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VILNIAUSLOPŠELIO – DARŽELIO ,,GENIUKŲ KALVĖ“    
                  

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS  

2016-2017 M.M. 

UGDYMO TURINIO PROGRAMOS IR ILGALAIKIAI PLANAI 

Programų tvirtinimas 2016-2017 m. m. Lopšelio – darželio ,,Geniukų kalvė“ veiklos 

programos tvirtinimas. 

Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ugdymo skyrių 

vedėjai, direktorė. 

Ilgalaikių planų derinimas Ilgalaikius planus pedagogai teikia direktorės pavaduotojai ugdymui, 

aptarti ir suderinti iki rugsėjo 1 d. 

Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Programų, ilgalaikių planų detalizavimas Ugdymo turinį detalizuoja kiekvienas pedagogas pagal pasirinktą 

detalizavimo tvarką (remiasi ikimokyklinio ugdymo veiklos aprašu, 

rekomendacijomis, programa Tuk, tuk, tuku ir t.t.) Atsakingi: 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pedagogai, meninio ugdymo 

pedagogė.  

PROGRAMŲ IR ILGALAIKIŲ PLANŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLŲ, RENGINIŲ, PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO 

STEBĖJIMAS UGDYMO PROCESE 

Programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimo 

priežiūra 

Programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimo priežiūra vykdoma ne 

rečiau kaip kartą per pusmetį. 

Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktorius. 

Ugdomosios veiklos planavimo priežiūra Stebint ugdomąją veiklą, pagal poreikį vykdoma pamokos planų 

priežiūra. Mokytojams individualiai teikiamos  rekomendacijos. 

Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Ugdomosios veiklos  priežiūra. Stebima visų 12 grupių ugdomąsias veiklas per pusmetį.  

Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Besiruošiančių atestacijai pedagogų veiklos 

priežiūra 

 

Priežiūra vykdoma pagal  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1080 „Dėl mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos 

patvirtinimo“ 

2015 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-944 Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“pakeitimo“  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 

29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai 

aprašo patvirtinimo“ Mokytojų kvalifikacijai aprašu, bei 

 įstaigos atestacijos programą, bei  Stebimos ne mažiau kaip 3 

ugdomosios veiklos iki stebėtojo pakvietimo. 

Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktorė, 

atestacinė komisija. 

Pedagogų veiklos ( renginių, kūno kultūros 

ugdymo užsiėmimų) priežiūra.  

 

Stebima ne mažiau kaip 2 kiekvieno pedagogo veiklas. 

Šiais mokslo metais daugiau dėmesio skiriama: 

- kūno kultūrai; 

- tyrinėjimams 

Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktorė 

Projektinės veiklos stebėjimas Užtikrinamas projekto organizavimas,  įgyvendinimas ir sklaida. 

Atsakingi: projekto vadovai, pavaduotoja ugdymui. 
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http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/V-774-KR.docx
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/V-774-KR.docx


UGDYMO PLANO SUSITARIMŲ, MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO TVARKOS PRIEŽIŪRA 

Prevencinių, bendrųjų kompetencijų, 

etninės kultūros programų, sveikatos 

ugdymo, žmogaus saugos integracija. 

Ilgalaikių planų įgyvendinimo priežiūra vykdoma ne rečiau kaip kartą 

per pusmetį (suplanuotų integracinių veiklų fiksavimas), stebimos 

veiklos, pramogos... 

Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Ugdomieji projektai Ilgalaikių planų įgyvendinimo priežiūra vykdoma ne rečiau kaip kartą 

per pusmetį (suplanuotų ugdomųjų projektų fiksavimas). Stebimas ne 

mažiau kaip vienas kiekvieno mokytojo ugdomasis projektas per 

mokslo metus.  

Atsakingi: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ugdymo skyrių 

vedėjai 

Užsiėmimai netradicinėse erdvėse Ilgalaikių planų įgyvendinimo priežiūra vykdoma ne rečiau kaip kartą 

per pusmetį (suplanuotų ugdymo veiklų netradicinėse erdvėse 

fiksavimas dienyne). Stebimas ne mažiau kaip vienas kiekvieno 

pedagogo užsiėmimas.  

Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Vertinimo sistemingumas Ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos susitarimai dėl 

vertinimo sistemingumo ir dažnumo patikrinimas vykdomas ne 

rečiau kaip du kartus per pusmetį. 

Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
 


