
  

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ‘‘ 

METODINĖS GRUPĖS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Priemonės Įgyvendinimas 

1. Organizuoti metodinės grupės pasitarimus. 
1.1.  Svarstyti klausimai: 

1. Pranešimas „Gripo profilaktika. 

Antibiotikai“. 

2. Metodinės grupės plano  2020 m. 

pristatymas. 

3. Šiaulių miesto bendruomenės siekių 

įgyvendinimas 2020 metais. 

4.  Pažintinės veiklos planavimas ir 

vykdymas. 

5. Pasiruošimas sausio mėn./ vasario mėn. 

renginių organizavimui. 

6.  Įvykusių renginių refleksija 

2020-01-14 d. metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 
1. Metodinės grupės sekretore išrinkta auklėtoja L. 

Jančauskienė. 
2. Pritarti metodinės grupės veikos planui 2020 m. 
3. Vykdyti sveikų mokyklų ir STEAM tinklų 

rekomendacijas, organizuoti veiklas. 
4. Bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis 

ikimokyklinėmis įstaigomis, orientacinio sporto klubo 

atstovais. 
5. Pritarti pažintinės veiklos planui. 
6. Auklėtojos R. Sokolova, A. Mažutavičienė, N. 

Vaitkuvienė, V. Vaičiūnienė organizuos įstaigoje, o vėliau 

mieste dalyvaus Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projekte- festivalyje „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2020“. 
7. Auklėtojos R. Sokolova, A. Mažutavičienė vasario 

mėn. įstaigos ugdytiniams  organizuos sportines ir 

menines veiklas „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 

2020“. 

1.2.  Svarstyti klausimai: 

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų nustatymas, kvalifikacijai skirtų 

mokymo krepšelio lėšų paskirstymas. 

2. Numatoma projektinė veikla 2020 m. 

3. STE(A)M plano įstaigoje įgyvendinimas 

2020 m. 

4.  Pasiruošimas kovo mėn. renginių 

organizavimui ir renginiui „Ačiū diena“ 

5.  Įvykusių renginių refleksija 

2020-02-12 d. metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. pritarti kvalifikacijos lėšų paskirstymui ir keliant 

kvalifikaciją laikytis kvalifikacijos perspektyvinio plano.  

2. Projektinė veikla įstaigoje įgyvendinama sėkmingai. 

3. Įgyvendinti STEAM veiklų planą. 

4. Logopedo darbo priežiūros metu pažeidimų 

nepastebėta. 

5.  Meninio ugdymo mokytojo priežiūros metu pažeidimų 

nepastebėta. 

1.3. Svarstyti klausimai: 

1. Šeimos įtraukimo į ugdymo procesą 

aptarimas. 

2. Projekto „Vaidina visas lopšelis-darželis“ 

renginio 

 ,,Po pasakos sparnu“ įgyvendinimas. 

3. Pasiruošimas balandžio mėn. renginių 

organizavimui 

 

2020-03-12  metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Pritarti projekto veikloms. projekto vykdymo datos 

neapsibrėžti, dėl numatomo karantino laikotarpio. 
2. Atšaukti numatomus renginius iki karantino pabaigos. 
3. Patvirtinus Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro 

siūlymą uždaryti švietimo įstaigas ugdymą organizuoti 

nuotoliniu būdu. 
4. Neformaliosios veiklos užsiėmimai vykdomi tikslingai 

ir kokybiškai. 
5. Patyčių ir smurto atvejų įstaigoje neužfiksuota 

1.4. Svarstyti klausimai: 

1. Metodinės pagalbos teikimo pedagogui 

aptarimas. 

2. Pasiruošimas gegužės mėn. renginių 

organizavimui ir  šeimos šventei ,,Man gera 

čia“. 

2020-04-14 metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Metodinė pagalba pedagogams teikiama tinkamai. 

2. Dalyvauti įvairiose akcijose, konkursuose, parodose – 

organizuojamose nuotoliniu būdu. Gegužės mėnesį 

dalyvauti akcijoje „Klasė lauke“. 

3. Norintys pedagogai kasmetines atostogas gali pasiimti 

nuotolinio ugdymo(si) organizavimo laikotarpiu. 

