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I SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

   2019 metais buvo numatyti tikslai 

     1. Tikslas. Ugdymo(si), tenkinančio individualius vaiko poreikius, kokybės gerinimas. 
          1.1. Uždavinys. Gerinti ugdytinių pasiekimus sakytinės, rašytinės kalbos ir problemų sprendimo 

ugdymo srityse. 

    1.2. Uždavinys. Teikti savalaikę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

    1.3. Uždavinys. Tobulinti vaiko asmeninės pažangos stebėjimą, rezultatų naudojimą tolimesniam 

ugdymui.  

    1.4. Uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikų etnokultūrinių, gamtos ir ekologijos žinių plėtojimui 

įstaigoje ir už jos ribų. 

          TEIGIAMI POKYČIAI: 

 Pagerinti ugdytinių pasiekimai sakytinės ir rašytinės kalbos bei problemų sprendimo ugdymo 

srityse. Pasiekimų rezultatai, lyginant su 2018 metais, išaugo: sakytinė kalba nuo 2,90 iki 

3,46; rašytinė nuo 2,93 iki 3,63; problemų sprendimas nuo 2,98 iki 3,52. matyti ženklus 

pokytis minėtose pasiekimų srityse.  

 Ugdymo turinio planavime pedagogai nemažą dėmesį skiria sistemingam sakytinės ir 

rašytinės kalbos, problemų sprendimo ugdymui. 

  Organizuotas darželio skaitovų konkursas ,,Gražiausi žodžiai Lietuvai“, dalyvauta Šiaulių 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaitovų konkurse.  

  Organizuota akcija darželyje Europos kalbų dienai paminėti. 

 Dalyvauta tarptautiniuose, respublikiniuose renginiuose, dalintasi gerąja darbo patirtimi: 

logopedės ir specialioji pedagogė su ugdytiniais dalyvavo tarptautinėje virtualioje fotografijų 

parodoje ,,Nors penkias minutes per dieną“, kuri buvo skirta dalintis darbo patirtimi susijusi 

su vaikų kalbinių gebėjimų ugdymu. Trys  logopedės ir specialioji pedagogė pateikė darbus 

edukacinių kūrybinių darbų parodai ,,Įkvėpk-iškvėpk-kalbėk“, kuri skirta Europos logopedų 

dienai paminėti. Dalyvauta respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

logopedų, metodinių priemonių parodoje ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

žodyno turtinimas“, respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo 

pagalbos specialistų idėjų mugėje ,,Žaidžiu ir kalbu”, respublikinėje metodinėje-praktinėje 

konferencijoje ,,Specialiųjų poreikių vaikų emocijų, pažintinių ir kalbinių procesų ugdymas”.  

 Dalyvauta 5 projektuose, konkursuose, susijusiuose su vaikų kalbinių ir emocinių-socialinių 

kompetencijų ugdymu.  

 Organizuoti 7 prevenciniai renginiai (buvo planuoti 6): „Tolerancijos diena“; ,,Tarptautinė 

šypsenų diena”, ,,Diena be automobilio“, prevencinė savaitė „Būkime saugūs“, susitikimas 

su šuniuku Amsiumi, aplinkos tvarkymo akcija „Darom-2019“, „Gerumo obuolėlis“, 

,,Gerumas gerumu”. 

 Dalyvauta 2 trumpalaikiuose prevenciniuose projektuose: ,,Emocijų rytmečiai“, ,,Saugus ir 

sveikas“. Įgyvendinama tarptautinė prevencinė programa ,,Zipio draugai“. 

 Visi vaikai buvo ugdomi socialinių emocinių sunkumų įveikimo, bendravimo gebėjimų 

ugdymo klausimais. Ugdymas buvo organizuojamas grupinių užsiėmimų metu, pagal poreikį 

organizavo individualius bei grupinius užsiėmimus socialinė pedagogė. 

 Siekiant mokyti vaikus tarpusavio santykių ir gebėjimo spręsti iškilusias problemas visose 

grupėse sukurtos ir aiškiai įgyvendinamos grupių taisyklės, kurios padeda vaikams laikytis 

tvarkos, nusako kaip elgtis kilus nesutarimas ar neaiškumas. 

 Įsigytas ir naudojamas grupių taisyklių rinkinys ,,Bendraujame paveikslėliais“. Bendravimo 

paveikslėliais idėja įgyvendinama visose grupėse. 

 Visiems vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, teikiama PPT 

rekomenduotų specialistų pagalba. 
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 Atliktas tyrimas dėl pagalbos vaikui teikimo veiksmingumo, rezultatai pristatyti pedagogams, 

bendruomenei.  

