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I SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

  2020 metais buvo numatyti tikslai: 

        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. 

 

          TEIGIAMI POKYČIAI: 

 Ilgalaikiai grupių planai parengti orientuojantis į grupės vaikų stipriąsias ir silpnąsias pasiekimų 

sritis. 

 Ugdymo turinys planuojamas orientuojantis į vaiko asmeninę pažangą. Tai atsispindi grupių 

trumpalaikiuose planuose. 

 Ugdymo turinio planavime atsispindi ugdymo turinio individualizavimas, diferencijavimas. 

 Pedagogai tikslingai ir kūrybiškai naudoja ugdymo priemones, lopšelio-darželio vidaus ir lauko 

erdves. 

 Visi pedagogai tobulino savo profesinę kvalifikaciją kūrybiško ugdymo turinio ar ugdymo 

naujovių taikymo srityse. 

 Įgyvendintas STEAM veiklų 2020 metų planas, kuriame numatytos veiklos skatino plėtoti vaikų 

patyriminį ugdymą. 

 4-6 metų vaikams kartą per savaitę sausio-kovo mėn. organizuotos STEAM veiklos atradimų 

laboratorijoje, gegužės-gruodžio mėn. grupėse arba lopšelio-darželio teritorijoje.  

 Organizuoti 9 įstaigos  STEAM projektai. 

 Ugdymo procese vis intensyviau naudojamos informacinės technologijos. 

 Pedagogai bendradarbiauja IKT priemonių naudojimo ugdymo procese klausimais.  

 10 pedagogų pagamino ir kolegėms pristatė 17 priemonių, skirtų Bee-Boot išmaniųjų robotų 

bitučių naudojimui.  

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese intensyviai naudojama išmanioji lenta.  

 100 proc. teikiama pagalba specialiųjų poreikių  ugdytiniams. 

 2020 m. iš 59 ugdytinių su specialiaisiais ugdymo(si) poreikiais 29 ugdomi bendrojo ugdymo 

grupėse.  

 Per 2019-2020 mokslo metus 99 proc. ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, padarė 

pažangą. 

 45 proc. specialiosios priešmokyklinės grupės ugdytinių  pirmą klasę pradėjo lankyti bendrojo 

ugdymo mokyklose.  

 Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai su logopede A. Šukiene dalyvavo respublikiniame 

ilgalaikiame projekte „Žaidimai moko“.  

 Respublikiniame Dyslexia centro konkurse „RAIDĖ kaip išraiška“ ugdytinis G.F. tapo laureatu. 

( Priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Velžienė, logopedė J.Raubienė). 

 Organizuotos 4 kalendorinės etninės darželio šventės: Užgavėnės, Kaziuko mugė, Šv. Agotos 

duonos diena, Rasų šventė. 

 Dešimtyje grupių organizuotas etninis renginys ,,Šokam šokimėlį“. 

 Grupėse įgyvendintas etninis projektas ,,Advento vakarojimai“. 

 Dalyvauta pilietinėje iniciatyvoje  ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 
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 Organizuoti 4 renginiai, akcijos, minėjimai, skirti valstybinėms šventėms paminėti: Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos bei Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimai, Mindaugo 

karūnavimo dienos šventė. 

 Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės takeliu“ vadovaujamasi liaudies 

kūrybos ir etniškumo ugdymo gairėmis. 

 Meninio ugdymo mokytoja kiekvienai grupei, kiekvieną mėnesį, organizavo po du etninius 

užsiėmimus.   

  VEIKLOS TRŪKUMAI: 

 Trūksta, kai kurių pedagogų, iniciatyvumo ir noro tikslingai naudoti IKT ugdymo procese. 

  Dėl COVID-19 karantino sąlygų nepakankamai efektyviai išnaudotos ,,Atradimų“ laboratorijos  

patalpos.  

 Tobulintini pedagogų ugdymo turinio planavimo įgūdžiai. Ne visi geba orientuotis į vaiko 

asmeninę pažangą, sistemingai planuoti orientuojantis į grupės prioritetines ir silpnąsias 

pasiekimų sritis. 

