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Priedas Nr. 2 

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 

2023 METŲ MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

Eil. 

nr. 
Veikla Data Atsakingas 

1. 

1. 2022–2023 m. m. ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų I-o pusmečio vaikų pažangos ir pasiekimų 

aptarimas. 

2. Grįžtamojo ryšio vaikui ir tėvams analizė ir rekomendacijos: savaitės „Viskas apie mano vaiką“ aptarimas.  

3. 2022 m. Lopšelio-darželio Metinio veiklos plano analizė. 

4. 2020–2022 m. strateginio plano monitoringas. 

5. 2023–2025 m. Lopšelio-darželio strateginio plano projekto aptarimas. 

6. Vykdomų Lopšelyje-darželyje projektų apibendrinimas, numatomos darbo gairės. 

7. 2023 m. Mokytojų tarybos plano svarstymas. 

2023-01-11 

Direktoriaus 

pavaduotoja L. 

Kavaliauskienė 

2. 

1. Lopšelio-darželio 2023 m. metinio veiklos plano projekto aptarimas. 

2. 2022 m. Lopšelio-darželio pedagogų kvalifikacijos tobulinimo analizė. 

3. Įtraukusis ugdymas lopšelyje-darželyje „Liepaitė“. 

4. Universalus dizainas mokymuisi. 

5. Vaikų ligų prevencija. 

6. Higienos reikalavimai ikimokyklinėse grupėse. 

2023 m. 

vasario mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja L. 

Kavaliauskienė 

3. 

1. 2022–2023 m. m. ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų II-o pusmečio vaikų pažangos ir pasiekimų 

aptarimas. 

2. Priešmokyklinio ugdymo ilgalaikių planų refleksija. 

3. 2022–2023 priešmokyklinio ugdymo plano refleksija ir 2023–2024 m. m. priešmokyklinio ugdymo plano 

aptarimas. 

4. Grįžtamojo ryšio vaikui ir tėvams analizė ir rekomendacijos: savaitės „Viskas apie mano vaiką“ aptarimas.  

5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aptarimas. 

6. Vidaus kokybės įsivertinimo sričių  „Ugdymo strategijos“ ir „Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis“ 

tobulinimo plano tarpinė ataskaita. 

7. Vykdomų Lopšelyje-darželyje projektų apibendrinimas, numatomos darbo gairės. 

2023-05-31 

Direktoriaus 

pavaduotoja L. 

Kavaliauskienė 
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4. 

1. Lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo krūvis 2023-2024 m. m. 

2. 2023 m. metinio veiklos plano I-o pusmečio analizė. 

3. 2022-2023 m.m. ugdomosios veiklos stebėjimo analizė. 

4. Ugdomosios veiklos planavimo ir vaikų pasiekimų vertinimo tobulinimo kryptys 2023-2024 m. m. 

2023 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja L. 

Kavaliauskienė 

5.  

1. Vidaus kokybės įsivertinimo sričių  „Ugdymo strategijos“ ir „Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis“ 

tobulinimo plano ataskaitos pristatymas. 

2. Lopšelio-darželio ikimokyklinės programos „Vaikystės taku“ įsivertinimo rezultatai, tobulinimo gairės. 

3. Ugdomosios veiklos tobulinimo būdai: „Projektinio metodo taikymas darželyje“, pagal „Inovacijos vaikų 

darželyje“. 

4. Priešmokyklinukų pasiekimų pirminio įvertinimo rezultatai, ugdymo(si) tobulinimo gairės. 

2023 m. 

lapkričio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja L. 

Kavaliauskienė 

6. 

1. Matematinio skaičiavimo NUMICON metodikos integravimas į Priešmokyklinę ugdymo programą. 

2. Priešmokyklinio ugdymo ilgalaikių planų refleksija. 

3. Metodinio renginio „Tolimesnio ugdymosi sėkmė“ aptarimas. 

4. 2023 m. Besimokančių darželių tinklo  (BDT) programos aptarimas. 

5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2024-2026 m. suderinimas. 

2023 m. 

gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja L. 

Kavaliauskienė 

 

 


