
 

 
KAUNO R. DOMEIKAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LUKNĖ“ ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO  

VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 m. 

 

     Tikslas: Sutelkti ir parengti darželio bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui. 

  

Uždaviniai:  

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus. 

2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.   

Eil. 

Nr.  

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdytojas Siektini rezultatai 

1. uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus 

 

1.1. Sudaryti UTA komandą. 2022 m. gegužė - 

birželis 

O. Černiauskienė 

 

Sudaryta komanda.  Įgyvendinama atnaujinta  PU programa, 

susitarta dėl vertinimo rodiklių. Ugdymo pakopų tęstinumas. 

1.2. Parengti veiksmų planą/laiko juostą. 2022m. rugpjūtis O. Černiauskienė 

E. Briedienė 

UTA komanda 

Susiplanuoti žingsniai, nustatyti laiko intervalai užduotims atlikti. 

1.3. Dalyvauti UTA pristatymuose.  2022 m. rugpjūtis UTA komanda Pasirengta UTA įgyvendinimui. 

1.4. Pristatyti atnaujintą PU metodinę medžiagą 

metodinėje grupėje „Patirčių erdvė”. 

2022 m. rugsėjis A. Astrauskienė 85 proc. mokytojų susipažino su atnaujintomis ugdymo(si) 

priemonėmis „Patirčių erdvė”. 

1.5.  Atnaujinti ir parengti reikiamus darželio tvarkos 

aprašus dviems ugdymo pakopoms siekiant 

užtikrinti dermę ir tęstinumą. 

2022-2024 Administracija Parengti lydintieji dokumentai (tvarkos ir aprašai), planai 

užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dermę ir 

tęstinumą. 

1.6. Atlikti situacijos analizę (vertinimą): 

- PU poreikio analizė 2023-2024 m.m.; 

- PU poreikio analizė 2024-2025 m.m 

2022 m. vasaris 

2023 m. vasaris 

E. Briedienė 

R. Kavaliauskienė 

Vieną kartą metuose atliekama PU poreikio analizė, išsiaiškintas 

priešmokyklinio ugdymo poreikis. 



1.7. Peržiūrėti „Pedagoginės veiklos stebėjimo 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą” ir 

atnaujinti stebėsenos įrankius pagal atnaujintą PU 

programą.  

2023 m. gegužė UTA komandos 

nariai 

Atnaujintas ir aptartas mokytojų taryboje „Pedagoginės veiklos 

stebėjimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas” pagal 

atnaujintas programas. 

Suvienodintas požiūris ir vertinimo kriterijai. 

1.8. Užtikrinti stebėsenos procesus stebint ir teikiant 

konsultacijas po stebėtų veiklų “Kolega- 

kolegai”. 

2022-2023 O. Černiauskienė 

E. Briedienė 

UTA komandos 

nariai  

Sklandus UTA procesų įgyvendinimas. 

UTA diegimo kokybės užtikrinimas. 

Ne mažiau 2 kartus metuose dalijamasi patirtimi su kolegomis. 

2 uždavinys. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

 

2.1. Tobulinti kvalifikaciją vadovams, mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams UTA 

aktualijomis. 

2022-2024 E. Briedienė Organizuota ne mažiau 2 diskusijos per metus  metodinėje grupėje 

UTA atnaujinimo temomis. 

2.2. Dalyvauti mokymuose PU, dalintis gerąja 

patirtimi. 

2022-2024  O. Černiauskienė 

A. Astrauskienė 

mokytojai 

Tikslingi mokymai papildys žinias, leis tinkamai perteikti turinį. 

 

2.3. Išsiaiškinti mokytojų profesinio tobulėjimo 

poreikį dirbti su atnaujinta PU programa. 

2022 m. gruodis 

2023 m. gruodis 

E. Briedienė 

 

Išsiaiškintos būsimų priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

kompetencijos, parengtas kompetencijų  tobulinimo planas.  

2.4. Atlikti pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų 

padėjėjų poreikio nustatymą. 

2023 m. kovas 

2024 m. kovas 

 

J. Legienė 

VGK 

Išsiaiškintas poreikis pagalbos specialistų ir parengta informacija 

apie teikiamas švietimo paslaugas kitose institucijose (vaikams, 

kurie negauna paslaugų (psichologo, spec.pedagogo, socialinio 

pedagogo). 

2.5. Tobulinti kvalifikaciją įtraukiojo ugdymo 

temomis. 

2022-2024 VGK grupė VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, parengtos 

veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimui ir 

kt. 

3 uždavinys. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką 

 

3.1. Peržiūrėti ir atnaujinti “Bendravimo ir 

bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais ir jų 

informavimo tvarkos aprašą”.  

2022 m. lapkritis E. Briedienė 

 

Atnaujintas „Bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais 

ir jų informavimo tvarkos aprašas”, į planą įtraukta tinklaveika su 

socialiniais partneriais. 

3.2. Pristatyti UTA darželio socialiniuose tinkluose 

(atviros veiklos, metodinės medžiagos 

pristatymas ir t.t.). 

2 kartus metuose E. Briedienė 

UTA komanda 

 

Sukurta skiltis internetiniame puslapyje „UTA atnaujinimas”. 

100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie 

UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta el. dienyne 

“mūsųdarželis”, darželio socialiniuose tinkluose ir kt. 

3.3. Dalintis gerąja patirtimi (aptarti UTA)  su 

socialiniais partneriais. 

2022-2024 UTA komandos 

nariai 

 

Dalijamasi gerąja patirtimi 1 kartą  metuose, dalyvauja 3 

socialiniai partneriai. 

 



3.4. Dalintis su tėvais apie UTA, įtraukiojo ugdymo 

tema. 

1 kartą į ketvirtį J. Legienė, VGK Įtraukiojo ugdymo idėjos pristatomos tėvams, bendruomenei. 

Pildoma informacija apie įtraukųjį ugdymą darželio internetiniame 

puslapyje, informacija teikiama tėvų susirinkimų metu, darželio 

socialiniuose tinkluose. 

3.5. Pristatyti darželio bendruomenei atnaujintą PU 

programą: 

1. 2022-2023 m.m priešmokyklinukų tėvams; 

2. 2023-2024 m.m. būsimų priešmokyklinukų 

tėvams. 

 

 

2022 m. rugsėjis 

2023 m. gegužė  

 

 

A. Astrauskienė 

E. Briedienė, 

grupių mokytojos 

 

Pristatyta atnaujinta PU programa tėvams, supažindinta su turiniu, 

metodinėmis priemonėmis. 

 

4 uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.   

 

4.1 Nustatyti priemonių, žmogiškųjų ir materialinių 

išteklių trūkumą. 

2022 m. rugsėjis 

spalis.  

2023 m. rugsėjis 

E. Briedienė Įvertintas ir aptartas metodinėje grupėje ugdymo aplinkų ir 

ugdymo(si) priemonių poreikis. 

4.2. Atnaujinti ugdymo(si) priemones ir aplinkas 

pagal parengtą planą. 

2022-2024 E. Briedienė 1 kartą į metus rengiamas  ugdymo(si) priemonių įsigijimo planas. 

Atnaujintos ir papildytos priemonėmis ugdymo(si) aplinkos. 

 

Pritarta 

Mokytojų taryboje 
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