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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „MAŽYLIS“  

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ (toliau – Darželis) pedagoginės veiklos priežiūros 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pedagoginio darbo 

priežiūros tvarką, tikslus ir uždavinius bei pedagoginio darbo priežiūros organizavimą, vykdymą 

ir įforminimą.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Darželio nuostatais, direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

pareigybės aprašymu, veiklos sričių nuostatomis, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Pedagogų profesinės raidos centro metodinėmis rekomendacijomis „Metodinėmis 

rekomendacijomis mokytojų veiklai vertinti“ – Vilnius, 2007 m. 

3. Aprašas padeda užtikrinti ugdymo kokybę Darželyje, skatina bendravimą ir 

bendradarbiavimą.  
 

II SKYRIUS 

PRIEŽIŪROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

4. Pedagoginės veiklos priežiūros tikslas – stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų, 

dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, logopedo, psichologo, 

meninio ugdymo pedagogo, neformaliojo ugdymo pedagogo (fiziniam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui) ir (toliau tekste – pedagogų) ir vaikų veiklą. 

5. Pedagoginės veiklos priežiūros uždaviniai: 

5.1. nustatyti, ar vaikams yra sudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės įgyti ugdymo 

programose numatytas kompetencijas;  

5.2. įvertinti, kaip vykdomos ugdymo programos; 

5.3. siekiant įvertinti esamą situaciją, šalinti veiklos trūkumus; 

5.4. skatinti inovacijas, skleisti gerąją patirtį, išryškinti stipriąsias ir silpnąsias Darželio 

veiklos organizavimo puses; 

5.5. teikti pagalbą pedagogams, prižiūrėti, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagoginę 

veiklą reglamentuojantys dokumentai; 

5.6. teikti siūlymus pedagogams dėl ugdymo efektyvumo; 

5.7. kaupti medžiagą pedagogų kasmetiniam darbo vertinimui ir jiems atestuojantis.  

5.8. analizuoti, vertinti ugdymo plano kokybę, diagnozuoti ugdymo organizavimo 

trūkumus ir inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kaitą. 
 

III SKYRIUS 

PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO METODAI IR FORMOS 
 

6. Priežiūros metu naudojami metodai: kompetencijas plėtojantys dalijimosi patirtimi 

renginiai, veiklų stebėjimai ir aptarimai, veiklos savianalizė, metiniai pokalbiai, planavimo 

dokumentų analizė, vaikų pasiekimų vertinimo metodas, rekomendacijų ir priemonių veiklai 

gerinti teikimas, aptarimas kartu su pedagogu. 

7. Pedagoginės veiklos vertinimas nuolatinis nenutrūkstamas procesas, pagrįstas analize ir 

refleksija; vertintojo geranoriškumu pedagogo atžvilgiu; pedagogų įtraukimu į vertinimo kriterijų 

aptarimą; vertinimo kriterijus pedagogas ir vertintojas turi žinoti iš anksto (kol veikla pagal 

atitinkamus kriterijus dar nepradėta vertinti); reikalavimai pedagogo veiklai turi būti realūs 



  

įvairių vertinimo metodų taikymas ir gautų rezultatų lyginimas; keleto vertintojų išvadų 

apibendrinimas. 
 

IV SKYRIUS 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS, 

VYKDYMAS IR ĮFORMINIMAS 
 

8. Pedagoginės veiklos priežiūrą Darželyje vykdo direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui pagal pedagoginės veiklos priežiūros planą metams. 

9. Pedagoginės veiklos priežiūrai vykdyti reikalingi pedagogų veiklos planavimų 

dokumentai:  

9.1. kiekvienais metais iki rugsėjo 20 d. šie pedagogai parengia ilgalaikius ugdomosios 

veiklos planus: 

9.1.1. grupių pedagogai (1 priedas); 

9.1.2. meninio ugdymo pedagogas (2 priedas);  

9.1.3. neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų lavinimui) (3 priedas);  

9.2. kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos šie pedagogai parengia 

mėnesio ugdomosios veiklos planus: 

9.2.1.  meninio ugdymo pedagogas (4 priedas); 

9.2.2. neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų lavinimui) (5 priedas); 

9.3. kiekvieną savaitę iki einamosios savaitės paskutinės dienos grupių pedagogai rengia 

savaitės ugdomosios veiklos planą  (6 priedas). 

10. Vaikų vertinimas vyksta vadovaujantis Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis” 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu.  

11. Vieną kartą per metus iki einamųjų metų sausio 5 d. pedagogai pildo veiklos 

savianalizę už praėjusius metus (7 priedas). 

12. Pedagoginės veiklos priežiūra vykdoma: 

12.1. kartą į ketvirtį rengiant kompetencijas plėtojančius dalijimosi patirtimi renginius. 

12.2. kartą į ketvirtį pedagoginės priežiūros vykdytojui tikrinant pedagogų veiklos 

planavimo dokumentus, uždedant žymą grupių dienynuose arba ant pačio dokumento. 

12.2. vieną kartą per metus, iš anksto susitarus su pedagogu stebint ugdomąją veiklą 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, sporto ir muzikos užsiėmimus salėje, 

logopedo ir psichologo kabinetuose, lauke ir kt., pildant veiklos vertinimo lentelę (8 priedas). 

12.2. iš anksto bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d. su pedagogais suderinus 

metinių pokalbių grafiką, vesti metinius pokalbius ir aptarti jų veiklos savianalizę už praėjusius 

metus, veiklos prioritetus kitiems metams. 

12.3. teikiant individualią pagalbą, rekomendacijas ir priemones veiklos gerinimui. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

13. Pedagoginės veiklos priežiūros ir metinių pokalbių metu sukaupta informacija 

konfidenciali ir naudojama tik Darželio ugdymo proceso tobulinimo, ugdymo kokybės gerinimo, 

pedagogų ir vadovų atestacijos, atestacijos atitikties patvirtinimo tikslais.  
 

___________________________ 

 

 

 


