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2017 / 2018 MOKSLO METŲ METODINĖS  VEIKLOS PLANAS 

 

I. Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos kryptys, 

prioritetai: 

1. Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose. 

2. Pilietinių veiklų (iniciatyvų, projektų) plėtojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį. 

3. Pedagogų refleksija, dirbant pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą, 

planavimo idėjų įgyvendinimas. 

4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo įstaigų, kuriose yra 

priešmokyklinio ugdymo grupės, lauko ugdomosios aplinkos įrengimas ir tobulinimas. 

5. Smurto prevencijos programos diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

 

 Tikslai ir uždaviniai: 

1. Organizuoti  ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą: 

 puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę; 

 skatinti kūrybiškumą ir saviraišką; 

 2. Užtikrinti kokybišką programų realizavimą: 

 ugdomoji veikla bus pagrįsta ugdymo programos refleksija, besiremianti vaiko 

pasiekimų vertinimais, tenkins vaiko kultūrinius, etninius, socialinius-pažintinius poreikius;   

 pedagogų veikla bus tikslinga ir veiksminga, įvairi ir kūrybiška. 

3. Diegti naujas ugdymo formas: 

 bus plėtojama kryptingą projektinė veikla, pritaikant pedagogų gerąją patirtį; 

 bus taikomos individualios vaikų ugdymo programos; 

 bus kuriamos ir tobulinamos netradicinės edukacinės erdvės lauke, žaliosios 

laboratorijos darželio grupėse ir kieme; 

 bus naudojamos kompiuterinės technologijos vaikų ugdymo tikslais.  

4. Kurti  patrauklią, saugią, pritaikytą efektyviam, visapusiškam vaiko ugdymui aplinką: 



 

     

 

 užtikrinti fizinės ir emocinės aplinkos saugumą; 

 kurti pozityvų visos bendruomenės mikroklimatą. 

 

II. Pareigų pasiskirstymas metodinėje grupėje: 

 Pirmininkas: direktorė Irena Ivančik 

 Nariai: 

 direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Daraškevič 

 auklėtoja Elena Gerasimienė 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogė Audronė Gedvilaitė 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ona Šidlauskienė 

 auklėtoja Skaidrė Grigūnienė 

 logopedė Julija Silko. 

 

III. Veiklos programa. 

1. Geroji patirtis. 

1.1. Atvirų veiklų vedimas 

Mokslo metų bėgyje pedagogės praves atviras veiklas: 

I – ketvirtis: aukl. Tatjana Koržavina 

II – ketvirtis: aukl. Oksana Macikianec 

III – ketvirtis: logopedė Julija Silko 

1.2. Pedagogų gerosios darbo patirties apibendrinimas 

 Kiekvieną mėnesį susirinkimų metu aptarti veiklą. 

 Kiekvieną savaitę trumpų susirinkimų metu aptarti svarbius klausimus, problemas. 

 

1.3. Pagalba mažesnę patirtį turinčiam pedagogui 

 Konsultuoti veiklos planavimo, organizavimo klausimais. 

 Padėti pasirengti ir pravesti tėvų susirinkimus, vakarones. 

 Padėti spręsti iškilusias bendradarbiavimo su kolegomis problemas. 

  

1.4. Metodinių dienų organizavimas:  

 Lankytų seminarų aprašų pristatymas - ( I, II, III ketvirtis). 

 Organizuotų renginių ir parodomųjų veiklų aptarimas  - (I, II, III ketvirtis).  

1.5. Metodinių aplankų sudarymas: 

 Vertinti kaip siekiama užsibrėžtų tikslų (visus mokslo metus). 



 

     

 

 Mokslo metų pabaigoje kiekvienam pedagogui įsivertinti save, pristatyti veiklą 

rodančius dokumentus (protokolus, pranešimus, aprašus, tyrimus ir kitą medžiagą). 