 Pedagogams dar trūksta profesinių žinių dėl įtraukiojo ugdymo vykdymo. 

 

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.  

 

 Per metus kiekvienas pedagogas tobulino savo  kompetencijas vidutiniškai po 9 dienas. 

  58 proc. mokymų, seminarų akademinių valandų vyko nuotoliniu būdu.  

 Pedagogams buvo sudaryta galimybė dalyvauti kvalifikaciniuose renginiuose nuotoliniu būdu 

portale „Pedagogas.lt“, savarankiškai rinktis temas. 

 32 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų tobulino kompetencijas STEAM 

ugdymo tema, 58 proc. pedagogų pagilino IKT naudojimo kompetencijas. 

 Įstaigoje organizuotas praktinis seminaras „Asmeninė motyvacija, efektyvus darbingumas ir 

vidinė emocinė harmonija“, mokymai ,,Motyvuotas ugdytojas- aktyvus ugdytinis“, sveikos 

mitybos užsiėmimas ,,Daržovės mūsų lėkštėje“. 

 Bendradarbiaujant su  Šiaulių miesto pedagogine psichologine tarnyba pedagogams 

organizuotos  4 konsultacijos temomis: ,,Pagalbos vaikui planų rengimas ir įgyvendinimas“, 

,,Dokumentų vaiko SUP įvertinimui PPT rengimas“, ,,Mokytojo padėjėjo funkcijos 

ikimokyklinėje įstaigoje“, ,,Denverio ugdymo metodas, autizmo spektro sutrikimą turinčiam 

vaikui“. 

 2020-12-15 organizuoti nuotoliniai mokymai auklėtojų padėjėjoms ,,Emocinis intelektas ir jo 

ugdymas“.  Lektorės Šiaulių PPT psichologės: Alina Ubaitė-Erlickienė, Inga Maslauskienė. 

 Vyko Moters dienos, Mokytojo dienos  minėjimas, darbuotojų svarbių gyvenimo įvykių datų 

pažymėjimas. 

 Organizuoti renginiai įtraukiantis visus bendruomenės narius: projektas „Velykinė šeimos 

tradicija“, paroda „Rudeninis skėtis“, labdaros akcija gyvūnų prieglaudai VŠĮ ,,Binada“ 

„Gerumas gerumu“, žemės meno kūrybos darbai „Mandalos“. 

 Lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo: paramos akcijoje „Gerumas gerumu“, 

Šventinės rudenėlio savaitės projekte „Rudeninis skėtis“, renginyje ,,Diena be automobilio“, 

fotografijų parodose ,,Nuo advento ramybės iki Šv. Kalėdų džiaugsmo“, ,,Trys kartos“, 

,,Pažinkime paukščius drauge“, nuotoliniuose respublikiniuose projektuose ,,Sportuoju 

namuose“, ,,Dainuoju su mama“, trumpalaikiuose projektuose ,,Aš ir mano augintinis“, 

,,Vaikystės svajonės“, ,,Lėktuvėlių diena“, ,,Šeimos piramidė“, ,,Velykinė šeimos tradicija“, 

akcijose ,,Judumas – be jokios taršos“, ,,Vienybė težydi !“, respublikiniuose projektuose 
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,,Žmogaus dovana žemei“, ,,Vaikų Velykėlės 2020“, kūrybinėje virtualių darbų parodoje 

,,Vaivorykštė lange“. 

 Kiekviena grupė du ir daugiau kartų per metus organizavo tėvų susirinkimus. 

 40 proc. grupių tėvų susirinkimų vyko virtualioje ZOOM erdvėje.  

 Pedagogai tėvams parengė 17 pranešimų apie atskirų amžiaus tarpsnių vaikų ugdymą, vaikų 

santykius ir bendrystę, kalbinių gebėjimų ugdymą.  

 Būsimų lopšelio-darželio ugdytinių tėvams parengta ir pristatymas pranešimas ,,Aš jau 

darželinukas“. 

 Nuolat, pagal poreikį, vykdomos konsultacijos tėvams švietimo pagalbos teikimo klausimais. 

