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ALYTAUS LOPSBLTO-DARZELIO,,LTNELIS,,
PEDAGOGINES VEIKLOS STEBESENOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO'I'VARKOS

APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" (toliau - LopSelis-darZelis) pedagogines veiklos
stebesenos organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato pedagoginio darbo
stebesenos tvarkq, tikslus ir uZdavinius bei pedagoginio darbo stebesenos orga,izavim[, iykdym4 ir
iforminim4.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Lop5elio-d arLelio nuostatais, direktoriaus
pavaduotojo ugdymui pareigybes apraSymu, veiklos sridiq nuostatomis, darbo tvarkos taisyklemis,
Svietimo ir mokslo ministerijos, Pedagogq profesines raidos centro metodinemis rekomendacijomis.

3. Apraias padeda uZtikrinti ugdymo kokybE lop5elyje-darhely.ie, skatina bendravim4 ir
bendradarbiavim4.

II SKYRIUS
STEBESENOS TIKSLAI IR UZNAVNMT

4. Pedagogines veiklos stebesenos tikslas - stebeti, analizuoti ir vertinti ikimokyklinio
ugdymo aukletojq, logopedo, meninio ugdymo pedagogo, prie5mokyklinio ugdymo pedagogq,
(toliau tekste - pedagogq) ir vaikq veikl4.

5. Pedagogines veiklos stebesenos uZdaviniai:
5.1. nustatyti, ar vaikams yra sudarytos tinkamos s4lygos ir galimybes igyti ugdymo

programose numatytas kompetencijas;
5.2. ivertinti, kaip vykdomos ugdymo programos;
5.3. siekiant ivertinti esam4 situacii4, salinti veiklos trukumus;
5.4. skatinti inovacijas, skleisti gerei4 patirti, i5rySkinti stipri4sias ir silpn4sias lopselio-

darielio veiklo s organizavi mo puses ;

5.5. teikti pagalbq pedagogams, priZirlreti, kaip vykdomi Svietimo politik4 ir pedagoging
veikl4 reglamentuojantys dokumentai;

5.6. teikti si[lymr"rs pedagogams del ugdymo efektyvumo;
5' 7. kaupti medZiagq mokytoj q darbo vertinimui j iems atestuoj anti s.
5.8. analizuoti, vertinti ugdymo plano kokybg, diagnozuoti ugclymo organizavimo

trlkumus ir inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kait4.

III SKYRIUS
STEBESENOS ORGANIZAVIMO METODAI IR FORMOS

6. Stebesenos metu naudojami metodai: stebejimai, savitarpio stebejimai, pokalbiai,
tyrimai, dokumentq analize, stebetos veiklos aptarimas, vaikq pasiekimq vertinimo metocJas, interviu,
veiklos savianalize; rekomendacijq veiklai gerinti aptarimas, priemoniq veiklai gerinti planavimas
(kartu su pedagogu).

7. Pedagogines veiklos vertinimas nuolatinis, nenutr[kstamas procesas, pagristas analize
ir refleksija; vertintojo geranoriSkumas pedagogo atZvilgiu; pedagogq itraukimas i vertinimo kriterijq
aptarim4; vertinimo kriteriius pedagogas ir vertintojas turi Zinoti iS anksto (kol veikla pagal



atitinkamus kriterijus dar nepradeta vertinti); reikalavimai pedagogo veiklai turi bflti realls lvairiqvertinimo metodq taikymas ir gautq rezultatq lyginimas; keieto v"ertlntojq isvaJq apibendrinimas,
8. Stebesenos objektai: lop5elio-darLelio pedagogai, metodines grup.i nariai, lopselio-

darZelio ugdytiniai, lopSelio-darZelio darbuotojai, vaiko g..res komisija, lopielio-darZelio patalpos,
lopSelio-darZelio apl.inka, teritorija, ugdytiniq tevai; ugdymo apslaltos dokumentq, 

'dienynq
pildymas; tvarkaraSdiai; veiklos planavimas, planq igyvendinimas; vaikq pasiekimq vertinimas;
ugdymo plano igyvendinimas.

IV SKYRIUS
PEDAGOGINES VEIKLOS STEBESENOS IR KONTROLES ORGANIZAVIMAS,

VYKDYMAS IR IFORMINIMAS

9. Pedagogines veiklos stebesen4 lopSelyje-darielyje vykdo direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, metodines grupes nariai pagal pedagogines u.lklo, prieZiuros plan4 metams.
Direktorius koordinuoja pedagogines veiklos stebesenos 

"ykAy-q 
lopselyje-d ari.elyje.

10. Stebesena vykdoma: stebint ugdomqj4 veikl4 ikimokyklinio ir priesmokyklinio
ugdymo grupese, uZsiemim4 sporto saleje, muzikos saleje, logopedo kabinete, lopselio-da ri,eliolauko
erdvese ir kt' renginiuose; analizuojant dokumentus; vykdant apklausas, tyrimus; vedant pokalbius.

11. Vykdoma stebesena iforminama veiklos stebesenos lape (l prieclas).
12' Pedagoginio darbo stebesena organizuojama pagal pedagoginio darbo stebdsenos

plan4 metams.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Pedagoginio darbo stebesenos metu sukaupta informacija konfidenciali ir naudojama
lop5elio-darZelio ugdymo procesui tobulinti, ugdymo kokybei gerinti, p.dugogq ir vadovq atestalijai,
atestacij os atitikties patvirti n imui.
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