 

4. Trumpalaikis ugdomosios veiklos planavimas 

vykdomas tinkamai. 
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1.5. Svarstyti klausimai: 

1. Vaikų ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų 

analizė. 

2. Projektinės veiklos įstaigoje aptarimas. 

3. Ugdomosios veiklos priežiūros plano 

įgyvendinimo aptarimas. 

4.  Pasiruošimas birželio – rugpjūčio mėn. 

renginių organizavimui. 

5. Įvykusių renginių refleksija. 

2020-05-18 metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Pritarti ugdymo(si) pažangai ir pasiekimams. 

2. Dalyvauti, domėtis tarptautiniais ir respublikiniais 

projektais. 

3. Toliau domėtis įvairiais projektais, domėtis konkursais, 

aktyviai dalyvauti juose. 

1.6. Svarstyti klausimai: 

1. Vaikų ugdymo(si) organizavimas 2020-

2021 m. m. 

2. STEAM veiklų plano įgyvendinimo 

aptarimas. 

3. Pasiruošimas spalio mėn. renginių 

organizavimui. 

4. Įvykusių renginių refleksija 

2020-09-11 metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Pritarti vaikų ugdymo(si) organizavimui 2020-2021 m. 

m.  

2. Tęsti veiklas pagal STEAM veiklų planą. 

3. Įsigyti 2 interaktyvius ekranus grupėse „Kačiukas“ ir 

„Bitutė“.  

4. Papildyti ugdymo(si) priemones „Bee Boot“ bitutėmis, 

kitomis STEAM veiklai skirtomis priemonėmis.   

3. Renginius organizuoti, laikantis ministerijos 

rekomendacijų, atšaukti numatomus bendrus renginius 

iki karantino pabaigos. 

4.  Aktyviai dalyvauti renginiuose, edukacinėse veiklose. 

5. Dalyvauti judumo savaitei, skirtuose renginiuose 

6. Atlikti apklausą dėl neformalios veiklos užsiėmimų. 

7. Į informacinę lentą netalpinti savaitės temos. 

1.7. Svarstyti klausimai: 

1. Ugdytinių ugdymo(si) pažangos ir 

pasiekimų, adaptacijos vertinimo aptarimas. 

2. Papildomo ugdymo organizavimo analizė 

2020-2021 m. m. 

3. Pasiruošimas lapkričio mėn. / gruodžio 

mėn. renginių organizavimui. 

4. Įvykusių renginių refleksija. 

2020-10-15 metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Pritarti ugdymo(si) pažangai, pasiekimams ir 

adaptacijai. 

2. Pritarti papildomo ugdymo organizavimo ataskaitai 

2020-2021 m. m. 

3. Renginius organizuoti tik vienos grupės vaikams 

laikantis visų saugumo reikalavimų. 

4. Grupių tėvų susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu. 
5. Ilgalaikiai ugdomosios veiklos planai ir elektroninio 

dienyno duomenys užpildyti tinkamai. 

1.8. Svarstyti klausimai: 

1. Pranešimas „Vaikų profilaktinių 

patikrinimų sveikatos rezultatai, išvados, 

rekomendacijos“. 

2. Įstaigos vidaus vertinimo analizė. 

3. Tėvų ir pedagogų apklausos „Švietimo 

pagalbos teikimo vaikui veiksmingumo 

vertinimas lopšelyje-darželyje "Dainelė"” 

duomenų analizė ir panaudojimo 

 aptarimas. 

4. Pasiruošimas gruodžio mėn. renginių 

organizavimui. 

5. Įvykusių renginių refleksija. 

2020-11-10 metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1.  Pritarta vidaus vertinimo audito rezultatams. 
2. Švietimo pagalba lopšelyje-darželyje teikiama 

tinkamai. 
3. Gruodžio mėnesio renginius organizuoti nuotoliniu 

būdu. 
4. Kiemą papuošti tėvelių darytais nykštukais. 
 

1.9. Svarstyti klausimai: 

1.Ugdymo rezultatų, ugdymo planų, projektų 

bei programų įgyvendinimo būdų ir 

priemonių analizė. 