 Teiktos konsultacijos, tėvams, pedagogams (100 proc. visiems pageidaujantiems). 

 Susitarta dėl pagalbos vaikui teikimo tobulinimo būdų ir metodų. 

 ,,Kačiukų“ grupės auklėtoja, judesio korekcijos mokytoja ir logopedė organizavo ir dalijosi 

gerąja darbo patirtimi, pademonstruodamos atvira kompleksinį užsiėmimą, kurio metu buvo 

demonstruojamos vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo galimybės. 

 Rengiamas pažangos ir pasiekimų vertinimo užduočių aplankas atskiroms amžiaus grupėms. 

 Kuriama vaiko savęs vertinimo sistema. 

 Atlikta pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos įgyvendinimo patikra, tikrinami ir teikiami 

pasiūlymai dėl ugdymo turinio planavimo, ugdymo proceso organizavimo. 

 Organizuotos 3 kalendorinės- etninės darželio šventės. Organizuotas kiekvienos grupės 

etninis renginys. 

 Dalyvauta respublikiniame projekte ,,Visa mokykla šoka“. 

 Dalyvaujama UPC organizuojamoje STEAM veikloje, esame pripažinti STEAM mokykla. 

 Dalyvauta 3 projektuose, konkursuose, renginiuose miesto, respublikos mastu, susijusiuose 

su etnokultūrinių žinių gilinimu ir liaudies tradicijų puoselėjimu. 

 Organizuojami tikslingi pažintiniai bei patyriminiai  užsiėmimai, ugdomosios veiklos. 

 Organizuotos 33 edukacinės-pažintinės išvykos, dalyvavo 79 proc. ugdytinių. organizuoti 39 

renginiai, iš jų: pilietiškumo – 6, etnokultūros -10, gamtos ir ekologijos -4. 

 Dalyvauta respublikiniuose  projektuose ,,Sodinčius“, ,,Žalioji palangė“. 

  VEIKLOS TRŪKUMAI: 

 Neparengtas ir neįgyvendintas gamtosauginis – ekologinis projektas darželio mastu. Jis planuojamas 

įgyvendinti 2020 metais įsitraukiant į respublikinį projektą ,,Žmogaus dovana žemei“. 

 Ne visose grupėse vyko renginiai vaikų kalbinių gebėjimų ugdymui. Kai kuriems 

pedagogams trūko iniciatyvumo, aktyvumo organizuojant veiklas grupės ar darželio mastu.  

 Buvo planuotos 4 atviros kompleksinės veiklos, organizuota tik viena. Turintys didelę darbo 

patirtį ir aukštą kvalifikacinę kategoriją pedagogai vengia dalintis gerąja darbo patirtimi, 

išryškėja pasyvumas ir abejingumas. 

 

           2. Tikslas. Pedagogų, tėvų, bendradarbiaujančių įstaigų partnerystės stiprinimas. 

           2.1. Uždavinys. Dalintis gerąją darbo patirtimi ir tobulinti pedagogų informacinių technologijų 

taikymo įgūdžius. 

2.2. Uždavinys. Didinti tėvų įtraukimą į įstaigos gyvenimą, ugdymo proceso organizavimą. 

            2.3. Uždavinys. Plėsti bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais, susirasti naujų. 

TEIGIAMI POKYČIAI: 

 Pedagogams buvo sudaryta galimybė dalyvauti kvalifikaciniuose renginiuose nuotoliniu būdu 

portale „Pedagogas.lt“, savarankiškai rinktis temas. 

 Penki pedagogai išklausė visą ciklą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro 

organizuojamų mokymų ,,Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas švietimo 

įstaigose“( 5 dienos po 6 val.). Dar 5 pedagogai dalyvavo pavieniuose šio ciklo mokymuose. 

 Bendradarbiaujant su Dainų progimnazija dvi pedagogės gilino žinias  apie  interaktyvios 

lentos panaudojimo galimybes. 

 Organizuotos  trys šeimų šventės: ,,Sveikas, rugsėji“, ,,Aš, tėtis ir mama – sportiška šeima“, 

Senelių šventė ,,Šokam šokimėlį“. Tėveliai aktyviai dalyvavo ir kituose darželio renginiuose. 

Džiaugiamės jų pagalba ir aktyvumu renginiuose, projektuose, kasdieniame ugdymo procese. 

