta; 

• veiklos priemonių 

kūrimas/gaminimas; 

• ataskaitų rengimas ir pateikimas 

el. p. 

ausra.sileikiene@sugardas.lt; 

• refleksija. 

Auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas, 

logopedas 

08 mėn.   Socializacijos projektas „Katino 

Teodoro mokyklėlė: kalbu ir žaidžiu“ 

L.Garuckienė, 

J.Virinskienė, 

L.Pazniak 

PROJEKTINĖ  VEIKLA 

Birželio- 

rugpjūčio 

Pedagogo 

nuotolinio 

 Dalyvavimas  su ugdytiniais nuotoliniu 

būdu organizuojamuose projektuose ir 

Auklėtojai, 

priešmokyklinio 

mailto:ausra.sileikiene@sugardas.lt
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mėn. darbo vieta konkursuose ugdymo 

pedagogai 

BENDRADARBIAVIMAS 

Birželio- 

rugpjūčio 

mėn. 

  Bendravimas ir bendradarbiavimas, 

dalijimasis patirtimi vykdant ugdymą 

grupėje. 

Pedagogai 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

   • Kvalifikacijos tobulinimas 

nuotoliniu būdu:  

• www.pedagogas.lt; 

• besimokančių darželių tinklas     

https://mokymosi.lt; 

• nuotoliniu būdu organizuojami 

mokymai; 

• savišvieta. 

A. Šileikienė, 

auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas 

logopedas 

06 mėn. Metodinis 

kabinetas 

Sutartu 

laiku 
• LEAN komandos baigiamoji 

konferencija  

Įstaigos 

komanda 

KITA 

Birželio- 

rugpjūčio 

mėn.. 

 kasdien Veiklos stebėjimas ir priežiūra: 

• pedagogų, specialistų 

ugdomosios veiklos planavimas, 

ugdymo turinio įgyvendinimas; 

• higienos normų vykdymas 

patalpose  ir lauko aikštelėse; 

• kiemo erdvių atnaujinimas. 

A. Šileikienė, 

A. Melenkova, 

darbuotojai, 

tėvai 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

06-08 

mėn. 

Psichologo 

kabinetas 

Sutartu 

laiku 

Psichologo konsultacijos  tėvams  J. Malyševa 

06-08 

mėn. 

Psichologo 

logopedo, 

spec.pedagogo 

kabinetai 

Pagal 

grafiką 

Švietimo pagalbos teikimas vaikams 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

06-08 

mėn. 

Metodinis 

kabinetas 

Sutartu 

laiku 

Pakartotinis/ pirminis specialiųjų 

poreikių vaikų vertinimas 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

* - vaikų lopšelio- darželio „Gintarėlis“  veiklos  planas gali būti koreguojamas 

http://www.pedagogas.lt/
https://mokymosi.lt/

