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STIPRIOSIOS PUSĖS

SILPNOSIOS PUSĖS
Pedagogams trūksta laiko metodinei veiklai.

-Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas, su vaikais
dirba kūrybingi pedagogai, dauguma specialistų,
turintys gerą pedagoginę patirtį. Į kolektyvą
naujai įsiliejančios pedagogės įneša naujų idėjų

-Kokybiško ugdymo programos turinio
realizavimui trūksta reikiamų kompetencijų
auklėtojų padėjėjoms.

ir minčių. Paskelbus visuotinį karantiną buvo

Neišlavėjusi ugdytinių gimtoji kalba –

dirbama nuotoliniu būdu.

netaisyklingas lenkų kalbos garsų tarimas,

-Estetiškai sutvarkyta įstaigos vidaus aplinka

skurdus žodynas, prasti daiktų, objektų

suteikia jaukumo ir šilumos jausmą, bei sukuria

apibūdinimo įgūdžiai.

gerą darbinę atmosferą tiek pedagogams tiek ir

-Kai kuriais atvejais yra per vėlai diagnozuojami

auklėtiniams, bei jų tėveliams.

bei nustatomi specialieji ugdymosi poreikiai (dėl

-Pedagogams sudaromos sąlygos kelti

tėvų vengimo pripažinti problemą bei

kvalifikaciją, studijuoti.

bendradarbiavimo su pedagogu stokos).

-Aktyvus dalyvavimas respublikos ir rajono
renginiuose.
-Aukštas renginių organizavimo lygis.
-Edukacinė aplinka pritaikyta vaiko poreikiams.
-bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima
tradicijas,
naujų bendravimo formų ieškojimas
bendradarbiaujant su tėvais, konsultuojant juos
vaikų raidos ir ugdymo(si) klausimais;

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

-Įstaigos įvaizdžio kūrimui naudoti įvairius
būdus: dalyvavimas miesto renginiuose,

-Specialistų trūkumas : spec. pedagogo,

projektuose, bendradarbiavimas su socialiniais

logopedo.

partneriais.

Ne visuomet tėvai pripažįsta, kad vaikui

-Aktyviai bendradarbiauti su tėvais, dažniau

reikalinga papildomų specialistų pagalba.

teikti informacija apie vykdomus projektus ir

-Nepakankamas finansavimas deramai ugdymo

veiklas įstaigoje, organizuoti paskaitas tėvams ir

aplinkai kurti bei palaikyti.

asmeninės konsultacijos vaikų ugdymo(-si)

-Didėja vaikų skaičius, turinčių įvairių

klausimais

sutrikimų. Tėvai, nepripažįsta problemų kurias

-Domėtis gabių vaikų ugdymo galimybėmis,

galima išspręsti kvalifikuoto specialisto pagalba.

metodikomis. Jas perimti ir taikyti išskirtinių

Stokojama ugdymo tęstinumo namuose.

gebėjimų turinčių vaikų ugdyme.
-.Nuolat kelti profesinę kompetenciją lankantis
seminaruose, organizuojant diskusijas, dalijantis
-Tobulėti,

kelti

pedagoginę

kompetenciją,

kvalifikaciją. Ieškoti naujų ir įdomių nuotolinio
ugdymo formų.
-Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose.
Daugiau reprezentuoti įstaigą.
-Ugdymo turinio programą, esant reikalui,
tobulinti, papildyti.

2021-2022 MOKSLO METAI

Metodinės grupės veiklos tikslas:
Ugdyti kiekvieno vaiko gebėjimus organizuojant kryptingą, sistemingą ir nuoseklų
ugdymo(si) procesą, užtikrinant vaikų saviraišką, sveikos gyvensenos įgūdžių plėtotę.
Uždaviniai tikslui pasiekti:
1. Turtinti ir modernizuoti įstaigos materialinę bazę.
2. Užtikrinti vaiko fizinę bei psichinę sveikatą.
3. Plėtoti, stiprinti įstaigos bei tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.
4. Bendradarbiauti su švietimo pagalbą teikiančiais specialistais.
5. Kelti darbuotojų kvalifikaciją.
6. Dalintis gerąja pedagoginės veikos patirtimi įstaigos viduje.
7. Skleisti pedagoginės veiklos patirtį už jos ribų.
8. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą.
9. Puoselėti įstaigos tradicijas ir vertybes.
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIORITETAI
2021-2022 m.m. prioritetai:
1. Vaiko sveikatos saugojimas ir stiprinimas.
2. STEAM ugdymo metodo taikymas darbe su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikais. Dalijimasis gerąja patirtimi.
3. Lietuvių kalbos ugdymo sustiprinimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ
METODINĖS GRUPĖS SUEIGŲ PLANAS
Tema
Praėjusių mokslo
metų veiklos
refleksija, 20212022 m. m.
metodinės veiklos
tikslų ir
uždavinių
formulavimas.