Vis daugiau tėvų pateikia idėjas ar prisideda prie jų įgyvendinimo. nebijo patys būti ugdymo 

proceso dalyviai.    
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 Organizuota pažintinė diena naujai atvykusių ugdytinių tėvams ,,Sveikas, darželi“ padėjo 

sėkmingiau užmegzti bendradarbiavimo ryšius su tėvais, siekiant švelnesnės naujai atvykusių 

vaikučių adaptacijos. 

 5 grupėse organizuoti edukaciniai adventiniai vakarojimai su tėvais. 

 Bendradarbiaujant su Šiaulių miesto PPT, tėvams organizuota 1 paskaita vaikų adaptacijos  

klausimu. 

 Tėvai nevengė būti aktyvūs išvykų , ekskursijų pagalbininkai ir dalyviai tėveliai dalyvavo 

,,Kiškučių“ ir ,,Peliukų“ grupių vaikų edukacinėje išvykoje į Naisius, ,,Kačiukų“ ir 

,,Nykštukų“ išvykose į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką. 

 Visose grupėse po du kartus (kai kuriose ir daugiau) organizuoti tėvų susirinkimai, kurių metu 

ne tik perduodama informacija, bet vykdoma ir šviečiamoji veikla.  

 Nevengė tėvai išsakyti nuomonę ir dalyvauti įstaigos tarybos posėdžiuose: organizuotas 

išplėstinis įstaigos tarybos posėdis su tėvų komiteto atstovais, dalyvavo bendruomenės narių 

apskrito stalo diskusijoje ,,Tikslas vienas“. 

 Pasirašytos 5 bendradarbiavimo sutartys. Organizuoti trys bendri renginiai su Šiaulių futbolo 

akademija. 

 Aukštaitijos krepšinio mokykla organizavo vaikams susitikimą su krepšinio simboliu liūtuku, 

pravedė mokymus pedagogams. 

 Tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaulių reabilitacijos centru, organizuotas sportinis 

užsiėmimas pedagogams. 

 Užmegztas naujas ryšys su Tauragės lopšeliu-darželiu ,,Žvaigždutė“ ugdymo įstaiga 

bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos klausimais. 

      VEIKLOS TRŪKUMAI: 

 Dauguma pedagogų netaiko savo darbe informacinių technologijų. 

 

           3. Tikslas. Saugių ir inovatyvių edukacinių erdvių lauke ir viduje kūrimas. 

3.1. Uždavinys. Kurti saugias lauko aplinkas, tenkinančias ugdytinių poreikius ir skatinančias jų 

aktyvumą, kūrybiškumą bei pažintinius gebėjimus.  

            3.2. Uždavinys. Atnaujinti vidaus edukacines erdves ir aprūpinti inovatyviomis ugdymo         

priemonėmis. 

      TEIGIAMI POKYČIAI: 

 Įrengta lauko aikštelė ,,Labirintas“ 3-4 m. vaikams. 

 Įrengtas sveikatingumo (Kneipo) takas.  

 Įsigyta žaislų ir priemonių užsiėmimams vasarą lauke. Sutvarkytos žaislų pasidėjimo erdvės, 

pasirūpinta patogiu jų išsinešimu į lauką, vaikų saugumui ir komfortiškumui vasarą įsigyti  

pastatomi skėčiai, paklotai. 

 Atnaujinta dalis (15 proc.) grupių baldų. Įsigyti baldai socialinės pedagogės kabinetui, 

Atradimų laboratorijai. 

 Atlikti ,,Drugelių“ grupės miegamojo, ,,Meškiukų“ grupės rūbinėlės, ,,Kačiukų“ grupės 

žaidimų kambario, miegamojo, rūbinėlės remontai. 

 Naujai įrengtas logopedo kabinetas ,,Kačiukų“ grupėje. 

 Atliktas pedagogų pasitarimų kambario, darbuotojų virtuvėlės remontas, pakeistos durys  (3 

vnt.), atliktas kosmetinis mažosios salės remontas/ 

 Suremontuoti jungiamieji koridoriai, kuriuose įrengta paveikslų galerija, Smulkiosios 

motorikos lavinimo galerija. 

 Grupėse planingai ir tikslingai atnaujinamos ugdymo priemonės (atnaujinta 11 proc. ugdymo 

priemonių). 

 Nupirktas ir mažojoje salėje pakabintas televizorius. Sudarytos sąlygos vaikų fizinio 

aktyvumo veiklų organizavimui, pažintinės medžiagos demonstravimui. 
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 Įsigyta nešiojama renginių įgarsinimo kolonėlė.  

