
LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ‘‘ 

METODINĖS GRUPĖS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Priemonės  Įgyvendinimas 
1. Organizuoti metodinės grupės pasitarimus. 

1.1. Svarstyti klausimai:  

1. Pranešimas „Gripo profilaktika“. 

2. Metodinės grupės plano  2018 m. 

pristatymas.   

3. Numatoma projektinė veikla 2018 m. 

4. Pasiruošimas sausio mėn. renginių 

 organizavimui. 

5. Įvykusių renginių refleksija. 

 

  

 

2018-01-16 d. metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1.  Etwining projektams koordinuoti ir vykdyti darbo 

grupės nariai Aušra Mažutavičienė, Neringa 

Vaitkuvienė, Eglė Gailiūtė ir Vilija Vaičiūnienė. 
2.  Sveikatos stiprinimo veiklai įstaigoje organizuoti 

darbo grupės nariai Vilija Vaičiūnienė, Vaida 

Kačerauskienė, Laimutė Jančauskienė, Rūta 

Čeledinienė. 

3. Aplinkosaugos projektams rengti ir įgyvendinti 

darbo grupės nariai auklėtojos Aurelija Lauciuvienė, 

Virginija Bagavičienė, Laimutė Jančauskienė, Asta 

Petrauskienė, Rasa Šurkienė. 

4. Pritarti pažintinės veiklos plano projektui. 

5. „Ačiū“ šventė vyks kovo 2 d. 17.00 val. ir bus 

daromos natos kurias dovanosime pasitinkant 

svečius. 

1.2. Svarstyti klausimai:  

1. Atnaujintos ugdymo programos ,,Man 

gera čia“ pristatymas. Ugdomosios 

veiklos 

 planavimas. 

2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų nustatymas, kvalifikacijai skirtų 

mokinio krepšelio lėšų paskirstymas. 

3. Pažintinės veiklos planavimas ir 

 vykdymas. 

4. „Socialinių kompetencijų ugdymas 

 Šiaulių miesto mokyklose“ virtualaus 

kalendoriaus pildymas ir įgyvendinimas. 

5. Pasiruošimas vasario mėn. renginių 

organizavimui ir renginiui „Ačiū diena“. 

2018-02-22 d. metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Pritarti „Ačiū“ dienos scenarijui ir jį įgyvendinti. 

2. Visos grupės kovo 11-ąją paminės 

pasveikindamos kitas įstaigas ar rajono gyventojus. 

3. Pritarti Rimantės Sokolovos ir Aušros 

Mažutavičienės dalyvavimui Respublikiniame 

projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“. 

4. Pažymėti vaikų lankomumą iki 9 val. 

5. „Ačiū“ dienos išvykai turizmo programą parengs 

Aušra Mažutavičienė. 

1.3. Svarstyti klausimai:  

1. Diskusija „Ugdomo programos „Man 

 gera čia“ įgyvendinimas – sėkmės ir 

sunkumai“. 

2. Bendruomenės narių įtraukimas į 

lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą ir 

jos 

tobulinimą. 

3. Pasiruošimas šventei ,,Po pasakos 

sparnu‘‘. 

4. Įvykusių renginių refleksija. 

2018-03-15  metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Įstaigos veiklos įsivertinimo komandų sudėtis 

nekeičiama. 
2. Veiklos savianalizės 2017 m. rezultatams pritarti. 

3. Pasirengti įstaigos veiklos įsivertinimo tvarkos 

aprašą. 
4. Parodyti vieną iš įstaigoje paruoštų spektaklių 

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ įstaigos 

ugdytiniams. 

Spektaklių savaitė „Po pasakos sparnu vyks 

balandžio 23-27 dienomis. 
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 5. Kovo 11-osios šventę minėti taip pat pasveikinant 

kitus už įstaigos ribų. 

1.4. Svarstyti klausimai:  

1. Pranešimas „Saugokis triukšmo“. 

2. Pranešimas „Ugdymas be sienų“. 

3. Pasiruošimas šeimos šventei ,,Man gera 

čia‘‘. 

 

 

 

2018-04-17 metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Šeimos šventę „Man gera čia“ atidėti iki rudens ir 

pravesti kartu su judriosios savaitės renginiu 

„Sportuojame visi“. 
2. Auklėtojos Aušra Mažutavičienė ir Rimantė 

Sokolova dalyvaus tarptautiniame projekte 

„Kamuolio diena 2018“. 
3. Auklėtoja Danguolė Galinienė dalyvaus Šiaulių 

lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ organizuojamoje 

poezijos šventėje. 

4. Nuo balandžio mėn. nebepildyti popierinio 

tabelio, pildyti tik elektroninio dienyno tabelį. 

