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Data  Vieta Laikas Priemonės pavadinimas   Atsakingas 

1 2 3 4 5 

SUSIRINKIMAI, POSĖDŽIAI, PASITARIMAI 

Pagal 

poreikį 

Metodinis  

kabinetas 

13.15   Pasitarimai ugdymo ir įstaigos 

veiklos organizavimo klausimais  

A.Šileikienė  

09 mėn.  Sutartu 

laiku 

Darbo grupių pasitarimai 

(kontaktiniu/ nuotoliniu būdu) 

Darbo grupių 

pedagogai 

09 mėn. L.-d. patalpos Sutartu 

laiku 

Strateginio plano rengimo grupės 

pasitarimai   

A.Šileikienė 

UGDOMOJI VEIKLA 

09-01  Lopšelio-  

darželio 

kiemas 

 Rugsėjo 1-oji. Mokslo ir žinių diena 

 

Grupių pedagogai,  

N. Žuliabina 

09 mėn. „Nykštukai“  

„Žiogeliai“ 

 Tarptautinės programos „Zipio 

draugai“ įgyvendinimas.  

L. Pazniak,  

J. Virčinskienė 

09 mėn. Sveikatos 

kabinetas 

 Pamokėlės apie asmens higieną Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

09 mėn. Lopšelio- 

darželio 

kiemas  

 Sporto pramogos lauke 

„Sportuokime kartu“ 

Grupių auklėtojos 

09 mėn. Lopšelio- 

darželio 

kiemas  

 Pokalbiai apie saugų elgesį lauke Grupių auklėtojos 

09 mėn. Grupių 

patalpos 

 Pokalbiai apie saugų elgesį gatvėje.  Grupių auklėtojos 

09 mėn. L.-d. patalpos  Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos programos 

įgyvendinimas. 

O. Kozlova, 

pedagogai,  

specialistai 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

09 mėn.   Dalyvavimas su ugdytiniais  

organizuojamuose projektuose ir  

konkursuose. 

ikimokyklinio,  

priešmokyklinio  

ugdymo pedagogai 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

09 mėn. Metodinis  

kabinetas 

13.00 Mokymai „Psichikos sveikata“ A. Šileikienė 

09 mėn. Pedagogo 

darbo 

/mokymų 

vieta 

 Kvalifikacijos tobulinimas:   

• VŠPT organizuojami mokymai;  

• www.pedagogas.lt nuotoliniai  

mokymai;  

A. Šileikienė,  

ikimokyklinio,  

priešmokyklinio  

ugdymo pedagogai,  

   • kt. įstaigų organizuojami mokymai;  

• savišvieta.  

meninio ugdymo  

mokytojas,  

logopedas, kiti  

http://www.pedagogas.lt/


2 
 

1 2 3 4 5 

   besimokančių darželių tinklas     

https://mokymosi.lt 

darbuotojai 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

09 mėn. Grupių 

patalpos ir 

specialistų  

kabinetai  

 Konsultacijos pedagogams dėl  

specialiųjų poreikių vaikų ugdymo.  

 

Švietimo  

pagalbos  

specialistai 

09 mėn.  Pagal  

grafiką  

 

Švietimo pagalbos teikimas vaikams.   Švietimo  

pagalbos  

specialistai 

KITA 

09 mėn.       Pedagogo 

darbo  

vieta  

 

kasdien Veiklos stebėjimas ir priežiūra:  

• pedagogų, specialistų ugdomosios 

veiklos; 

• planavimas, ugdymo turinio  

įgyvendinimas;  

• higienos normų vykdymas  

patalpose ir lauko aikštelėse;  

OV sprendimų vykdymas.    

• Savaitės planų (veiklų  

ugdytiniams), užduočių ir veiklų 

vaikams rengimas;  

• informacijos tėvams rengimas;  

• bendravimas su ugdytinių tėvais 

(įvairios technologijos);  

• dalyvavimas organizuojamuose  

projektuose ir konkursuose;  

• savišvieta;  

• veiklos priemonių 

kūrimas/gaminimas;  

• ataskaitų rengimas ir pateikimas  

el. p. ausra.sileikiene@sugardas.lt;  

• refleksija.  

A. Šileikienė,  

A. Melenkova 

Ikimokyklinio,  

priešmokyklinio  

ugdymo pedagogai,  

meninio ugdymo  

mokytojas,  

logopedas 

 

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

____________________________ 

 

 

https://mokymosi.lt/

