
 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSEDŽIŲ, METODINIŲ PASITARIMŲ 
 

 

VEIKLOS PLANAS 

2022m. 
 

DATA PRIEMONĖ KOORDINUOJA, 

DALYVAUJA 

VIETA 

Vasaris Mokytojų tarybos posėdis: 

 Dėl Įstaigos 2021 metų veiklos įsivertinimo 

rezultatų panaudojimo, ugdymo proceso 

tobulinimui, pasirenkamų sričių Giluminiam 

įsivertinimui pristatymo.  

 Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 

programas vykdančių mokyklų veiklos 

kokybės įsivertinimo metodikos pristatymo.  

 Dėl kvalifikacijos tobulinimo 2022 m. 

prioritetų pristatymo, kvalifikacijos lėšų 

tikslingo panaudojimo. 

 Dėl 2021-2022 m. m. mokytojų veiklos 

įsivertinimo ir vertinimo procedūros. 

 Dėl įstaigos 2022 m. Veiklos plano 

pristatymo. 

 Dėl ugdymo organizavimo modelių nuo 2022 

m. rugsėjo mėn. svarstymo, pastovių 

priešmokyklinių grupių komplektavimo. 

 Dėl 2022 m. Metodinių užsiėmimų plano 

pristatymo. 

 Dėl bendradarbiavimo su šeima. 

 Dėl einamųjų reikalų. 

 

V. Šalčienė 

 

 

 

R. Ratkevičienė 

 

 

R. Ratkevičienė 

 

 

J. Tėvelytė 

 

S. Sipavičienė 

 

S. Sipavičienė 

R. Ratkevičienė 

 

R. Ratkevičienė 

A. Utkaitė 

S. Sipavičienė 

 

Salė 

Gegužė Mokytojų tarybos posėdis: 

 Dėl 2022 m. įstaigos veiklos plano – I 

pusmečio įgyvendinimo. 

 Dėl 2022 m. Sveikatos stiprinimo programos 

įgyvendinimo ir 2023 – 2027 m. veiklos 

plano rengimo, siekiant pratęsti „Sveikos 

mokyklos“ pažymėjimo galiojimą. 

 Dėl 2021-2022 m. m. ugdymo turinio 

projektų vykdymo ataskaitos ir įdėjų 2022-

2023 m. m. 

 Dėl ugdymo rezultatų, ugdytinių pasiekimų 

pristatymo, priešmokyklinukų 

rekomendacijų mokyklai rengimo. 

 Dėl vaiko gerovės komisijos 2021-2022 m. 

m. veiklos pristatymo. 

 Dėl grupių darbo laiko, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

modelių ir vaikų skaičiaus grupėse nuo 2022-

09-01. 

 Dėl darbo vasarą. 

 Dėl einamųjų reikalų. 

 

S. Sipavičienė 

R. Ratkevičienė 

R. Dambrauskienė 

 

 

 

Projektų 

koordinatoriai 

 

R. Ratkevičienė 

Mokytojai 

 

J. Stirbienė 

I. E Kurilavičienė 

 

S. Sipavičienė 

R. Ratkevičienė 

 

 

S. Sipavičienė 

Salė 



Rugsėjis Mokytojų tarybos posėdis: 

 Dėl supažindinimo su ŠMM ir Kauno miesto 

savivaldybės, Švietimo ir ugdymo skyriaus, 

kitais aktualiais dokumentais, 

reglamentuojančiais įstaigos darbą. 
 Dėl 2022 m. Veiklos plano ir ugdymo veiklos 

II pusmečio prioritetų numatymo. 
 Dėl 2022-2023 m. m. VGK veiklos 

organizavimo, plano pristatymo. 

 Dėl ugdymo turinio projektų inicijavimo ir 

rengimo, STEAM ugdymo veiklos įstaigoje 

2022-2023 m.  m. Darbo grupių rinkimo. 

 Dėl įstaigos 2022 m. veiklos ,,Plačiojo“ 

įsivertinimo vykdymo. 

 Dėl naujų narių rinkimo į įstaigos savivaldos 

institucijas (Darželio tarybą, kita). 

 Dėl mokytojų atestacinės programos, NŠA 

projekto „Tęsk“ - „Pedagogų kompetencijų 

vertinimo instrumentų taikymas“, pedagogo 

profesijos kompetencijų aprašo pirminio 

projekto pristatymo. 

 Dėl einamųjų reikalų. 

 

S. Sipavičienė 

R. Ratkevičienė 

 

 

S. Sipavičienė 

R. Ratkevičienė 

J. Stirbienė 

 

R. Ratkevičienė 

 

 

V. Šalčienė 

 

S. Sipavičienė 

 

J. Tėvelytė 

 

 

 

 

S. Sipavičienė 

Salė 

METODINIAI UŽSIĖMIMAI 

ORGANIZUOJAMI PAGAL ĮSTAIGOS PRIORITETINIUS 2022 M. ĮSTAIGOS 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TIKSLUS 

Vasaris 

 

Tarptautiniai projektai. Mokytojų prisijungimo 

prie tarptautinės tinklaveikos galimybes.  

eTwinning  projekto vykdymo galimybes, 

patirties sklaida. 

A. Zujeva  

L. Motiejūnienė 

 

Salė 

Balandis 

Rugsėjis 

Gruodis 

eTwinning projekto „DARNI APLINKA - 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO/SI ĮGALINIMAS" 

vykdymo pasiekimų pristatymas. 

Mokytojai, 

dalyvaujantys 

projekte 

Salė 

Kovas Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo gairės – 

Veiklos įsivertinimo ir vertinimo anketų 

(Savianalizės) pristatymas; NŠA projekto 

„Tęsk“ - „Pedagogų kompetencijų vertinimo 

instrumentų taikymas“, pedagogo profesijos 

kompetencijų aprašo pirminio projekto 

pristatymo. 

Ugdymo veiklos įsivertinimas pagal 

„Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 

programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės 

įsivertinimo metodiką“.  

J. Tėvelytė 

 

 

 

 

 

 

R. Ratkevičienė 

V. Šalčienė   

Salė 

Kovas 

Birželis 

Rugsėjis 

Lapkritis 

Mokytojų  skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

NŠA Švietimo portale skelbiamo skaitmeninių 

mokymo priemonių sąrašo pristatymas, kita. 

R. Ratkevičienė 

A. Zujeva 

 

Salė 

Balandis 

Lapkritis 

Įtraukiojo ugdymo siekiai ir galimybės.  

„Kaip tinkamai pasiruošti artėjantiems 

pokyčiams? Ką svarbu žinoti? Į ką pirmiausia 

atkreipti dėmesį siekiant įgyvendinti įtraukųjį 

ugdymą?“. 

L. Leikuvienė 

V. Piluckytė 

Salė 



Gegužė Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos 

atnaujinimo, projekto „Inovacijos vaikų 

darželyje“ metodinių leidinių pristatymas. 

V. Šalčienė 

R. Ratkevičienė 

Būsimo 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Salė 

Gegužė Dėl anketinių apklausų organizavimo (pagal 

2022 m. Veiklos planą) įstaigoje. Darbo grupės 

rinkimų, apklausos vykdymo terminų, kita. 

R. Ratkevičienė 

J. Tėvelytė 

Salė 

Pastaba: Dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių planas gali būti koreguojamas. 

Esant reikalui organizuojami neeiliniai posėdžiai,  metodiniai pasitarimai, penkminutės. Metodiniai 

pasitarimai, penkminutės neprotokoluojami. 

 

Parengė: Audronė Utkaitė 

               Rasa Ratkevičienė  
    