 ,,Nykštukų“ grupėje pastatytas sensorinis namelis vaikų nusiraminimui, relaksacijai, 

sensoriniams žaidimams. 

 Įsigytas ir specialistų darbui su vaikais naudojamas planšetinis kompiuteris. 

 Įsigytos 2 išmaniosios Bee-bot bitutės, kilimėliai.  

 

 

II SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 
Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ išsikėlė 2020 metų veiklos tikslus, atsižvelgdamas į 

pagrindines valstybinės švietimo politikos formuotojų, įstaigos strateginiame veiklos plane 2020-2022 

metams numatytas kryptis, į socialinės aplinkos ypatumus, įstaigos vykdomą veiklą, turimus išteklius, 

bendruomenės narių pasiūlymus. 2020 metais įstaigoje keliami tokie veiklos tikslai ir  uždaviniai:  

 

        1. Tikslas. Efektyvus bei kokybiškas ugdymas(is). 

        1.1. Uždavinys. Skatinti pedagogus kūrybiškai modeliuoti ugdymo turinį, orientuojantis į vaiko 

asmeninę pažangą. 

       1.2. Uždavinys. Plėtoti vaiko ugdymą(si) tyrinėjant (STEAM), naudojant informacines 

technologijas. 

       1.3. Uždavinys. Efektyvinti specialistų pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, sistemingai vykdyti 

įtraukųjį ugdymą. 

       1.4. Sudaryti ugdytiniams palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus. 

 

       2. Tikslas. Tikslinės socialinės partnerystės plėtojimas, įstaigos bendruomenės aktyvinimas. 

       2.1. Uždavinys. Skatinti pedagogus tobulinti savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas.  

       2.2. Uždavinys. Puoselėti įstaigos tradicijas ir vertybes įtraukiant visą bendruomenę. 

       2.3. Uždavinys. Plėtoti pedagogų, ugdytinių tėvų bendravimą, bendradarbiavimą.  

       2.4. Uždavinys. Efektyvinti tėvų informavimą ir pedagoginį-psichologinį švietimą.  

 

       3. Tikslas. Vaiko sveikatos ir saugumo poreikių užtikrinimas. 

       3.1. Uždavinys. Stiprinti vaikų sveikatą,  ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius per projektinę veiklą. 

       3.2. Uždavinys. Vykdyti ugdytinių fizinį aktyvumą skatinančius projektus ir programas. 

       3.3. Uždavinys. Organizuoti prevencines veiklas ir renginius siekiant vaikų emocinio ir fizinio 

saugumo. 

       3.4. Uždavinys. Tobulinti edukacines erdves. 
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III SKYRIUS  

2020 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
 

1. Tikslas. Efektyvus bei kokybiškas ugdymas (is). 
 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖ ATSAKINGAS, 

VYKDYTOJAI 

LAIKAS PATVIRTINANTIS 

DOKUMENTAS 

REZULTATAS, 

ĮVERTINIMO KRITERIJUS 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Skatinti 

pedagogus 

kūrybiškai 

modeliuoti ugdymo 

turinį, orientuojantis 

 į vaiko asmeninę 

pažangą. 

 

 

 

 

 

1.1.1. Ugdymo turinio 

individualizavimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai 

grupių planai. 

 Ugdymo turinio planavime 

atsispindi ugdymo turinio 

individualizavimas. 

1.1.2.Ugdomųjų veiklų 

stebėjimas, analizavimas 

ir aptarimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Sausio –gruodžio 

mėn. 

Ugdomųjų veiklų stebėjimo 

protokolai, metodinio 

pasitarimo protokolai 

Stebėta kiekvieno pedagogo po 

vieną ugdomąją veiklą, pateiktos 

rekomendacijos, pastabos ir 

pasiūlymai dėl ugdomųjų veiklų 

organizavimo. 

1.1.3.Ugdomųjų veiklų 

netradicinėse aplinkose 

organizavimas.  

 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Renginių scenarijai, 

stebėjimo protokolai, 

metodinių pasitarimų 

protokolai 

Visos darželio erdvės ir lauko 

aplinkos tikslingai išnaudojamos 

ugdymo proceso organizavimui. 

Kiekviena grupė planuoja ir 

organizuoja ugdomąsias veiklas; 

darželio salėse, atradimų 

laboratorijoje, lauko aikštynuose.  

1.1.4.Dalyvavimas 

kursuose, seminaruose, 

susijusiuose su 

kūrybiškumu ir ugdymo 

turinio naujovėmis. 