 

2. Metodinė tiriamoji veikla. 

2.1. Tyrimo metodai: 

2.1.1. Anketos:  

 Ištirti vaikų ugdymo(si) proceso sėkmingumą mūsų įstaigoje: tėvų apklausa, auklėtojų 

apklausa. 

2.1.2 Testai:  

  Testas vaikų  kalbos išsivystymo ypatumams nustatyti – (atlikti su 5-7 m. vaikais, iki 

balandžio mėn.). 

2.1.3 Stebėjimai: 

     Stebėti vaikus ir pildyti vaikų ugdymo(si) pasiekimų aplankus. 

  

3. Pranešimai. 

3.1. Įstaigos mastu:  

 „1,5-3 metų vaikų ikimokyklinio ugdymo programos tikslai r uždaviniai“  

       (aukl. J. Aleksandrovič) 

 „3-4 metų krizė“ (aukl. J. Vileitienė) 

 „Priešmokyklinio ugdymo krypčių analizė“ (aukl. O. Šidlauskienė) 

 „Vaiko 4-5 metai. Raida ir ugdymas“ (aukl. O. Šidlauskienė, O. Macikianec) 

 „Programos Opa-pa charakteristika“ (aukl. E. Gerasimienė) 

  „Vaiko pyktis ir agresija“ (aukl. R. Pavliukevič, V. Dulkienė) 

 „Netinkamas vaikų elgesys: kas yra tos ribos ir kaip jas nubrėžti?“ ( aukl. J. Vileitienė) 

 „Kaip suprasti sao vaiką ir valdyti jo emocijas?“ (aukl T. Koržavina) 

 

4. Mokomųjų, vaizdinių priemonių kūrimas. 

 Auklėtojos gamins metodines – vaizdines priemones atsižvelgdamos į vaikų poreikius 

ir plėtojamas temas. Auklėtoja kartą į ketvirtį pristatys kolegėms savo pagamintas priemones 

su metodiniu aprašymu. 

 

5. Renginiai. Šventės.   



 

     

 

 „Rugsėjo 1-oji“ (logopedė J. Silko, men. ugd. pedagogė A. Pikelytė, aukl. V. Dulkienė, 

aukl. O. Macikianec, preišmok. ugd. pedagogė O. Šidlauskienė, aukl. T. Koržavina) - rugsėjo 

mėn.. 

 Edukacinė pramoga „Saugios Pavilnio gatvės“ (priešmok. ugd. pedagogas A. Gedvilaitė, 

S. Grigūnienė, E. Gerasimienė, aukl. T. Koržavina, , priešmok. ugd. pedagogas O. 

Šidlauskienė, logopedė J. Silko, meninio ugd. pedagogė A. Pikelytė) – gegužės men. 

 Žiemos sporto ir sveikatingumo šventė (aukl. T. Koržavina, Z. Stančikienė, aukl. A. 

Velavičienė, priešmok. ugd. pedagogas A. Gedvilaitė, O. Macikianec, ) – sausio mėn. 

  „Žiemos linksmybės. Kalėdos“ (visos grupės) – gruodžio mėn. 

 Lenkų namų Respublikinis ikimokykliniu įstaigų teatro festivalis „Bajeczki z 

przedszkolnej półeczki” (aukl. R. Pavliukevič, aukl. N. Eičik, meninio ugd. pedagogė A. 

Pikelytė) – gruodžio mėn. 

 Žiemos puokščių ir kalėdinių prakartėlių paroda (M. Jucevičienė, priešmok. ugd. 

pedagogas O. Šidlauskienė, E. Gerasimienė, aukl. S. Storpirštytė, aukl. R. Pavliukevič, 

aukl. O. Macikianec, aukl. V. Dulkienė) – gruodžio mėn. 

 Pramoga „Vasario 16-osios (priešmok. ugd. pedagogas A. Gedvilaitė, priešmok. ugd. 

pedagogas O. Šidlauskienė, aukl. V. Dulkienė, E. Gerasimienė, meninio ugd. pedagogė A. 