1.5. Svarstyti klausimai:  

1. Vaikų ugdymo(si) pažangos ir 

pasiekimų 

 analizė. 

2. Saviraiškos poreikių tenkinimas 

 papildomo ugdymo metu. Programos 

 „Muzikos žaismas“ su gabiais vaikais 

 analizė. 

3. Programos „Sėkmingas darželio ir 

šeimos 

 ryšys“ pirmo pusmečio įvertinimas. 

4. Dalyvavimo projektuose aptarimas. 

2018-05-22 metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1.Pritarti ugdymo(si) pažangai ir pasiekimams. 

2. Nekeisti įstaigoje vykstančias papildomas veiklas 

(futbolas, dailė, anglų k., „Pop choras“, „Muzikinis 

takas“). 

3. Pritarti vykdomai programai „Muzikos žaismas“ 

su gabiais vaikais. 

4. Pritarti programos „Sėkmingas darželio ir šeimos 

ryšys“  ataskaitai. 

1.6. Svarstyti klausimai:  

1. Vaikų ugdymo(si) organizavimas 2018- 

2019 m. m. 

2. Ugdymo priemonių analizė, poreikis. 

3. Pranešimas „Tėvų įtraukimo į ugdomąjį 

procesą formos ir būdai“. Diskusija. 

4. Pasiruošimas spalio mėn. renginių 

organizavimui. 

5. Įvykusių renginių refleksija 

 

2018-09-11 metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Pedagogų tarybos posėdyje išsakyti savo siūlymus 

dėl Šiaulių miesto švietimo bendruomenės siekių 

įgyvendinimo lopšelyje-darželyje „Dainelė“. 

2. Įtraukti kuo daugiau ugdytinių tėvų į veiklas ir 

patirtimi pasidalinti su kolegėmis metodinių 

pasitarimų metu. 

3. Į renginius įtraukti kuo daugiau ugdytinių tėvų. 

4. Pritarti pavaduotojos Eglės Stalygės siūlymui 

akciją „Dalinkimės“ įgyvendinti dalinantis receptais 

iš daržovių. .Informuoti ugdytinių tėvus, kad 

jungtųsi prie el. dienyno „Mūsų darželis“. 

5. Pritarti direktorės Daivos Jankuvienės siūlymui 

fotografuojantis kolektyvo nuotraukai tema „Metų 

laikai“. 

6. Savaitiniai ugdymo planai turi būti užpildyti laiku 

ir į el. dienyną įrašyta svarbi informacija ką turėtu 

žinoti kitas pedagogas apie ugdytinį. 

7. Pritarti direktorės Daivos Jankuvienės pasiūlytai 

Kalėdinio vakarėlio temai „Profesijos“. 

8. Nekontaktinių valandų metu iš įstaigos išeiti 

draudžiama, o prireikus pranešti vadovui. 
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9. Grupėse nebus saldumynų ar kito maisto ir 

gimtadieniai bus švenčiami be vaišių. 

1.7. Svarstyti klausimai:  

1. Ugdytinių ugdymo(si) pasiekimų 

vertinimas, adaptacija. 

2. Individualių programų pristatymas. 

3. Papildomo ugdymo organizavimo 

analizė. 

4. Pasiruošimas lapkričio mėn. renginių 

organizavimui. 

5. Įvykusių renginių refleksija.  

2018-10-23 metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Pritarti ugdymo(si) pažangai, pasiekimams ir 

adaptacijai. 

2. Sudaryti darbo grupę Šiaulių lopšelio-darželio 

„Dainelė“ pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašui atnaujinti. 

3. Vykdyti  individualių pagalbos planų 

įgyvendinimą. 

4.Pritarti papildomo ugdymo organizavimo 

ataskaitai 2018-2019 m.m. 

5. Vaikų konferencijos nuostatus rengs ir renginį 

organizuos: Dalia Jociuvienė, Rūta Čeledinienė, 

Vaida Kačerauskienė, Laima Jančauskienė, Vilija 

Vaičiūnienė, Aušra Mažutavičienė, Rimantė 

Sokolova. 

6. Darbo grupės sveikatos stiprinimo veiklai 

įstaigoje organizuoti naujas narys Laimutė 

Jančauskienė. 

 

1.8. Svarstyti klausimai:  

1. Įstaigos vidaus vertinimo analizė. 

2. 2018 metų ugdymo proceso refleksija. 

 (diskusija). 

3. Pasiruošimas gruodžio mėn. renginių 

organizavimui. 

4. Įvykusių renginių refleksija. 

 

 

2018-11-20 metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Pritarti vidaus vertinimo audito rezultatams 

2. Į įstaigą pasikviesti specialistą, kad pravestų 

seminarą apie „Kimochis“. 

