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PEDAGOGINES VEIKLOS PRIEZTUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS

APRASAS

1. BENDROSIOS NTIOSTATOS

1. Utenos mokyklos-vaikq darZelio ,,Eglutd" (toliau - Mokykla) pedagogines veiklos
prieZi[ros tvarkos apra5as (toliau * Apra5as) nustato pedagogines veiklos prieZiflros tvark1, tikslus ir
uZdavinius bei pedagogines veiklos prieZiuros organizavim4 ir procedflras.

2. ApraSas parenglas vadovaujantis Svietimo istatymu, mokytojq ir pagalbos vaikui
specialistq (iSskyrus psichologus) atestacijos nuostatais, rnokyklos-vaikq darZelio ,,Eglute"
nuostatais, darbo ir vidaus tvarkos taisyklemis.

3. Apra5as padeda uZtikrinti ugdymo kokybg, skatina bendravirn4 ir bendradarbiavim4.

II. PEDAGOGINES VEIKLOS PRTEZIOROS TIKSLAI IR TIZDAVINIAI

4. Pedagogines veiklos prieZiuros tikslas * analizuoti ir vertinti ugdymo proceso buklg ir
kait4 siekiant inicijuoti pokydius ugdymo kokybei gerinti.

5. Pedagogin0s veiklos prieZifrros uZdaviniai:

5.1. rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso b0klg, kait4 ir mokyklos strateginiq

tikslq bei uZdaviniq igyvendinim4;
5.2.diagnozuoti ugdymo organizavimo trukumus ir inicijuoti ugdyrno turinio ir proceso

kait4;

5.3. nustatlrti, ar ugdytiniams yra sudarytos tinkamos s4lygos ir galimybes igyti istaigos
ikimokyklinio ugdymo programoje, prie5mokyklinio ugdymo programoje ir pradinio ugdyrno
programose numatl.tas kompetencij as,

5.4. laiku teikti rnetoding ir kit4 pedagoging pagalb4 pedagogams,

5.5. atrasti ir skleisti paZangias ugdyrno proceso organizavimo formas t gerq4praktik4.

5. 6. kaupti medLiagq rnokytoj q darbo vertinimui j iems atestuoj antis ;

III. STEBESENOS PRINCIPAI, NUOSTATOS TR OBJEKTAT

6. Pedagogines veiklos stebesenos principai:

6.1. demokrati5kumas stebesena vykdoma vadovaujantis lygybes, tolerancijos,
bendradarbiavimo, doros ir teises normomis;

6.2. hurnaniSkumas - stebesena grindliama Zmogaus vertingurno samprata;

6.3. tikslingumas - renkami duomenys ir informacija, kurie yra reikalingi ir tinkami istaigos
ugdymo proceso bfiklei vertinti, valdymo ir savivaldos subjektq sprendimarns priimti;

6.4. sistemingumas - pedagogines veiklos stebesenos procesas vyksta planingai, laikantis
tgstinumo;

. 6.5. konfidencialumas - skelbiamatik apibendrinto pobudZio inforrnacija.
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7. Pedagogines veiklos stebesenos nuostatos:

7.1. vaikq poreikiq ir llkesdiq, savirai5kos tenkinimas, atsiZvelgiant i skirtingus gebejimus

ir ugdymosi galirnybes;

7 .2. inov acij q di e gimo, ugdymo pagalbos mokiniui/vaikui efektyvinim as ;

7.3. pedagogrl teises pasirinkti ugdymo metod4, sudaranti galimybE kiekvienarn
mokiniui/vaikui aktyviai dalyvauti ugdymesi, pripaZinirnas,

7.4. pedagogq profesionalumo skatinirnas ir palaikymas;

7. 5. pasitikej imo, bendradarbiavimo ir atvirumo kaitai puoselejimas.

8. Pedagogines veiklos stebesenos objektai yra:

8. 1 . ugdym4 reglamentuoj andiq teises aktq igyvendinimas;
8. 2. i stai go s veiklq re glamentuoj andiq dokurnentq i gyvendinirnas ;

8.3. ugdymo turinio j gyvendinimas;

8. 4. veiklq planavimas, planq ! gyvendinirnas ;

8,5. peclagogrl, pagalbos vaikrri speeialistq, mokytojq paetejejq, auklotojq padejojq kolegiahrs

bendradarbiavimas,

8.6. vaikq pasiekimq irjq pokydiq vertinirnas;

8. 7. pedagogq kompetencija, j q kvalifikacij os tobul inimas, atestacija;

8.8. istaigos vidaus ir darbo tvarkos ir taisykliq laikymasis:

8 9. e-dienyno piidymas;

8.10. aprfipinirnas ugdymo(si) i5tekliais, skaitmeniniu turiniu, jq bflkles nustatymas;