Pedagogai Sausio – gruodžio 

mėn. 

Dalyvavimo kursuose 

seminaruose apskaita, , 

pedagogų vertinimo ir 

kvalifikacijos kėlimo 

anketos, pažymėjimai. 

Kiekvienas pedagogas dalyvaus  

bent vienuose mokymuose, 

susijusiuose su kūrybiškumu ar 

ugdymo turinio naujovėmis. 

1.2 Plėtoti vaiko 

ugdymą(si) 

tyrinėjant (STEAM), 

naudojant 

informacines 

technologijas. 

 

 

 

1.2.1. Ugdomųjų veiklų 

Atradimų laboratorijoje 

organizavimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

 Trumpalaikiai planai, 

priežiūros protokolai, 

užsiėmimų registravimo 

žurnalas. 

4-6 metų vaikams 

organizuojamos STEAM veiklos 

kartą per savaitę atradimų 

laboratorijoje.  

1.2.2. Informacinių 

technologijų (Bee-Bot 

roboto, išmaniosios 

lentos, mokomųjų 

programų) naudojimas 

ugdymo procese. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai. 

 Vasario mėn. Priežiūros, metodinių 

pasitarimų protokolai 

Pristatytos 3 atviros veiklos IKT 

naudojimo galimybių ugdymo 

procese tema. Organizuoti 2 

gerosios patirties sklaidos 

užsiėmimai IKT klausimais. 
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1 2 3 4 5 6 

 1.2.3. STEAM plano 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

STEAM plano įgyvendinimo 

ataskaita 

Parengtas ir įgyvendintas 

STEAM veiklų planas 2021 m. 

1.2.4. Ugdymo 

priemonių, susijusių su 

informacinėmis 

technologijomis ir 

STEAM veiklomis 

įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Priemonių įsigijimo analizės 

dokumentai 

Įsigyti 3 planšetiniai 

kompiuteriai. 

 2 spalvų molbertai. Pagal poreikį 

atnaujinamos ir papildomos 

priemonės Atradimų 

laboratorijoje. Pildomos 

paraiškos priemonių įsigijimui. 

1.3. Efektyvinti 

specialistų pagalbą 

specialiųjų poreikių 

vaikams, sistemingai 

vykdyti įtraukųjį 

ugdymą. 

 

1.3.1. Tobulinti  
pagalbos teikimo vaikui 

veiksmingumo 

vertinimo sistemą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, specialistai 

Sausio – gegužės 

mėn. 

VGK protokolai Įgyvendinama pagalbos vaikui 

veiksmingumo vertinimo 

sistema.  

1.3.2 Rengti individualius 

pagalbos planus, 

pritaikytas ikimokyklinio 

(priešmokyklinio) 

ugdymo programas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Sausio, rugsėjo 

mėn. 

Individualūs pagalbos 

planai, pritaikytos 

ikimokyklinio  

( priešmokyklinio) ugdymo 

programos. 

 Su specialiųjų poreikių vaikais 

dirbama  vadovaujantis 

individualiais pagalbos planais, 

pritaikytomis ikimokyklinio 

(priešmokyklinio) ugdymo 

programomis. 

1.3.3.Pažangos ir 

pasiekimų fiksavimo 

tobulinimas, rezultatų 

panaudojimas ugdymo 

proceso planavime.  

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Sausio –gruodžio 

mėn. 

Trumpalaikiai ir ilgalaikiai 

planai, priežiūros protokolai 

Atlikta pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos įgyvendinimo 

patikra, tikrinami ir teikiami 

pasiūlymai dėl ugdymo turinio 

planavimo, ugdymo proceso 

organizavimo. 

1.4. Sudaryti 

ugdytiniams 

palankias sąlygas 

perimti tautos 

kultūros pagrindus. 

1.4.1. Etninių renginių 

grupėse ir darželyje 

organizavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

meninio ugdymo 

mokytojas, pedagogai 

Sausio – gruodžio 

mėn.  

2020 metų renginių , 

mokinių saviraiškos poreikių 

tenkinimo planas, grupių 

ilgalaikiai planai, renginių 

scenarijai 

Organizuotos 3 kalendorinės- 

etninės darželio šventės. 

Organizuotas kiekvienos grupės 

etninis renginys, numatytas ir 

įgyvendintas etninis projektas. 