2020-12-15  metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 
1. Pritarti programos „Aiškiai kalbu“ ataskaitai. 
2. Pritarti programos „Muzikos žaismas“ ataskaitai ir 

gabių vaikų ugdymo programai „Muzikos žaismas“ 2021 

m. 
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2. Programos „Aiškiai kalbu“ įgyvendinimo 

analizė. Veiklos kryptys 2021 m. 

3. Programos „Muzikos žaismas“ 

įgyvendinimo analizė. Veiklos kryptys 2021 

m. 

4. Dalyvavimo projektuose aptarimas. 

5. Įvykusių renginių refleksija 

3. Projektinė veikla yra naudinga tiek vaikams, tiek 

pedagogams. 

4. Pritarti STEAM veiklų planui 2021 m.  

5. Pritarti STEAM veiksmu plano 2020 m. ataskaitai.  

6. Patvirtinti STEAM veiklų komandą.  

7. Vertinant informacijos tėvams pateikimą pažeidimų 

nepastebėta. 

8. SKU modelio veiklos neįgyvendintos dėl 

epidemiologinės situacijos Lietuvoje.  

9. Veiklos socialinių partnerių erdvėse, įgyvendintos tik 

iš dalies, dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje.  

10. Sudaryti komandą aktyvių mokyklų tinklo 

veikloms įstaigoje įgyvendinti.  

11. Sudaryti darbo grupę respublikinio eilėraščių 

projekto rengimui ir įgyvendinimui. 
 

2. Organizuoti renginius įstaigos bendruomenei. 

2.1.  Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes 

liudija“   

Sausio 13 d. Pedagogės 

2.2 Akcija „ Surinkime savo nueitus 

žingsniukus“ 

Vasario, kovo 

mėn. kiekvieną 

antradienį 

Sveikatos specialistė D. Jociuvienė, A. 

Lauciuvienė, R. Čeledinienė, N. Berezinienė 

2.3. Sporto šventė „Žiemos olimpinės 

žaidynės“ 

Sausio 12d. A. Mažutavičienė, R. Sokolova 

2.4. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Vasario 14 d. N. Berezinienė, B. Juodpusienė, V. 

Bagavičienė, J. Graisaitė 

2.5. „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas. 

Pagal respublikinį projektą. 

Vasario12 d. R. Sokolova, A. Mažutavičienė, V. 

Vaičiūnienė, N. Vaitkuvienė 

2.6. Viktorina „Sveiki dantukai“ Vasario 27 d. Sveikatinimo veiklų darbo grupė 

2.7.  Renginys ,,Ačiū“ diena Kovo 20 d. Dėl pandeminės situacijos Lietuvoje ir 

taikomų apribojimų renginys neįvyko 

2.7. Pilietinė akcija Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo metinėms 

paminėti „Pasveikinkime vieni kitus“ 

Kovo 9 d. N. Vaitkuvienė, V. Vaičiūnienė 

,,Malūnėlių akcija“ 

2.9. Žemės diena Kovo 20 d. Dėl pandeminės situacijos Lietuvoje ir 

taikomų apribojimų renginys neįvyko 

2.10. Velykinė paroda Balandžio 6-14 d. Dėl pandeminės situacijos Lietuvoje ir 

taikomų apribojimų renginys neįvyko 

2.11. Teatras darželyje. Pagal projektą „Po 

pasakos sparnu“ 

Balandžio mėn. Dėl pandeminės situacijos Lietuvoje ir 

taikomų apribojimų renginys perkeltas į 

gruodžio mėn. Projekto rengimo grupė 

2.12. Lopšelio-darželio bendruomenės 

bėgimas „Run way Run 2020“ 

Balandžio mėn. Dėl pandeminės situacijos Lietuvoje ir 

taikomų apribojimų renginys neįvyko 

2.13. „Kamuolio diena“ pagal respublikinį 

projektą. 

Gegužės 10d. -

Birželio 20d. 

A. Mažutavičienė, R. Sokolova 
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2.14. ,,Man gera čia‘‘. Šeimos šventė Gegužės 15 d. Dėl pandeminės situacijos Lietuvoje ir 

taikomų apribojimų renginys neįvyko 

2.15. „Arbatos puodelis su mano močiute“ Birželio 12 d. Sveikatinimo veiklų darbo grupė 

2.16. Grupių vaikų atsisveikinimo su 

darželiu šventė ,,Sudie, darželi“. 