Pikelytė) – vasario mėn. 

 Pramoga „Užgavėnės“ (aukl. S. Storpirštytė, aukl. V. Dulkienė, aukl. J. Vileitienė, aukl. 

A. Bleizgienė, men. ugd. pedagogė A. Pikelytė) – vasario mėn. 

 Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatro festivalis „Rasos lašelis“ (priešmok. ugd. 

pedagogas O. Šidlauskienė, E. Gerasimienė, aukl. O. Macikianec, meninio ugd. pedagogė 

A. Pikelytė) – vasario mėn. 

 „Velykos“ ( aukl. M. Jucevičienė, meninio ugd. pedagogė A. Pikelytė) – balandžio mėn. 

 Naujosios Vilnios metodinio ratelio „Vilnis“ jungtinis koncertas „Pavasario balsais 

dalinkimės su visais“(priešmok. ugd. pedagogas O. Šidlauskienė, E. Gerasimienė, 

meninio ugd. pedagogė A. Pikelytė) – balandžio mėn. 

 Naujosios Vilnios kultūros regioninis vaikų ir jaunimo menų (Dailės darbelių) festivalis 

„Vieversėlis“ (auklėtiniai, aukl. O. Macikianec, aukl. S. Storpirtytė, aukl. M. Jucevičienė, 

priešmok. ugd. pedagogas O. Šidlauskienė, T. Karžavina, S. Grigūnienė, aukl. E. 

Gerasimienė, aukl. R. Pavliukevič) – kovo mėn.. 

 Naujosios Vilnios kultūros regioninis vaikų ir jaunimo menų (koncertas) festivalis 

„Vieversėlis“ (priešmok. ugd. pedagogas O. Šidlauskienė, E. Gerasimienė, meninio ugd. 

pedagogė A. Pikelytė) – kovo mėn.. 



 

     

 

 Naujosios Vilnios kultūros regioninis mokyklinių teatrų festivalis „Mažoji scena“ 

(priešmok. ugd. pedagogas O. Šidlauskienė, E. Gerasimienė, aukl. O. Macikianec, 

meninio ugd. pedagogė A. Pikelytė) – balandžio mėn.. 

 „Šilumai, gražumai pavasarėlio“ (priešmok. ugd. pedagogas O. Šidlauskienė, E. 

Gerasimienė, meninio ugd. pedagogė A. Pikelytė) – balandžio mėn.. 

 Lenkų namai „Rozspiewane przedszkole“ (aukl. R. Pavliukevič, aukl. N. Eičik, meninio 

ugd. pedagogė A. Pikelytė) – balandžio mėn.. 

 „Gandrų sutiktuvės“ (priešmok. ugd. pedagogas A. Gedvilaitė, aukl. Z. Stančikienė, aukl. 

T. Koržavina, aukl. A. Velavičienė, meninio ugd. pedagogė A. Pikelytė) – balandžio mėn.. 

 Pavilnio bendruomenės šventė (priešmok. ugd. pedagogai O. Šidlauskienė, E. 

Gerasimienė, meninio ugd. pedagogė A. Pikelytė) – gegužės mėn.. 

 „Šeimos šventė“ (visos grupės, išskyrus priešmokyklinės) – gegužės mėn. 

 „Lik sveikas, darželi, likite sveiki, draugai” (priešmokyklinės grupės) – gegužės mėn. 

 Šventė, skirta vaikų gynimo dienai  – birželio mėn. 

 

6. Projektai: 

 „Seku seku pasaka“ (priešmok. ugd. pedagogas A. Gedvilaitė, aukl. V. Dulkienė) – 2017-

2018 m. 

 „Aš gamtos dalis“ (aukl. V. Dulkienė) – 2017-2018 m. m. 

 „Mus kalbina knygų lapeliai“ (aukl. J. Vileitienė) – 2017-2018 m. m... 

 „Aš ir tu  – mes pažaiskime kartu“ (aukl. J. Vileitienė) – 2017-2018 m. m... 