1.4.2. Valstybinių 

švenčių minėjimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

meninio ugdymo 

mokytojas, pedagogai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

2020 metų renginių , 

mokinių saviraiškos poreikių 

tenkinimo planas, grupių 

ilgalaikiai planai, renginių 

scenarijai 

Organizuoti renginiai, akcijos, 

minėjimai, skirti valstybinėms 

šventėms paminėti. 
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 1.4.3. Įgyvendinant 

ikimokyklinio ugdymo 

programą ,,Vaikystės 

takeliu“ vadovaujamasi 

ugdymo gairėmis per 

liaudies kūrybą ir 

etniškumą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

meninio ugdymo 

mokytojas, pedagogai 

Sausio – gruodžio 

mėn 

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai 

planai 

Ugdymo turinio planavime ir 

įgyvendinime ryškėja etniškumo 

gairės. 
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2.Tikslas: Tikslinės socialinės partnerystės plėtojimas, įstaigos bendruomenės aktyvinimas.  

UŽDAVINIAI PRIEMONĖ ATSAKINGAS, 

VYKDYTOJAI 

LAIKAS PATVIRTINANTIS 

DOKUMENTAS 

REZULTATAS, 

ĮVERTINIMO 

KRITERIJUS 

1 2 3 4 5 6 

2.1. Skatinti 

pedagogus tobulinti 

savo dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas.  

 

2.1.1. Atvirų veiklų  įstaigos 

pedagogams organizavimas 

ir pristatymas ,,IKT 

panaudojimo galimybės 

ugdymo procese“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

grupių auklėtojos, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Balandžio, 

lapkričio mėn. 

Metodinės grupės 

pasitarimų protokolas 

Organizuotos 3 atviros veiklos 

ir pasidalinti gerąja darbo 

patirtimi IKT naudojimo 

ugdymo procese. 

2.1.2.Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimas 

STEAM veiklų 

organizavimo tema.   

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

 Sausio – 

gruodžio mėn. 

Pažymėjimai. Įstaigos 

pedagogų  dalyvavimo 

kursuose seminaruose 

registras 

Patobulins kvalifikaciją ne 

mažiau kaip 50% pedagogų 

STEAM ugdymo tema. 

 

2.1.3. Gerosios darbo 

patirties perėmimas IKT 

srityje bendradarbiaujant su 

Dainų progimnazija. 

 Direktorius Spalio mėn. Metodinės grupės 

pasitarimų protokolas 

2 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai įgys  Smart lentos 

naudojimo ugdyme 

kompetencijų. 

2.1.3. Mentorių naujai 

pradėjusiems dirbti 

pedagogams paskyrimas, 

metodinių konsultacijų 

teikimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

darbo patirtį turintys 

pedagogai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus įsakymas 

dėl mentoriaus skyrimo, 

veiklos stebėjimo 

protokolai 

Teikiama žodinė, praktinė  

pagalba, konsultacijos, 

dalijamasi gerąja darbo 

patirtimi su naujai pradėjusiais 

dirbti pedagogais. Gerės naujų 

pedagogų ugdomosios veiklos 

kokybė 

2.1.4. Dalyvavimas 

kursuose- seminaruose ir 

dalykinių bei bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Visi metai Dalyvavimo kursuose, 

seminaruose fiksavimo 

dokumentai, 

direktoriaus įsakymai, 

dalyvavimo kursuose 

seminaruose ataskaita. 

 

Visi pedagogai tobulins savo 

dalykines, bendrąsias 

kompetencijas bent 5 diena 

per metus  

2.2. Puoselėti įstaigos 

tradicijas ir vertybes 

įtraukiant visą 

bendruomenę. 

2.2.1.Edukacinių užsiėmimų 

pedagogams ir 

aptarnaujančiam personalui 

organizavimas. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

ūkvedys 

Spalio mėn.  Organizuotas 1 edukacinis 

renginys pedagogams, 

aptarnaujančiam personalui. 
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 2.2.2. Edukacinė išvykos 

įstaigos bendruomenei 

organizavimas. 

Direktorius Gegužės mėn.  Organizuota 1 edukacinė 

išvyka įstaigos bendruomenei. 

2.2.3.Tradicija tapusių 

bendruomenės renginių 

Mokytojo diena, Kalėdų 

šventė organizavimas. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

įvaizdžio komanda 

Spalio, gruodžio 

mėn. 

Įvaizdžio komandos 

darbo planas, renginių 

scenarijai 

Organizuoti mokytojo dienos, 

kalėdiniai bendruomenės 

renginiai. 