 Nuotolinio ugdymo metu palaikomas glaudus ryšys su ugdytinių tėvais, gaunamas grįžtamasis 

ryšys. 

 Vyko glaudus pedagogų ir tėvų  bendravimas bendradarbiavimas vaikų ugdymo klausimais  

(pokalbiai telefonu, Facebook grupės, el. dienynas ,,Mūsų darželis“). 

 100 proc. ugdytinių tėvų (globėjų)   dalyvauja  vaikų pasiekimų vertinime. 

 90 proc. tėvų (globėjų) geba objektyviai vertinti vaikų pažangą ir pasiekimus. 

 Atliktas tyrimas „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ vyko 2020 m. balandžio mėn., dalyvavo 106 

(49 proc.) ugdytinių tėvai. 

  Atlikti 2 tyrimai, įtraukiantys tėvus: ,,Vaiko emocinė gerovė lopšelyje-darželyje“, ,,Nuotolinis 

ugdymas. Tėvų požiūris.“ Rezultatai pristatyti bendruomenei ir panaudoti įstaigos veiklos 

planavime. Tyrimuose dalyvavo apie 50 proc. ugdytinių tėvų.  

 

VEIKLOS TRŪKUMAI: 

 Dėl COVID-19 ligos pandemijos taikomų prevencijos priemonių neįvyko tradiciniai darželio 

renginiai (Rugsėjo 1- osios šventė, Šeimų sporto šventė, akcija ,,Laimės keksiukai“) įtraukiantys 

visą bendruomenę.  

 Suplanuotas, tačiau neorganizuotas bendruomenės renginys ,,Metų žvaigždė“ (Dėl COVID-19 

ligos pandemijos taikomų prevencijos priemonių). 

 Ne visi tėvai aktyviai pateikia atgalinį ryšį apie vaikų ugdymąsi namuose. 

 

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. 

 

 Buvo įgyvendinama sveikatinimo programa ,,Sveikatos takeliu“.  

 Parengtas ir įgyvendintas darželio projektas ,,Spalis – sveikatingumo mėnuo“.  

 Dalyvauta respublikinėje sveikos gyvensenos ugdymo programoje ,,Sveikatiada“ 

 Organizuota sveikos mitybos įpročius skatinanti veikla ,,Sveiki ir linksmi pusryčiai“.  

 Grupėse organizuoti trumpalaikiai projektai vaikų sveikatinimo klausimais ,,Šoka muilo 

burbulai – švarai sakom – TAIP“, ,,Švarūs dantukai“.  

 Įgyvendinti, organizuoti vaikų fizinę sveikatą stiprinantys projektai: respublikinis projektas 

„Futboliukas“,  RIUKKPA organizuotas projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ ;,Šiaulių miesto 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą skatinantis projektas 

,,Olimpinės ugnelės kelionė“; LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektas ,,Olimpinis 

mėnuo“; respublikinis projektas ,,Mažoji mylia 2020“;respublikinis projektas ,,Sportuoju 

namuose“, akcija ,,Rieda ratai, rateliukai 2020". 
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 Glaudžiai bendradarbiauta su visuomenės sveikatos specialiste, organizuotos pamokėlės, 

užsiėmimai vaikams sveiko ir aktyvaus gyvenimo klausimais, pateikta informacija tėvams dėl 

vaikų sveikatos gerinimo, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo. 

 60 ugdytinių dalyvavo draugiškoje SEU ,,Dramblys“ olimpiadoje, kurioje buvo susitelkta į vaikų 

bendrųjų socialinių ir emocinių kompetencijų  ugdymą. 

 „Bitučių“ ir „Nykštukų“ grupėse buvo įgyvendinama tarptautinė vaikų emocinių socialinių gebėjimų 

ugdymo programa ,,Zipio draugai“. 

  Į ugdymo turinį integruojama „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa“.  

 Įgyvendinant smurto ir patyčių prevencinė programą organizuoti 7 renginiai: Tolerancijos diena, 

Autizmo dienos paminėjimas „Suprantame ir palaikome“, Pasaulinės Dauno  sindromo dienos 

paminėjimas, Tarptautinė neįgaliųjų diena „Aš neabejingas, o tu ?“, Sąmoningumo didinimo 

mėnuo „Be patyčių“, projektas „Emocijų ruduo“, šventė „Gerumo obuolėlis“.  