3. Pritarti Direktorės Daivos Jankuvienės siūlymui 

Kalėdinę šventę ugdytiniams rengti kitaip, ji vyktų 

lauke, vakare. Vaikai perduotų Kalėdų seneliui 

laiškus ir šventės tema „Žibintai“. 

4.Individualiai kalbinti tėvus prisijungti prie 

elektroninio dienyno. 

5. Priimti savanorius mokinius į įstaigą ir jais 

pasirūpinti 

6. Į vakarinę budinčią grupę vedant vaiką nunešti 

prašymus su teise pasiimti vaiką. 

7. Iš įstaigos neišleisti vaiko, jeigu atėjo pasiimti 

svetimas žmogus ir kviesti policiją. 

8. Ilgalaikius metinius planus reflektuoti sausio ir 

 gegužės mėnesiais. 

9. Smurto ir patyčių atvejų įstaigoje nėra. 

1.9. Svarstyti klausimai:  

1.Ugdymo rezultatų, ugdymo planų, 

projektų bei programų įgyvendinimo būdų 

ir priemonių analizė: 

1.1. Programos „Aiškiai kalbu“ 

2018-12-18  metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 
1. Pritarti programos „Aiškiai kalbu“ ataskaitai. 
2. Pritarti programos „Sėkmingas darželio ir šeimos 

ryšys“ ataskaitai. 
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 įgyvendinimo analizė. Veiklos kryptys 

2019 m. 

1.2. Programos „Sėkmingas darželio ir 

 šeimos ryšys“ įgyvendinimo analizė. 

Veiklos kryptys 2019 m. 

1.3. Programos „Muzikos žaismas“ 

 įgyvendinimo analizė. Veiklos kryptys 

 2019 m. 

2. Projekto ,,Sveikas vaikas – sveikoje 

 bendruomenėje“ įvykdymo aptarimas. 

3. Dalyvavimo tarptautiniuose 

projektuose 

aptarimas. 

4. Įvykusių renginių refleksija. 

 

3. Pritarti programos „Muzikos žaismas“ ataskaitai. 

4.  Smurto ir patyčių apraiškų įstaigoje nėra. 

 

Priemonės Įgyvendinimas 

2. Organizuoti renginius įstaigos bendruomenei. 

2.1. Sportinis rytmetis „Mes sveiki ir 

kūrybingi“ 

Vasario 22 d. Darbo grupė sveikatos stiprinimo 

veiklai organizuoti. 

2.2. Užgavėnės ,,Žiema, žiema bėk iš kiemo‘‘. Vasario 14 d. D. Galinienė, N. Berezinienė, V. 

Bagavičienė. 

 

2.3. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Vasario 19 d. B. Juodpusienė, R. Šurkienė. 

 

2.4. Renginys ,,Ačiū diena‘‘. Kovo 9 d. I. Melienė, N. Vaitkuvienė, A. 

Mažutavičienė, R. Sokolova, A. 

Lauciuvienė, A. Švambarienė. 

 

2.5. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

minėjimas. Akcija,, Pasveikinkime vieni 

kitus“ 

Kovo 12 d. A. Petrauskienė, L. Jančauskienė, 

V. Bagavičienė, D. Galinienė. 

2.6. Akcija: „Savaitė be patyčių“ Kovo 19-23 

d. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

2.7. Žemės dienos akcija. „Pagarba vandeniui 

ir žemei“. Sveikatinimo rytmetis 

,,Vanduo- gyvybės šaltinis“ 

Kovo 22 d. Darbo grupė sveikatos stiprinimo 

veiklai organizuoti, darbo grupė 

aplinkosaugos projektui 

įgyvendinti. 

2.8. Velykinė paroda Balandžio 3 

d. 

L. Jančauskienė, A. Norkuvienė, A. 

Švambarienė. 

2.9. Teatras darželyje. Pagal projektą „Po 

pasakos sparnu“ 

Balandžio 23-

gegužės 4 d. 

R. Šurkienė, V. Kačerauskienė, E. 

Gailiūtė. 

2.10. Akcija „Darom“ Balandžio 

mėn. 

Nevyko dėl gamtinių sąlygų 

2.11. Edukacinis rytmetis „Vaistažolių pievelė“ Gegužės 21 d. Darbo grupė sveikatos stiprinimo 

veiklai organizuoti. 

2.12. Šeimos šventė ,,Man gera čia‘‘. Gegužės 21 d. Nevyko dėl remonto darbų 
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2.13. Priešmokyklinių grupių vaikų 

atsisveikinimo su darželiu šventė ,,Sudie, 

darželi“. 