 „Augu stiprus ir sveikas“ (priešmok. ugd. pedagogas O. Šidlauskienė, aukl. O. 

Macikianec) 

 „Žaidžiu pasaką“ (priešmok. ugd. pedagogas O. Šidlauskienė, aukl. O. Macikianec) – 

2017 - 2018 m. m. 

 „Žaiskim ir vaidinkim“ (priešmok. ugd. pedagogės O. Šidlauskienė, E. Gerasimienė) - 

2017-2018 m. m. 

 „Gamta – mūsų namai“ (priešmok. ugd. pedagogas A. Gedvilaitė, aukl. V. Dulkienė) – 

2017-2018 m. m. 

 „Būk saugus“ (priešmok. ugd. pedagogas A. Gedvilaitė, aukl. V. Dulkienė) – 2017-2018 

m. m. 

 „Noriu žinoti“ (priešmok. ugd. pedagogės O. Šidlauskienė, E. Gerasimienė) -2017-2018 

m. m. 

 „Spalvinukai ir skaičiukai“ (aukl. S. Storpištytė) - 2017-2018 m. m. 



 

     

 

 „Augu sveikas ir stiprus“ (aukl. S. Storpištytė) - 2017-2018 m. m. 

 „Mažieji gamtininkai“ (aukl. E. Gerasimienė, S. Grigūnienė) – 2014 – 2018 m. m. 

 „Sveikas vaikas - linksmas vaikas“(aukl. I. Pavlovskaja, T. Koržavina, A. Gedvilaitė) –  

 „Aš emocijų pasaulyje“   (aukl. T. Koržavina) – 2017-2018 m. m. 

 „Knyga mano draugas“ (aukl. T. Koržavina) – 2017-2018 m. m.     

 „Saugios Pavilnio gatvės“ (aukl. T. Koržavina) – 2017-2018 m. m. 

 

7. Interjero projektai 

 Darželio interjero projektas „Ruduo, rudnėlis...“ – rugsėjo mėn.. 

 Vaikų piešinių paroda laiptinėse „Tau, auklėtoja ” – spalio mėn. 

 Darželio interjero projektas „Žiema - žiemužėlė“ – gruodžio mėn. 

 “Kalėdinės puokštės” – paroda salėje – gruodžio mėn. 

 Vaikų piešinių ir darbelių paroda salėje „Gimtasis miestas - Vilnius“– vasario - kovo 

mėn. 

 Darželio interjero projektas „Pavasario žiedai“ – kovo mėn. 

 

8. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. 

 Organizuoti atvirą veiklą asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariams; 

 Dalyvauti Tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“; 

 Dalyvauti Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ organizuojamoje veikloje; 

 Dalyvauti miesto ir Respublikos mastu organizuojamoje veikloje; 

 Dalyvauti rajono metodinio ratelio „Vilnis“ organizuojamoje veikloje; 

 Dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų teatrų festivalyje „Rasos lašelis“. 

 Dalyvauti Naujosios Vilnios kultūros centro renginiuose; 

 Dalyvauti Lietuvos Lenkų mokyklų mokytojų draugijos organizuojamoje veikloje; 

 Ieškoti ir užmegzti ryšius su socialiniais partneriais mieste, respublikoje ir užsienyje. 

 

9. Darbas su tėvais 

 Glaudus bendradarbiavimas su šeima, siekiant išsaugoti ir plėtoti proceso tęstinumą 

šeimoje. 

 Tėvų ir vaikų darbų parodėlės, bendros išvykos. 

 Tėvų asmeninės konsultacijos vaikų pasiekimo klausimais 



 

     

 

 Tėvų susirinkimai, pokalbiai. 

 Tėvų pedagoginis švietimas (organizuojami seminarai, paskaitos, konsultacijos). 

 

10. Ekskursijos. 

 Ekskursija į Geležinkelio muziejų. 