 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 įgyvendintos grupių taisyklės, kurios padeda vaikams laikytis tvarkos, 

nusako kaip elgtis kilus nesutarimas ar neaiškumas. 

 Visiems vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, teikiama PPT rekomenduotų 

specialistų pagalba. 

 Atliktas tyrimas dėl vaikų savijautos lopšelyje-darželyje (adaptacijos laikotarpiu). Tyrimo 

rezultatai pristatyti pedagogų metodiniame pasitarime, pateikti tėvams. Rezultatai parodė, kad 

tėvai mano, jog vaiko gera savijauta darželyje ( 80 proc.) priklauso nuo pedagogo. 

 Tobulinamos ir pritaikomos vaikų poreikiams darželio vidaus ir lauko erdvės. 

 Įrengta lauko klasė, pastatyta  viena žaidimų aikštelė, įrengta  viena mobili žaidimų aikštelė 

„Mažųjų vasaros pramogų parkas”. 

 Įsigyta planuotų  inovatyvių ugdymo(si) priemonių –  100 proc.: 2 planšetiniai kompiuteriai,1 

nešiojamas kompiuteris, 1 spalvų molbertas, priemonės Atradimų (STEAM) laboratorijai 

(išmaniosios pasaulio pažinimo kortos, žemėlapis, žmogaus vidaus organų marškinėliai). 

 IKT ugdymo priemonių dalis nuo visų įsigytų priemonių – 12 proc.  

 Parengtas ir įgyvendintas bendrųjų erdvių pritaikymo ugdymo reikmėms projektas „Emocijų 

erdvė“, įsigyta edukacinių priemonių. 

 

     VEIKLOS TRŪKUMAI: 

 Ne visada efektyviai išnaudojamos priemonės ir vidaus bei lauko erdvės vaikų ugdymui. 

 Dėl COVID-19 ligos pandemijos taikomų prevencijos apribotos salės naudojimo galimybės 

neleido užtikrinti vaikų fizinio aktyvumo. 

 Nepakankamas dėmesys skiriamas vaikų fiziniams aktyvumui ir sportinio inventoriaus 

naudojimui. 
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II SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ išsikėlė 2021 metų veiklos tikslus, atsižvelgdamas į 

pagrindines valstybinės švietimo politikos formuotojų, įstaigos strateginiame veiklos plane 2021-2023 

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

bendruomenės narių pasiūlymus. 2021 metais įstaigoje keliami tokie veiklos tikslai ir  uždaviniai:  

 

                1. Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų vykdymas, orientuojantis į 

kiekvieno vaiko asmeninę pažangą.  

       1.1. Uždavinys. Siekti ugdymo(si) kokybės, efektyviai naudojant IKT technologijas, šiuolaikines 

ugdymo strategijas bei metodus. 

       1.2. Uždavinys. Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.  

       1.3. Uždavinys. Vykdyti įtraukųjį ugdymą.  

       1.4. Uždavinys. Skatinti pedagogus tobulinti asmenines ir IKT kompetencijas. 

       1.5. Uždavinys. Įsigyti ir ugdymo procese naudoti inovatyvias ugdymo priemones. 

 

       2. Tikslas. Vaiko pažintinių, emocinių, sveikos gyvensenos poreikių tenkinimas. 

       2.1. Uždavinys. Organizuoti edukacinius renginius ir išvykas, tenkinančius vaiko pažintinius 

poreikius.  

       2.2. Uždavinys. Vykdyti emocines-prevencines programas ir projektus.  

       2.3. Uždavinys. Įgyvendinti sveikatinimo projektus. 

       2.4. Uždavinys. Didinti vaikų fizinį aktyvumą bendradarbiaujant su sporto centrais. 

 

       3. Tikslas.  Modernių, sveikų ir saugių vaikų ugdymo(si) ir personalo darbo sąlygų 

sudarymas.  