2.2.4.Tradicinės 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų poezijos popietė 

,,Širdies vedami“ 

organizavimas. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

darbo grupė 

Kovo mėn. Darbo grupės sudarymo 

įsakymas, popietės 

organizavimo nuostatai, 

popietės scenarijai 

Organizuota poezijos popietė 

,,Širdies vedami“ 

2.2.5. Lopšelio –darželio 

vardadienio šventimo 

tradicijos įvedimas. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

darbo grupė 

Rugsėjo mėn. Renginio scenarijus, 

metodinio pasitarimo 

protokolas. 

Organizuota lopšelio –

darželio ,,Rugiagėlė“ 

vardadienio šventė. 

2.3. Plėtoti pedagogų, 

ugdytinių tėvų 

bendravimą, 

bendradarbiavimą. 

\ 

2.3.1. Tradicinių darželio 

bendruomenės renginių 

organizavimas.  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

įvaizdžio komanda, 

renginio organizavimo 

darbo grupė  

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Organizuojamos dienos 

planas, vadovo 

pasitarimų  protokolai. 

Organizuoti 3 tradiciniai 

darželio renginiai ( Rugsėjo 1- 

osios šventė, Šeimų sporto 

šventė, akcija ,,Laimės 

keksiukai“) įtraukiantys visą 

bendruomenę. 

2.3.2.Grupių renginių su 

tėvais, šeima organizavimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

grupių auklėtojos 

Sausio – gruodžio 

mėn.  

Metodinių pasitarimų 

protokolai 

Organizuotas kiekvienos 

grupės renginys tėvams ar 

šeimai 

2.3.3. Teminių tėvų 

susirinkimų organizavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

 Gegužės, spalio, 

gruodžio mėn. 

 Grupių tėvų 

susirinkimų protokolai 

Organizuoti grupių tėvų 

susirinkimai pasirinkta tema 

2.3.4.Projekto, pasirinkta 

tema, įtraukiančio visą šeimą 

organizavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Projekto planas Organizuoti kiekvienos grupės  

ilgalaikiai ar trumpalaikiai 

projektai įtraukiantys visą 

šeimą.   
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3.Tikslas: Vaiko sveikatos  ir saugumo poreikių   užtikrinimas. 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖ ATSAKINGAS, 

VYKDYTOJAI 

LAIKAS PATVIRTINANTIS 

DOKUMENTAS 

REZULTATAS, 

ĮVERTINIMO 

KRITERIJUS 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Stiprinti vaikų 

sveikatą,  ugdyti 

sveikos gyvensenos 

įgūdžius per 

projektinę veiklą.  

3.1.1.Sveikatą stiprinančias  

mokyklos programos 

,,Sveikatos takeliu 2020-

2024“ įgyvendinimas. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, darbo grupė 

Sausis – gruodis Programos 

įgyvendinimo 

ataskaita 

Įgyvendinama 

sveikatinimo programa 

,,Sveikatos takeliu“. 

3.1.2.  Respublikinio vaikų 

sveikatinimo projekto 

„Sveikatiada“ 

įgyvendinimas. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Sausis  – gruodis Sutartis su projekto 

organizatoriais,  

projekto ataskaita 

Visi įstaigos ugdytiniai 

ugdysis sveikos 

gyvensenos įpročius.  

3.1.3. Darželio projekto 

,,Spalis- sveikatingumo 

mėnuo“ parengimas ir 

įgyvendinimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, darbo grupė 

Spalio mėn. Projektas, projekto 

įgyvendinimo 

ataskaita, metodinio 

pasitarimo protokolas 

Parengtas ir įgyvendintas 

darželio projektas ,,Spalis- 

sveikatingumo mėnuo“. 

Gilinamos vaikų sveikatos 

žinios, suteikiama 

sveikatinimo, sveikatos 

saugojimo žinių. 

3.2. Vykdyti 

ugdytinių fizinį 

aktyvumą 

skatinančius 

projektus ir 

programas 

3.2.1. Projekto ,,Sveikas 

kaip ridikas“ įgyvendinimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, judesio 

korekcijos mokytojas, 

pedagogai 

Sausis  –  gruodis Projektas, projekto 

ataskaita 

Įgyvendintas projektas 

,,Sveikas kaip ridikas“ 

didinamas vaikų fizinis 

aktyvumas. 

 3.2.2.Dalyvauti Lietuvos 

mažųjų žaidynėse.  

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, judesio 

korekcijos mokytojas, 

pedagogai 

Sausis  – gegužė Pažymėjimas apie 

dalyvavimą. 

Lavinami vaikų fiziniai 

gebėjimai, didinamas 

fizinis aktyvumas. 