Vyraujančios
vaikų
ugdymo kryptys.

Sėkminga vaikų
socializacija

Vaikų
sveikatingumo ir
saugumo įgūdžių
ugdymas.

Turinys

Laikas

1. 2020-2021 m. m. metodinės grupės Rugsėjis
veiklos ataskaita.
2. Ikimokyklinio ugdymo prioritetu ir
metodinės grupės veiklos plano
projekto 2021-22 m.m. tvirtinimas.
3.Grupių metinių veiklos planų
analizė.
4. Projektų temų numatymas.
5. Dalyvavimo lenkiškai kalbančių
vaikų dainų festivalyje “Dainuojantys
darželis” lenkų kultūros namuose
planavimas.
1.Trumpalaikių, ilgalaikių įstaigos ir
grupių projektu aptarimas.
Lapkritis
2. Tarptautinio projekto „Kaip gerai
turėti kaimyną“ pristatymas,
planavimas.
3.“Zuikučių“,“ grupių pedagogų
refleksija vaikų adaptacijos tema.
4. Kalėdinių švenčių planavimas,
grupių papuošimas.
1. Teorinis pranešimas „STEAM
ikimokykliniame ugdyme “
2.Vasario 16 ir Lietuvos Valstybės
atkūrimo šventės organizavimas.
3.Teminių popiečių seneliams
planavimas
4.Kaziuko mugės ir Užgavėnių
pramogos planavimas ir
organizavimas.
1. Teorinis pranešimas „S.Kneipo
sveikatinimo metodo pritaikomumas
švietimo sistemoje“
2.Dalinimas gerąja darbo patirtimi,
pedagogų diskusijos „ Darbas su
elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“
3.Meninės parodos „Velykų
belaukiant“ organizavimo aptarimas.
4. Pramogos “Ridi rid margi
margučiai“ planavimas.
5. Akcijos mamos dienai darželio
kieme organizavimo planavimas.

Atsakingi
asmenys
Direktorė
S.Matarevič,
direktorės
pavaduotojos
ugdymui
A.Sivicka

Direktorės
pavaduotojos
ugdymui
A.Sivicka

Sausis

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
A.Sivicka

Kovas

Direktorė
S.Matarevič,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui
A.Sivicka

METODINĖ VEIKLA DARŽELYJE

Priemonės pavadinimas

Grupės
Atsakingi asmenys
pavadinimas

3 d.

Metodinės grupės susirinkimas.
Grupių pasiruošimas naujiems
mokslo metams. Edukacinių erdvių
atnaujinimas, atitikmuo vaikų
amžiui. Grupių savitumas.
Ugdymo turinio ir kasdieninės
veiklos planavimas. Planavimo
tobulinimas.

Visi pedagogai

Direktorė S. Matarevič,
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui A.Sivicka

6 d.

“Sveikatiada” – renginiai iš
sveikatiados programos
įgyvendintojas VŠĮ “Nei dienos be
mankštos” (tęstinė visus mokslo
metus)

Visos grupės

Grupių pedagogai, met.gr.
pirmininkė R. Filipovič,
L. Mikulskienė

6-10 d.

Grupių tėvų susirinkimai.

Visos grupės

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
A.Sivicka

14 d.

Kultūrinis
renginys
vaikams Visos grupės
„Draugystės diena“. Visų grupių
vaikų susitikimas po vasaros
atostogų.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
A.Sivicka, meninio ugdymo
pedagogė A. Brodovska

8 d.

Pasaulinės košės dienos projektas

Visos grupės

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui A.Sivicka, grupių
pedagogai

13.10-30.11

Kūrybinių darbų paroda
„Rudeniniai karoliai“

Visos grupės,
tėvai

A. Zdanovič, A. Guobis,
V. Martinionienė, I. Pavlovska

19 d.

Projektas “Rudenėlis atkeliavo”.
Veikla su vaikais darželio salėje.

Ikimokyklinės
grupės

21 d.

Projektas “Rudenėlis atkeliavo”.
Veikla su vaikais miške.

Priešmokyklinės
grupės

Meninio ugdymo pedagogė
A. Brodovska, grupių
pedagogai
Meninio ugdymo pedagogė
A. Brodovska, grupių
pedagogai

Laikas
Rugsėjis

Spalis

Lapkritis
11 d.

Lenkijos Nepriklausomybės diena

22-26 d.

„Aš ir tu esame draugai“. Gerumo Visos grupės
savaitė. Žaidimai draugų grupėse.
Metodinės grupės susirinkimas
Visi pedagogai

29 d.

Visos grupės

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui A. Sivicka, grupių
pedagogai
Grupių pedagogai
Direktoriaus pavaduotoja
A.Sivicka

Gruodis
1-3 d.

Kūrybinis projektas “Pasipuoškime
grupes- pasitinkant Kalėdas”

Visos grupės

Direktoriaus pavaduotoja
A.Sivicka, grupių pedagogai

1-31d.

