
 

                                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                                     Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 

                                                                                                     direktoriaus 2017m. sausio  d. 

                                                                                                     įsakymu Nr. V-  

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS 

UGDYMO(SI) PRIEŽIŪRA 

2017 m.  

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Informavimas apie 

priežiūros 

rezultatus 

I. Vaikų ugdymo(si) kokybės vertinimas. 

 

1. Netradicinių ugdymo būdų naudojimas ugdymo 

procese. 

2017 m. 

 04 mėn. 

Aptariama 

individualiai 

2. Saviraiškos būdai ir metodai meninėje vaikų 

veikloje. 

2017 m. 

 03 mėn. 

Aptariama 

individualiai 

3. Projektinės veiklos įgyvendinimas „Nykštukų“ ir 

„Boružėlių“ grupėse. 

2017 m. 

  11 mėn. 

Aptariama metodinės 

grupės susirinkime 

5.  Ugdomosios vaikų veiklos atitikimas savaitės 

temai ikimokyklinio amžiaus grupėse. 

2017m. 

 02, 04,  

06 mėn. 

Aptariama 

individualiai 

6. Veiklos organizavimas vaikams su spec. poreikiais. 2017 m. 

 02,05 mėn. 

Aptariama metodinės 

grupės susirinkime 

II. Vaikų poreikių tenkinimas. 

 

1. Pažintinės vaikų veiklos organizavimas 

priešmokyklinėje ugdymo grupėje. 

2017 m. 

12 mėn. 

Aptariama 

individualiai 

2. Vaikų adaptacija ankstyvojo amžiaus grupėje. 2017 m. 

 10 mėn. 

Aptariama metodinės 

grupės susirinkime 

3. Pozityvių santykių skatinimas grupėse. 2017 m. 

 04 mėn. 

Aptariama 

individualiai 

4. Naujų technologijų panaudojimas priešmokyklinės 

grupės vaikų veikloje. 

2017 m. 

 03 mėn. 

Aptariama 

individualiai 

5. Edukacinių aplinkų atitikimas vaikų poreikiams. 2017 m. 

09 mėn. 

Aptariama pedagogų 

tarybos posėdyje 

III. Ugdomosios aplinkos atitikimas amžiaus tarpsniams. 

 

1. Sąlygos grupėje ir salėje judriai vaikų veiklai 

organizuoti. 

2017 m. 

 02 mėn. 

Aptariama pedagogų 

tarybos posėdyje 

2. Vaikų priežiūra ir užimtumas lauke. 2017 m. 

 10, 11 mėn. 

Aptariama 

individualiai 

3. Grupių estetiškumas ir svetingumas. 2017 m. 

 03 mėn. 

Aptariama 

individualiai 

4.  Priemonės kalbos kampelyje vaikams su kalbos ir 

kitos komunikacijos sutrikimais. 

20167m.  

03 mėn. 

 Aptariama metodinės 

grupės susirinkime 

IV. Dokumentacijos tvarkymas. 

 



1. Metiniai veiklos planai. 2017 m. 

 09 mėn. 

Aptariama metodinės 

grupės susirinkime 

2. Grupių ugdomosios veiklos planai. 2017 m. 

01, 09 mėn. 

Aptariama 

individualiai 

3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų vertinimas. 

2017 m. 

 06 mėn. 

Aptariama metodinės 

grupės susirinkime 

4. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

vertinimas. 

2017 m.  

06 mėn. 

Aptariama metodinės 

grupės susirinkime 

V. Bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas. 

 

1. Tėvų įtraukimas į projektinę veiklą.  2017 m. 

04 mėn. 

Aptariama metodinės 

grupės susirinkime 

2. Informacijos tėvams pateikimas stenduose. 2017 m. 

  

Aptariama 

individualiai 

3. Logopedų ir pedagogų bendradarbiavimas. 2017 m.  

03 mėn. 

Aptariama 

individualiai 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                  Regina Kopilovienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