       3.1. Uždavinys. Edukacinių erdvių, tenkinančių vaiko poreikius, kūrimas. 

       3.2. Uždavinys. Gerinti įstaigos higienines ir darbo sąlygas. 
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III SKYRIUS  

2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
 

1. Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų vykdymas, orientuojantis į kiekvieno vaiko asmeninę 

pažangą. 
 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖ ATSAKINGAS, 

VYKDYTOJAI 

LAIKAS PATVIRTINANTIS 

DOKUMENTAS 

REZULTATAS, ĮVERTINIMO 

KRITERIJUS 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Siekti 

ugdymo(si) 

kokybės, 

efektyviai 

naudojant IKT 

technologijas, 

šiuolaikines 

ugdymo 

strategijas bei 

metodus. 

 

 

 

 

 

1.1.1. 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. 

1.1.2. IKT ir inovatyvių 

ugdymo priemonių 

naudojimas ugdymo 

procese. 

 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Ugdomųjų veiklų 

stebėjimo protokolai, 

metodinio pasitarimo 

protokolai. 

Organizuotos 2 atviros veiklos, 

pasidalinta gerąja darbo patirtimi 

dėl IKT naudojimo ugdymo 

procese. 

1.1.3. Ugdomųjų veiklų 

netradicinėse aplinkose, 

taikant šiuolaikines 

ugdymo strategijas ir 

metodus 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, naudoja įvairias ir 

netradicines ugdymo priemones, 

išbando naujus ugdymo 

metodus, strategijas. 

 

1.1.4. Dalyvavimas 

kursuose, seminaruose, 

susijusiuose su 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 ugdymo turinio 

naujovėmis. 
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1 2 3 4 5 6 

1.2. Teikti 

sistemingą ir 

veiksmingą 

švietimo pagalbą 

vaikui ir šeimai.  

 

 

 

 

 

1.2.1. Užtikrinti pagalbos 

teikimą vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, VGK, 

pedagogai 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

 Pagalbos gavėjų 

sąrašai, VGK 

protokolai. 

100 proc. teikiama pagal visiems 

ugdytiniams, kuriems 

rekomendavo PPT ar medicinos 

įstaigos. 

1.2.2. Suorganizuotas 

respublikinis projektas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams, 

pagalbos vaikui 

specialistams „Penki 

pojūčiai“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

projekto rengimo 

grupė 

Vasario – kovo 

mėn 

Projektas, VGK 

protokolas 

Dalyvaus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, specialistai iš visos 

Lietuvos, dalinsis gerąja darbo 

patirtimi. 

1.2.3. Tobulinti pagalbos 

vaikui teikimo veiksmin-

gumo vertinimo sistemą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

specialistai 

Sausio – 

gegužės mėn. 

VGK protokolai. Įgyvendinama pagalbos vaikui 

veiksmingumo vertinimo 

sistema.  

1.2.4. Suorganizuotos 3 

atviros veiklos SUP vaikų 

tėvams „Mokymo (si) 

sunkumus įveikime be 

baimės !“.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, VGK, 

pedagogai 

Sausio –

gruodžio mėn. 

Tėvų registracijos 

sąrašai. VGK 

protokolai. 

Dalyvaus 60 proc. SUP vaikų 

tėvų. 

1.2.5. Organizuota 

respublikinė pedagogų 

metodinė-praktinė 

konferencija ,,Aš 

dalinuosi. Specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymo 

sėkmės  atvejai“. 

 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, VGK, 

pedagogai 

Rugsėjo mėn. Direktoriaus įsakymas 

dėl konferencijos 

organizavimo grupės 

sudarymo. 

Konferencijos nuostatai, 

programa suderinta su 

Švietimo centru. 

Konferencijoje dalyvaus 30 

šalies pedagogų.   

Parengti 2 įstaigos pedagogų 

pranešimai. 

1.3. Vykdyti 

įtraukųjį 

ugdymą. 

1.3.1. Rengti individua-

lius pagalbos planus, 

pritaikytas ikimokyklinio 

(priešmokyklinio) 

ugdymo programas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Sausio, rugsėjo 

mėn. 