8.1 1. lstaigos mikroklimatas;
8. 12. vaikq lankomumas;

8, 1 3, vaikq saugurxo uZtikrinimas;
8.l4.pagalbos vaikui uitikrinimas, prevencinio darbo, neformaliojo Svietimo organizavimas,

renginiai;

8.15. priemoniq vaikq sveikatos gerinimui bei fizinio aktyvumo skatinimui igyvendinimas;
8. 1 6. vykdomU programq, proj ektq i gyvendinimas;

8.17. istaigos pedagogq etikos kodekso laikymasis;
8.18. Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo

programq vykdymo bendriej i sveikatos saugos reikalavimai " laikymasis.

rV. STBBESENOS ORGANIZAVIMAS TR VYKDYMAS

9. Pedagogines veiklos stebesenq rnokykloje-vaikq darZelyje ,,Eglutd" vykdo: formali4l4 -

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdyrnui, neformaliqSq- rnetodiniq grupiq pirmininkai, vaiko
geroves komisijos, veiklos kokybes jsivertinimo grupes nariai.

10. Stebesenos rt5ys:
10.1. reguliarioji - atliekama vadovaujantis mokyklos-vaikq darLelio,,Eglut6" metinio

veiklos plano tikslais ir vykdant stebOsenos ir metodines veiklos plane numatytas priemones;

10.2. nereguliarioji - vykdorna direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, siekiant

igyvendinti direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybiq apra5ymuose numatytas

vadybines funkcijas.
11. Regurliariosios pedagogines veiklos stebesenos sritys, objektai ir laikotarpiai planuojami

kalendoriniams metams,

12. Nereguliarioji pedagogine stebesena gali bilti vykdoma kasdien, pagal poreikj, siekiant

uZtikrinti kokybi5ko ugdymo(si) proceso lgyvendinim4, vaikq saugum4 istaigoje.
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13. direkorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir kiti asmenys, stebedami pedagoging

veikl4, privalo:

13.1. objektyviai vertinti stebirn4 veiklq;

13,2. tiksliai, kruop5diai, s4Ziningai ir be i5ankstinitl nuostatq uZra5yti stebejimo duomenis
ir parengti ataskait4;

13.3. bendrauti ir diskutuoti su pedagogu, kurio veikla stebima, tikslingai, konstruktyviai,
pagarbiai ir rnandagiai,

13.4. saugoti visus stebesenos duomenis apie konkretaus pedagogo veikl4, laikyis
konfidencialumo principo;

13.5. vykdant stebesenq, nekelti itarnpos istaigos bendruomeneje ir pirmiausia paisyti vaikq
interesq - ramiai stebeti ir fiksuoti ugdymo eig4, nei lodliais,nei veiksrnais neitakoti stebimo proceso.

V. STEBESENOS INFORMACIJOS DOKUMENTAVIMAS

14. Pedagogines veiklos stebesenos metu surinkta informacija fiksuojama veiklos stebejimo
protokole (1 priedas);

15. Stebesenos medZiaga kaupiama segtuvuose direktoriaus ir direkloriaus pavaduotojo

ugdymui kabinetuose.

16. Apibendrinta pedagogines veiklos stebesenos medZiaga i5analizuojama asmeni5kai su

pedagogu irlar metodineje grupeje, mokytojq taryboje.

17. Pedagogines veiklos stebesenos metu sukaupta informacija naudojama ugdytiniq
ugdomojo proceso tobulinirnui, darbuotojq veiklos pokydiq vertinimui, ugdymo(si) kokybei gerinti,
pedagogq atestacijai, atestaeijos atitikties patvirtinirnui, pedagogams skatinti arha drausminti, !staigos
veiklos strategij os planavimui.

I. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 8. Apra5o vykdym4 kontroliuoj a Lop5elio-darZelio direktorius.
19, Apra5o pakeitimus ir papild.yrnus teikia ped.agogq rnetodine grupe, pedagogrl taryLra,

tvirtina mokyklos direktorius.
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YETKLOS STEBEJIMO PROTOKOLAS
Veikl4 veda mokytoja,.......... . ...
Veiklos data........... ...Vieta.
Veikl4 stebi

v(1l iltltzl u5

Grupes
aplinka

Priemonds,
metodai

Vaikq santykiai
Tarpusavyj e Su mokytoj a

{traukiojo
ugdymo
akcentai

Inovatyvaus
ugdyrno
akcentai

STEAM

Irys stiprieji stebetos veiklos akcentai
1.

2.

3.

Sillyrnai veiklos tobulinimui

Stebetoj o vardas, pavarde, para5as

Veikl4 vedusio mokytojo vardas, pavarde, para5as