 Išvyka į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą (Pavilnio filialas) 

 Ekskursija į Vilniaus miesto savivaldybės centrinę biblioteką, Pavilnio filialą. 

 Išvyka į Lietuvos Nacionalinį muziejų. 

 Išvyka į Pavilnio kapinės. 

 Ekskursija į planetariumą. 

 Ekskursija į saugaus eismo mokyklėlę. 

 Ekskursiją į Pavilnių regioninį parką. 

 Išvyka į Belmonto žirgyną ir kt. 

 

11. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kryptys 2017 - 2018 m. m.: 

1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas. 

2. Įrodymais grįstas ugdymas. 

3. Darbuotojų pedagoginių ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

Kvalifikacijos tobulinimo tikslai: 

                    1. Skatinti ugdytinių skirtybių suvokimą, atpažinimą ir panaudojimą siekiant jo 

pažangos; 

                    2. Užtikrinti vaikų refleksiją, pažangos ir lūkesčių įsivertinimą; 

                    3. Skatinti vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą; 

                    4. Tobulinti profesinį pedagogų skaitmeninį raštingumą; 

                    5. Skatinti pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo principai: 

                     1. Lygiateisiškumas. Kiekvienas pedagogas, administracijos atstovas turi teisę 

kelti savo kvalifikaciją kvalifikaciniuose renginiuose (kursuose, seminaruose ir pan.); 

2. Tęstinumas. Kvalifikacijos kėlimas – nenutrūkstamas procesas; 

3. Sistemiškumas. Kvalifikacijos kėlimas yra sistemingas – mokytojai 

sistemingai kelia kvalifikaciją kvalifikaciniuose renginiuose; 

                   4. Pasirenkamumas. Darbuotojai laisvai renkasi kvalifikacinius renginius, 

derindami juos su metodiniame plane apibrėžtomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

kryptimis.  



 

     

 

                     5. Suinteresuotumas: 

                     5.1.Dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose leidžia siekti aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos atestuojantis; 

                     5.2. Mokyklos administracija ir metodinės  grupės atsižvelgia į kvalifikacijos 

kėlimą, vertindama mokytojo darbą, metinės veiklos rezultatus.  

   5.3 Dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose apmokamas iš mokinio 

krepšelio lėšų (ne daugiau kaip 5 dienas per metus). 

 

12. Perspektyvos (ateities planai, misija, vizija). 

 Darnus pedagogų kolektyvas aktyviai bendradarbiaus su ugdytinių tėvais, su vietos 

bendruomene, užtikrins aukštą švietimo kokybę ir veiksmingumą, gebės spręsti problemas, 

dirbant komandomis, nuolat tobulins savo kompetencijas, įgyvendins ugdymo naujoves.  

 

13. Metodinės grupės veiklos propagavimas ir rezultatų aptarimas.  

Metodiniai susirinkimai 

I.  1.  Metinio metodinės veiklos plano svarstymas (įstaigos pedagogai). 

     2. Vaikų pasiekimų vertinimas. 

     3. Tėvų švietimas ir konsultavimas. 

     3. Einamieji klausimai.    

II.  1. „Priešmokyklinio ugdymo krypčių analizė“ (priešm. ugd. pedagogas O. 

Šidlauskienė) –   spalio mėn. 

2. „Bendravimas ir bendradarbiavimas. Jų svarba dirbant su tėvais“ (dir. pav. ugd. 

I. Daraškevič) – spalio mėn.. 

3.  Einamieji klausimai. 

      III.  1. „Vaikų pasiekimai“ (priešm. ugd. pedagogės O. Šidlauskienė, E. 

Gerasimienė, A.Gedvilaitė, S. Grigūnienė) –   balandžio mėn. 

              2. Einamieji klausimai. 

PARENGĖ: 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Daraškevič 

 

Pritarta    

Metodinės grupės posėdyje 

2017 m. rugsėjo mėn. 20 d.  

Nutarimu Nr.1 


