
Lopšelio–darželio 2020m. veiklos plano 

           priedas Nr.1 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

  Tikslas. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, inicijuojant mokytojų bendradarbiavimą, gerosios 

pedagoginės patirties sklaidą. 

 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti ugdymo  veiksmingumą ir kokybę, siekiant individualios  vaiko pažangos.  

2. Plėtoti pedagoginį meistriškumą, tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

3. Skatinti gerosios patirties sklaidą. 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys Laukiamas rezultatas Data Atsakingi, 

vykdytojai 

1. Uždavinys. Didinti ugdymo  veiksmingumą ir kokybę, siekiant   kiekvieno vaiko 

pažangos.  

1.1. Vaiko pasiekimų ir 

pažangos fiksavimo 

e.dienyne „Mūsų 

darželis“  aptarimas 

Bus atliktas  vaikų pasiekimų 

vertinimas, kiekvienam vaikui 

numatyti konkretūs  ugdymo 

uždaviniai,  aptarti rezultatai 

 

II ir IV 

ketvirtis 

 

Z.Urbonavičienė 

D.Žalabinienė 

N.Kaminskienė 

1.2. Vaikų pasiekimų 

vertinimo baigus ugdymo 

pakopą aptarimas 

Ankstyvojo ir ikimokyklinio 

ugdymo metodinėse grupėse 

bus aptartas ugdymo tęstinumo 

problemos, priimti susitarimai. 

Gegužės 

mėn. 

Z.Urbonavičienė 

D.Žalabinienė 

1.3. Patyriminio  ugdymo 

elementų taikymo 

ugdomojoje veikloje 

aptarimas  

Dauguma pedagogų 

ugdomojoje veikloje  taikys 

patyriminio  ugdymo 

elementus. 

Metų eiga Z.Urbonavičienė 

D.Žalabinienė 

N.Kaminskienė 

1.4. Diskusija „Ugdomosios 

veiklos plano rengimas- 

tema ar sritis?“ 

Bus priimti susitarimai dėl 

ugdomosios veiklos planavimo 

Rugpjūčio 

mėn. 

V.Bartkuvienė 

1.5. Edukacinių aplinkų 

kūrimas 

Pateikti pasiūlymai dėl 

priemonių įsigijimo,  aplinkų 

judėjimui ir patirtinei veiklai 

įrengimo. 

I –as 

ketvirtis 

Metodinė taryba 

2. Uždavinys. Plėtoti pedagoginį meistriškumą, tobulinant bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

2.1. Metodinių grupių ir  

 metodinės tarybos 

veiklos plano rengimas.  

 

Numatyti tikslai ir uždaviniai, 

parengti planai 

I –as 

ketvirtis 

Metodinė taryba 

2.2.  Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

Numatytas kvalifikacijos 

kėlimas pagal poreikius ir 

Metų eiga Pedagogai 



tobulinimo renginiuose. 

Savišvieta. 

įstaigos prioritetus. 

Visi pedagogai dalyvaus 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

2.3. Konsultacijos  dėl e. 

dienyno „Mūsų 

darželis“ pildymo. 

Visi pedagogai planuos, vertins 

vaikų pasiekimus,  informuos 

tėvus  e. dienyne „Mūsų darželis 

Metų eiga V.Bartkuvienė 

2.4.  Projektinės veiklos 

analizė. 

Įgyvendinti ir aptarti projektai. Lapkričio 

mėn. 

Metodinė taryba 

2.5. Metodinių grupių ir 

metodinės tarybos  

veiklos aptarimas. 

 

Įsivertinta veikla ir priimti 

susitarimai dėl metodinės 

veiklos 2021 m.  

 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinė taryba 

2.6. Raseinių lopšelio-

darželio „Saulutė“ 

sveikatos stiprinimo 

2016-2020 m. 

programos rengimas 

Pedagogai dalyvaus vertinime, 

teiks siūlymus rengiamai 2021-

2025m. programai 

 

Metų eiga Metodinė taryba 

2.7. Naujos metodinės 

literatūros analizė, idėjų 

atranka 

Mokytojai studijuos pasirinktą 

šaltinį, diskutuos, pritaikys 

žinias praktikoje 

Metų eiga Z.Urbonavičienė 

D.Žalabinienė 

N.Kaminskienė 

3.Uždavinys. Skatinti gerosios patirties sklaidą. 

3.1. „Kolega-kolegai “  

 

Kiekvienas auklėtojas stebės ne 

mažiau nei vieną kolegų veiklą, 

o kiekvienas aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos 

auklėtojas – organizuos ne 

mažiau nei vieną veiklą kolegai. 

Metų eiga Z.Urbonavičienė 

D.Žalabinienė 

N.Kaminskienė 

3.3. Metodinių priemonių 

rengimas ir pristatymas 

rajono metodiniuose 

būreliuose 

Bus parengti  ir pristatyti  ne 

mažiau kaip 3 metodinių 

priemonių aprašai 

Metų eiga V.Bartkuvienė 

3.4 Atviros veiklos 

lopšelyje-darželyje 

 

Pravestos ir aptartos ne mažiau 

kaip 3 atviros kolegų veiklos, 

taikoma  geroji patirtis. 

Metų eiga Metodinių grupių 

pirmininkai 

3.5. 

 

 Gerosios patirties  

sklaida rajone 

 

Organizuota rajono ugdymo 

įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikų bei pedagogų viktorina 

„Mano šalis Lietuva“ 

Vasario 

mėn. 

I.Matevičienė 

L.Vaičienė 

Organizuota metodinė diena  

„S.Kneipo sveikatinimo 

elementų taikymas ankstyvajame 

amžiuje“ 

Gegužės 

mėn. 

D.Reklaitienė 

 

 

 