Gegužės 30 d. A. Lauciuvienė, R. Čeledinienė, N. 

Berezinienė 

2.17. Akcija „Saugus ir sveikas 

pasivaikščiojimas 

Rugsėjo 17 d. Sveikatos specialistė D. Jociuvienė, J. 

Rukšėnaitė 

2.18. Judriosios savaitės renginiai. Akcija 

„Rieda ratai rateliukai“ 

Rugsėjo 16 - 22 

d. 
A. Mažutavičienė, R. Sokolova, 

 V. Vaičiūnienė, A. Petrauskienė, V. 

Kačerauskienė 

2.19. Rudens mozaika Rugsėjo 05-06 d. Grupių pedagogai 

2.20. Policininkas Amsius svečiuojasi 

darželyje 

Rugsėjo 24 d. N. Vaitkuvienė 

2.21. Helovyno šventė su Europos 

solidarumo korpuso savanoriais 

Spalio 30 d. N. Vaitkuvienė, V. Kačerauskienė 

2.22. Akcija širdies dienai paminėti 

„Stiprink ir saugok savo širdį“ 

Rugsėjo 29 d. Sveikatinimo veiklų darbo grupė 

2.23. Rytmetis „Vaisių ir daržovių fiesta“ Spalio 5-10 d. Grupių pedagogės 

2.24. Vaikų konferencija 

„Bendradarbiaujant mokinamės 

sveikai gyventi“ 

 Dėl pandeminės situacijos Lietuvoje ir 

taikomų apribojimų renginys neįvyko 

2.25. Akcija „Sportuojantis koridorius. 

Pagal respublikinį projektą. 

 Dėl pandeminės situacijos Lietuvoje ir 

taikomų apribojimų renginys neįvyko 

2.26. Tolerancijos diena Lapkričio 13 d. R. Šurkienė, A. Petrauskienė 

2.27. Kalėdos virtualioje aplinkoje Gruodžio 14  ir 

18 d. 

Gruodžio 17 d. 

N. Vaitkuvienė, J. Rukšėnaitė 

R. Sokolova 

 

3. Organizuoti edukacines išvykas vaikams. 

3.1. Išvykos pagal pažintinės veiklos 

planą. 

 

 

Visos išvykos vyko pagal pažintinės veiklos 

planą 

4. Dalyvauti kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose, konkursuose. 

4.1. Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų sportinis rytmetis „Mažoji 

mylia - 2019“. 

Spalio mėn. A. Švambarienė, R. Šurkienė  

4.2. RIUKKPA „Mažųjų žaidynės“ Vasario 12 d. R. Sokolova, A. Mažutavičienė,, V. 

Vaičiūnienė, N. Vaitkuvienė 

 

4.3. Dainų ir Gytarių,  mikrorajono 

mokyklų organizuojamose 

konkursuose, parodose ir kituose 

renginiuose. 

 Pedagogai aktyviai dalyvavo Dainų ir Gytarių,  

mikrorajono mokyklų organizuojamose 

konkursuose, parodose ir kituose renginiuose. 

 

5. Įgyvendinti projektus įstaigoje.  
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5.1. Tarptautinis Europos solidarumo 

korpuso projektas ,,Volunteering for 

educacion“ 

 

2020-01-

01/2020-12-31 

Įgyvendinti įstaigoje du Europos solidarumo 

korpuso projektai. Priimti 4 savanoriai iš 

užsienio šalių.  

5.2. Dalyvauti tarptautiniuose eTwinning 

projektuose 

2020-01-01 / 

2019-12-31 

Įgyvendinti įstaigoje 7 e-Twinning projektai: 

„Aš – gamtos draugas”, „Aš mokausi ir 

žaidžiu gamtoje“, ,,STEAM ugdymas ir jo 

taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų 

kasdieninėje veikloje“, „Vasarą – įdomu ir 

smagu“, „Smėlio pasakojimai“, „Istorijų 

pasaulyje“, „Nulis atliekų švariame 

pasaulyje“. 

6. Dalintis gerąja darbo patirtimi 

6.1. Atvirų veiklų organizavimas  Dėl pandeminės situacijos Lietuvoje ir 

taikomų apribojimų neįgyvendinta.  

 

 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė        Rūta Čeledinienė 