Individualūs pagalbos 

planai, pritaikytos 

ikimokyklinio  

( priešmokyklinio) 

ugdymo programos. 

 SUP vaikams sudaryti 

individualūs ugdymo pagalbos 

planais, pritaikytos 

ikimokyklinio (priešmokyklinio) 

ugdymo programos. 
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 1.3.2. Seminaras 

pedagogams apie 

įtraukųjį ugdymą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Balandžio mėn. Dalyvavimo kursuose, 

seminaruose apskaita, 

ataskaita. 

Kompetencijas pagilins 85 proc. 

pedagogų 

1.3.3. Pažangos ir 

pasiekimų  rezultatus 

naudoti  ugdymo proceso 

planavime.  

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Trumpalaikiai ir 

ilgalaikiai planai, 

priežiūros protokolai 

Atlikta pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos įgyvendinimo 

patikra, teikiami pasiūlymai dėl 

ugdymo turinio planavimo, 

ugdymo proceso organizavimo. 

1.4. Skatinti 

pedagogus 

tobulinti 

asmenines ir 

IKT 

kompetencijas. 

 

1.4.1. Organizuoti 

mokymus pedagogams 

STEAM ugdymo tema.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui.  

Spalio mėn. Dalyvavimo kursuose, 

seminaruose apskaita, 

ataskaita. 

Organizuoti mokymai lopšelio-

darželio pedagogams  STEAM 

ugdymo tema. 

1.4.2. Suorganizuotos  

atviros pedagogų veiklos 

apie IKT naudojimą 

ugdyme bei STEAM 

veiklas ankstyvajame 

amžiuje. 

Auklėtojų metodinės 

grupės pirmininkė 

Sausio –

gruodžio mėn.  

 

 

 

 

Trumpalaikiai 

ugdomosios veiklos 

planai, pedagogų 

metodinio pasitarimo 

protokolai.  

Gerąja darbo patirtimi pasidalins 

4 pedagogai.  

1.4.3.  Surinkta 

mokomoji medžiaga ir 

parengtas  ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio  

ugdymo elektroninis 

mokomosios  medžiagos 

bankas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Sausio –

gruodžio mėn. 

Elektroninis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo  mokomosios 

medžiagos bankas. 

Kuriama virtuali ugdymo 

aplinka. Pedagogams sudaryta 

galimybė bendradarbiauti ir 

naudotis mokomosios medžiagos 

banku. 

1.4.4. Įsigytas mokymų 

paketas ir dalyvaujama 

,,Besimokančių darželių“ 

tinkle. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Dalyvavimo kursuose, 

seminaruose apskaita, 

ataskaita. 

80 proc. pedagogų dalyvaus 

nacionalinėje ilgalaikėje 

kompleksinėje programoje 

„Besimokančių darželių tinklas“. 

1.4.5. Pratęsta narystė  

nuotolinėje mokymosi 

platformoje 

,,Pedagogas.lt“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Dalyvavimo kursuose, 

seminaruose apskaita, 

ataskaita. 

Pedagogai turi galimybę visus 

metus nuotoliniu būdu klausyti 

mokymus, seminarus, tobulinti 

savo asmenines kompetencijas.  
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1.5. Įsigyti ir 

ugdymo procese 

naudoti 

inovatyvias 

ugdymo 

priemones. 

 

 

1.5.1. Bee-boot bitučių 

naudojimas ugdymo 

procese, priemonių 

išmaniųjų robotų 

naudojimui gaminimas. 

 

Pedagogai Sausio –

gruodžio mėn. 

Ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai planai, 

metodinis pasitarimas. 

Ugdymo procese intensyviai 

naudojami išmanieji robotai, 

suteikiamos vaikams 

programavimo žinios, 4 

pedagogų dalinsis gerąja darbo 

patirtimi. 

1.5.2. Šviečiančio 

molberto ir šviesos stalo 

įsigijimas ir naudojimas 

ugdymo procese. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Sausio –

gruodžio mėn. 

Ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai planai, 

metodinių pasitarimų 

protokolai. 

Įsigytas 1 šviečiantis molbertas, 

1 šviesos stalas. priemonės 

intensyviai naudojamos ugdymo 

procese. 