Projektas ,,Kelionė į pasakų šalį”

Visos grupės

V. Martinionienė, I. Pavlovska

6 d.

Dalyvavimas lenkiškai kalbančių
vaikų teatrų festivalyje “Pasakėlė nuo
darželio lentynėlės” lenkų kultūros
namuose.
Pramoga “Mykolinės “
Visos grupės
Kalėdinės šventės
Visos grupės

Meninio ugdymo pedagogė
A. Brodovska, grupių
pedagogai

Paroda „Trys karaliai žengia pas mus- Visos grupės
Karaliaus karūna”
Metodinės grupės susirinkimas
Visi pedagogai

Grupių pedagogai
A. Zdanovič, A. Guobis
Direktoriaus pavaduotoja
A.Sivicka
Grupių pedagogai,
Soc. pedagogas N. Antonceva

6 d.
13-23 d.

Grupių pedagogai ir tėveliai
Meninio ugdymo pedagogė
A. Brodovska, grupių
pedagogai

Sausis
6 d.
10 d.
13 d.

Sausio 13-os akcija “Uždekime
žvakutę”

Visos grupės

17-24 d.

Senelio ir senelės dienų minėjimas Visos grupės
grupių bendruomenėse.

Meninio ugdymo pedagogė
A. Brodovska, grupių
pedagogai

Vasaris – sveikatingumo mėnuo.
1 d.

Užgavėnių šventė

7d.

Seminaras ,,Steam iššūkis
Visos grupės
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigoje“
Vasario 16-osios projektas Kūrybinių Visos grupės
darbų paroda “Mes Lietuvos vaikai”,
skirta vasario 16-ajai. Technika įvairi.

14d.-11.03d.

Visos grupės

Direktoriaus pavaduotoja
A.Sivicka, meninio ugdymo
pedagogė A. Brodovska,
Grupės pedagogės
M. Bartoševič, I. Garkavenka
Direktoriaus pavaduotoja
A.Sivicka
Grupių pedagogai
J. Barkovskaja
A.Guobis
L. Mikulskienė

25 d.

Sporto diena

Visos grupės

R. Filipovič
Grupių pedagogai,
J. Jakovleva, R. Filipovič,

Kovas
Kaziuko mugė- vaikų darbelių paroda Visos grupės
grupėse.
Olimpinė diena
Visos grupės

Grupių pedagogai

Teminė savaitė ,,Spalvota savaitė“
Visos grupės
Spalvos: mėlyna, geltona, raudona,
žalia, balta.
Nuotraukų
paroda
,,Pavasario Visos grupės
prabudimas vaiko akimis: žvilgsnis iš
namų”.
Dalyvavimas nacionalinėje akcijoje Visos grupės
„Savaitė Be Patyčių 2021“

Grupių pedagogai
J.Majevska, M.Žingel

7d.

Projektas “Pedagogai vaidina
vaikams”

Visi pedagogai

Meninio ugdymo pedagogė
A. Brodovska, grupių
pedagogai

14d.

Pramoga “Vaikų Velykėlės“

Visos grupės

Meninio ugdymo pedagogė
A. Brodovska, grupių
pedagogai

11.04-05.29d.

Meninė paroda ,,Bunda gamta- Visos grupės,
skraidantys vabzdžiai”
tėvai
(plastikinių butelių gaminiai)

13 d.

Metodinės grupės susirinkimas

Visi pedagogai

25.04-29.04

Pasiruošimas akcijai mamos dienai

Visos grupės

29d.

Dienos projektas „Andrzejki“
Šokis „Jerusalema“

Visos grupės

Direktoriaus pavaduotoja
A. Sivicka,
Grupių pedagogai
J. Girdzijevska,
L. Tupikovskaja
Direktoriaus pavaduotoja
A.Sivicka
Direktoriaus pavaduotoja
A.Sivicka, pedagogės
J. Majevska, M. Žingel
Kūno kultūros pedagogė
R. Mazur, grupių pedagogai

02.05 d.

Akcija mamos dienai darželio kieme

Visos grupės

09.05-31.05

Šeimos šventė ikimokyklinėse ir Visos grupės
priešmokyklinėse grupėse.

1-4 d.
11d.

17d.-21d.

14.03-05.31d.

21-25 d.

Fizinio lavinimo mokytoja
R. Mazur.
Grupių pedagogai

Grupės pedagogės
M. Bartoševič, I. Garkavenka
Direktoriaus pavaduotoja
A. Sivicka, grupių pedagogai,
psichologė L.Lukša

Balandis

Gegužė
Grupių pedagogai, pedagogės
J. Majevska, M. Žingel
Meninio ugdymo pedagogė
A. Brodovska, grupių
pedagogai

Birželio 1 d.

Šventė darželio kiemelyje, skirta Visos grupės
tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Grupių pedagogai, pedagogės
V. Martinionienė, I. Pavlovska
A.Zdanovič, A. Guobis