3.2.3. Projekto 

,,Futboliukas“ 

įgyvendinimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, judesio 

korekcijos mokytojas, 

pedagogai 

Rugsėjis – gruodis Pažymėjimas apie 

dalyvavimą 

Įgyvendintas projektas 

,,Futboliukas“ ugdyti vaikų 

fiziniai gebėjimai. 

3.2.4. Projekto ,,Jaunieji 

atletai“ įgyvendinimas. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, judesio 

korekcijos mokytojas, 

pedagogai 

 Rugsėjis –  

lapkritis 

Projektas, 

dalyvavimo 

projektuose, 

renginiuose, 

olimpiadose ir kt. 

ataskaita 

Dalyvauta projekte 

,,Jaunieji atletai“ ugdyti 

vaikų fiziniai gebėjimai. 
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 3.2.5. Dalyvavimas 

eTwining projekte ,,Žiemos 

linksmybės“ įgyvendinimas. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, judesio 

korekcijos mokytojas 

Sausis – vasaris Projektas, 

dalyvavimo 

projektuose, 

renginiuose, 

olimpiadose ir kt. 

ataskaita 

Dalyvauta  eTwining 

projekte ,,Žiemos 

linksmybės“, ugdytas 

vaikų fizinis aktyvumas, 

suteiktos fizinio aktyvumo 

ir sveikatos saugojimo 

žinios. 

3.3. Organizuoti 

prevencines veiklas 

ir renginius siekiant 

vaikų emocinio ir 

fizinio saugumo. 

3.2.1. Projekto ,,Emocijų 

ruduo“ parengimas ir 

įgyvendinimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, socialinis 

pedagogas, pedagogai. 

Rugsėjo- lapkričio 

mėn. 

Projektas. projekto 

ataskaita. 

Ugdomi vaikų socialiniai 

emociniai įgūdžiai. 

3.2.2. Dalyvavimas SEU 

olimpiadoje ,,Dramblys“. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Kovo mėn. Projektas, projekto 

ataskaita 

Dalyvauta SEU 

,,Dramblys“. 

Ugdomi vaikų socialiniai 

emociniai įgūdžiai. 

3.2.3. ,,Zipio“ programos 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Visus metus Programos 

įgyvendinimo 

ataskaita 

Įgyvendinama tarptautinė 

programa, ugdomi vaikų 

emociniai socialiniai 

gebėjimai. 

3.2.4.„Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programos“ 

integravimas į ugdymo 

turinį. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, visuomenės 

sveikatos specialistas, 

socialinis pedagogas 

pedagogai 

Visus metus Ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai planai, 

programos 

įgyvendinimo 

ataskaita 

Į ugdymo turinį 

integruojama 

.„Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programa“. 

Vykdoma prevencinė 

veikla. 

3.2.5. Smurto ir patyčių 

prevencijos programos 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, visuomenės 

sveikatos specialistas, 

socialinis pedagogas, 

pedagogai 

Visus metus Ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai planai, 

programos 

įgyvendinimo 

ataskaita 

Įgyvendinama smurto ir 

patyčių prevencinė 

programa. 

3.4. Tobulinti 

edukacines erdves. 

3.3.1. Administracinio 

koridoriaus remontas. 

Ūkvedys Liepos mėn. Ūkvedžio veiklos 

planas 

Suremontuotas  koridorius 



13 

 

3.3.2. ,,Boružėlių“ grupės 

remontas. 
Ūkvedys 

 Liepos mėn. 

 

Ūkvedžio veiklos 

planas 

Suremontuota ,,Boružėlių“ 

grupė. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 3.3.3.  Baldų ,,Boružėlių“ 

grupei įsigijimas. 

Ūkvedys Rugsėjo mėn. Ūkvedžio veiklos 

planas 

Nupirkti baldai 

,,Boružėlių“ grupei 

3.3.4.,,Meškiukų“ grupės 

miegamojo remontas.  

Ūkvedys Gruodžio mėn. Ūkvedžio veiklos 

planas 

Suremontuotas 

,,Meškiukų“ grupės 

miegamasis. 

3.3.5. Lauko suoliukų 

įsigijimas, senų 

atnaujinimas.  

Ūkvedys  Birželio mėn. Ūkvedžio veiklos 

planas 

Įsigyti, atnaujinti lauko 

suoliukai. 

3.3.6. Žaidimų aikštelės 

įrenginių  įsigijimas. 

Ūkvedys Rugsėjo mėn. Ūkvedžio veiklos 

planas 

Įrengta  lauko žaidimų 

aikštelė 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


