
Lopšelio-darželio 2018 m. veiklos plano    

                                                    priedas Nr.3 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018 M. 

 

Tikslas. Tobulinti ugdymo (si)  kokybę,  skatinant   nuolatinį bendruomenės mokymąsi, sutelktumą, 

asmeninį tobulėjimą, mokytojų bendradarbiavimą. 

 

Uždaviniai: 

1. Didinti ugdymo  veiksmingumą ir kokybę, orientuojantis  į kiekvieno vaiko  pažangą.  

2. Tobulinti asmeninį profesinį meistriškumą, profesinės veiklos įsivertinimo gebėjimus, 

taikant  kolegialaus  mokymosi metodus. 

3. Kurti saugią funkcionalią ugdančiąją aplinką. 

 
Eil. 

nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi, 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

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

pažangos.  

1. Dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose 

Metų eiga Metodinė taryba  Ne mažiau kaip 50 % 

pedagogų dalyvaus 

renginiuose dėl vaiko 

individualios pažangos 

gerinimo 

2. Ilgalaikių ir savaitės ugdymo 

planų rengimo aptarimas 

 

Metų eiga Metodinė taryba Ne mažiau kaip kartą per 

ketvirtį visose metodinėse 

grupėse bus aptariama 

planavimo sėkmė ir 

sunkumai 

3. Ugdymo tikslų  ir uždavinių 

formulavimo, reflektavimo 

gebėjimų aptarimas 

 

Kovo – 

balandžio  

mėn. 

Metodinė taryba Visose metodinėse grupėse 

vyks praktinės 

konsultacijos, parengtos 

metodinės rekomendacijos   

4. Individualių vaiko pasiekimų 

ir pažangos fiksavimo 

aptarimas 

Balandžio 

mėn. 

Metodinė taryba Visų vaikų individualių 

pasiekimų įrodymai 

talpinami į Pasiekimų 

aplanką 

5. Interaktyvių grindų naudojimo 

ugdymo procese aptarimas 

Gegužės 

mėn. 

O.Gudžiūnaitė Ne mažiau 50 % pedagogų 

taikys priemonę siekiant 

ugdymo uždavinių 

6. Ugdymo turinio planavimo 

sritimis aptarimas 

Gegužės, 

lapkričio   

mėn. 

V.Bartkuvienė Ne mažiau kaip 80 % gebės 

tolygiai planuoti turinį 

sritimis 

7. OPA PA komplekto Gegužės Priešmokyklinio Susitarta dėl lankstesnio 



naudojimo aptarimas  mėn. ugdymo 

metodinė grupė 

komplekto taikymo 

orientuojantis į vaikų 

pasiekimus 

8. 

 

Anketos „Vaiko portretas“ 

tobulinimas 

Rugpjūčio 

mėn. 

Metodinė taryba Parengta anketa tėvams 

9. Apklausos „Vaiko portretas“  

rezultatų aptarimas 

Lapkričio 

mėn 

Metodinė taryba Visose metodinėse grupėse 

aptarti  apklausos rezultatai, 

apibendrinti tėvų lūkesčiai 

10. 

 

Vaikų pasiekimų vertinimo ir 

įvertinimo aptarimas 

Lapkričio 

mėn. 

Metodinė taryba Visose metodinėse grupėse 

aptarti vaikų pasiekimų 

įvertinimo rezultatai,  

priemonės pasiekimams 

gerinti 

11. Veiklų, skirtų didinti ugdymo 

veiksmingumą, įsivertinimas 

 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinė taryba Įsivertinta veikla, priimti 

susitarimai veiklai tobulinti 

2.Uždavinys.Tobulinti asmeninį profesinį meistriškumą, profesinės veiklos įsivertinimo 

gebėjimus. 

1. Metodinės tarybos 2018 m. 

veiklos plano rengimas. 

Metodinių grupių veiklos 

planų aptarimas 

 

Vasario 

mėn. 

Metodinė taryba Parengtas planas. 

Numatyti metodinės 

veiklos prioritetai.  

2. Kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių aptarimas. 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. 

Savišvieta. 

Metų eiga Metodinė taryba Numatytas kvalifikacijos 

kėlimas pagal poreikius ir 

įstaigos prioritetus. 

Visi pedagogai dalyvaus 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose 

3.   Kvalifikacijos kėlimo 

renginių refleksija 

 

Metų eiga Metodinė taryba Visose metodinėse 

grupėse aptariami gerosios 

patirties pavyzdžiai 

4. Priešmokyklinio ugdymo 

kokybės sampratos aptarimas 

Balandžio 

mėn. 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

metodinė grupė 

Susitarta dėl 

priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimo, 

parengti vertinimo 

kriterijai 

5. Idėjų mainų „Auklėtojas-

auklėtojui “ koordinavimas 

Metų eiga  Metodinė taryba Ne mažiau kaip 50 % 

pedagogų dalinsis su 

kolegomis gerąja patirtimi 

6. Pedagogų kompetencijų 

aplanko aptarimas 

Spalio  mėn. Metodinė taryba Pedagogų parengti 

kompetencijų aplankai 

atitinka kvalifikacinės 

kategorijos reikalavimus 

7.  Atviros veiklos 

 

Metų eiga Metodinė taryba  Pravestos ir aptartos ne 

mažiau kaip 5 atviros 

kolegų veiklos, taikoma  

geroji patirtis.  

8. PU pedagogų ir pradinių 

klasių mokytojų apskrito stalo 

diskusija  

Spalio mėn. Priešmokyklinio 

ugdymo 

metodinė grupė 

Aptarta PU ir pirmos 

klasės ugdymo programų 

dermė ir skirtumai 



9. Metodinių grupių 2018 m. 

veiklos sėkmingumo 

aptarimas 

 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinė taryba Įsivertinta veikla ir priimti 

susitarimai, dėl  

2019 m. veiklos 

planavimo. 

 

3.Uždavinys. Kurti   funkcionalią saugią ugdymo(si) aplinką. 

 

1. 

 

Ugdymo(si) priemonių 

poreikio aptarimas. 

 

Kovo mėn. Metodinė taryba Aptarti visų grupių ir 

specialistų poreikiai 

ugdymo priemonėms, 

pateiktos paraiškos  

2. 

 

Sveikatinimo metodų ir 

priemonių naudojimo ugdymo  

veikloje aptarimas 

Gegužės 

mėn.  

V.Bartkuvienė 

O.Gudžiūnaitė 

Visose metodinėse 

grupėse aptarta vaikų 

sveikatinimo patirtis ir 

priemonės 

3. 

 

Metodinių priemonių 

rengimas ir aptarimas 

 

Metų eiga Metodinė taryba 

 

Parengta ir aprobuota ne 

ne mažiau kaip viena 

ugdymo priemonė 

metodinėje grupėje  

4. Ugdymo(si) priemonių 

naudojimo tikslingumo 

aptarimas 

 

IV ketvirtis V.Bartkuvienė 

O.Gudžiūnaitė 

Išsisaiškinta turimų 

ugdymo priemonių 

atitikimas poreikiams, 

teikiami pasiūlymai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