Gegužės 

mėn. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

2.14. Rugsėjo 1- osios rytmetis. Rugsėjo 1 d. E. Gailiūtė, A. Švambarienė, N. 

Berezinienė. 

2.15. Judriosios savaitės renginiai. Mankštų 

savaitė „Sportuojame visi“. 

Tarptautinės dienos be automobilio 

minėjimas. 

 

Rugsėjo 17-

21 d. 

Darbo grupė sveikatos stiprinimo 

veiklai organizuoti, darbo grupė 

aplinkosaugos projektui 

įgyvendinti. 

2.16. Akcija širdies dienai paminėti „Sveika 

širdis“ . Akcija „ Šimtas širdelių Lietuvai“ 

Rugsėjo 28 d. Darbo grupė sveikatos stiprinimo 

veiklai organizuoti. 

2.17. Rudens gėrybių parama – akcija 

gamtininkų centrui „Dalinkimės“. 

Spalio 1-5 d. Darbo grupė aplinkosaugos 

projektui įgyvendinti 

2.18. Šventinis rytmetis pedagogams 

„Mokytojų diena kitaip“. 

Spalio 5 d. Administracija. 

2.19. Renginys „Sveiki dantukai“ Spalio 25 d. Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

2.20. Piešinių paroda „Ir juoksis dantukai balti“ Spalio mėn. Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

2.21. Vaikų konferencija „Vaikų sveikata metų 

karuselėje“ 

Lapkričio 22 

d. 

Darbo grupė sveikatos stiprinimo 

veiklai organizuoti. 

2.22. Tolerancijos diena. Surinkta parama ir 

nuvežta į gyvūnų globos namus. 

Lapkričio 16 

d. 

A. Petrauskienė, A. Lauciuvienė, A. 

Norkuvienė. 

2.23. Adventiniai pavakarojimai su tėvais Gruodžio 

mėn. 

Visos pedagogės. 

2.24. Sveikatinimo rytmetis ,,Pakalbėkim su 

medžiu“ 

Balandžio 19 

d. 

Darbo grupė sveikatos stiprinimo 

veiklai organizuoti. 

2.25. Pasaulinės judėjimo sveikatos labui 

dienos paminėjimas 

,,Kamuolio diena“ 

Gegužės 10 d.  

3. Organizuoti edukacines išvykas vaikams. 

3.1.  Išvykos pagal pažintinės veiklos planą. 

 

 

Rugsėjo-

gegužės mėn. 

pedagogai 

43 išvykos pagal pažintinės  veiklos 

planą 

 

 

4. Dalyvauti kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose, konkursuose. 

4.1. Akcija ,,Laisvė dviračiui‘‘. 2018-09-15 dalyvavo įstaigos  bendruomenės 42 

nariai. 

4.2. Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų sportinis rytmetis „Mažoji mylia - 

2017“. 

2018-09-12 ,,Bitutės“ gr. ugdytiniai ir pedagogės 

dalyvavo renginyje ,,Aš galiu bėgti“ 

4.3. Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų sportinis renginys „Mažasis 

olimpietis“. 

2018-04-28 ,,Bitutės“ gr. ugdytiniai ir pedagogės 

dalyvavo ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“ 

finaliniame festivalyje Panevėžyje. 

2018-05-28 ,,Bitutės“ gr. ugdytiniai ir pedagogės 

dalyvavo Šiaulių Dainų progimnazijos PUG 
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pedagogų organizuojamose mažosiose žaidynėse 

,,Žaisdami sportuojame“ 

4.4. Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“. 

2018-12-06 ,,Bitutės“ gr. ugdytiniai ir pedagogės 

dalyvavo Šiaulių l. d. ,,Pasaka“ akcijoje ,,Pietinio 

sveikuoliai“. 

2018-04-12 ,,Varliukas“ gr. su pedagoge Neringa 

Vaitkuvienė dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės 

sveikatos biuro organizuotame sveikuolių rytmetyje 

,,Žaidžiu, judu-sveikas esu“. 

5. Įgyvendinti projektus įstaigoje. 

5.1. Vykdyti projektą ,,Sveikas vaikas - 

sveikoje bendruomenėje“. 

 Darbo grupė sveikatos stiprinimo veiklai 

organizuoti 

5.2.  

Dalyvauti tarptautiniuose projektuose. 

e-Twinning projektas „The Smurfs travel‘s“, 

apdovanotas kokybės ženkleliu. 

Įstaiga akredituota ir suteiktas Europos solidarumo 

korpuso kokybės ženklelis tarptautinėms savanorių 

veikloms įstaigoje organizuoti. 

5.3.  
Kiti projektai.  Respublikinis projektas „Mažųjų žaidynės 2018“  

 

 

Metodinės grupės pirmininkė        Rūta Čeledinienė 