1.5.3. STEAM veiklos 

reikalingų priemonių 

įsigijimas ir naudojimas 

ugdymo procese.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai planai, 

metodinių pasitarimų 

protokolai 

Įsigyta STEAM veikloms 

reikalingų ugdymo priemonių, 

medžiagų, intensyviai 

naudojama ugdymo procese.  

1.5.4. Inovatyvių, vaikų 

poreikius tenkinančių, 

knygų, žaidimų, žaislų ir 

ugdymo priemonių  

įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai planai, 

metodinių pasitarimų 

protokolai 

Įsigyta inovatyvių priemonių 20 

proc. nuo visų įsigytų prekių 

sumos. 
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2.Tikslas: Vaiko pažintinių, emocinių, sveikos gyvensenos poreikių tenkinimas. 

 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖ ATSAKINGAS, 

VYKDYTOJAI 

LAIKAS PATVIRTINANTIS 

DOKUMENTAS 

REZULTATAS, 

ĮVERTINIMO 

KRITERIJUS 

1 2 3 4 5 6 

2.1. Organizuoti 

edukacinius 

renginius ir 

išvykas, 

tenkinančius 

vaiko pažintinius 

poreikius.  

  

 

2.1.1.  Edukacinių renginių, 

skirtų susipažinti su 

atskiromis profesijomis, 

grupėse organizavimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Balandžio, 

lapkričio mėn. 

Metodinės grupės 

pasitarimų protokolas, 

grupių trumpalaikiai 

planai 

Ugdomųjų veiklų metu 100 

proc. ugdytinių susipažins 

su atskiromis profesijomis, 

suorganizuotos 3 

edukacinės išvykos į 

gyvūnų ūkius. 

2.1.2.Edukacinių renginių, 

skirtų  susipažinimui su 

amatais, grupėse 

organizavimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

 Sausio-

gruodžio mėn. 

Metodinės grupės 

pasitarimų protokolas, 

grupių trumpalaikiai 

planai. 

Organizuotas  kiekvienos 

grupės edukacinis renginys, 

supažindinantis su amatais. 

 

2.1.3. Išvykų, ekskursijų į 

gyvūnų ūkius, Šiaulių miesto 

įžymias vietas 

organizavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus įsakymai 

dėl išvykų ir 

ekskursijų. 

Edukacinėse išvykose ir 

ekskursijose dalyvaus apie 

70 proc. ugdytinių. 

2.1.4. STEAM veiksmų 

plano 2021 m. 

įgyvendinimas.   

 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

2021 m. STEAM 

veiksmų plano 

ataskaita. 

Įgyvendintas STEAM 

veiksmų planas. 

2.1.5. Renginių, mokinių  

saviraiškos poreikių 

tenkinimo plano 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

pasitarimų protokolai 

Organizuoti 3 renginiai, 

tenkinantys vaiko 

pažintinius poreikius. 

2.2. Vykdyti 

emocines-

prevencines 

programas ir  

projektus.  

 

2.2.1. Tarptautinės 

programos Zipio draugai“ 

įgyvendinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai. 

Sausio- 

gruodžio mėn. 

 

Programos 

įgyvendinimo 

ataskaita 

 

2 grupėse įgyvendinta 

tarptautinė programa ,,Zipio 

draugai“ 

 

2.2.2. Programos ,,Kimochi“ 

įgyvendinimas. 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

socialinė pedagogė 

Rugsėjo –

gruodžio mėn. 

 

 

Programos 

įgyvendinimo 

ataskaita 

 

Įsigyta metodinė medžiaga, 

priemonės, dalyvauta 

mokymuose dėl programos 

įgyvendinimo, Dalyvaus 80 

proc. ugdytinių. 
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 2.2.3. „Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programos“ 

integravimas į ugdymo turinį. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

visuomenės sveikatos 

specialistas, socialinis 

pedagogas pedagogai 

Sausio- 

gruodžio mėn. 

 

Ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai planai, 

programos 

įgyvendinimo 

ataskaita 

Į ugdymo turinį 

integruojama ir vykdoma 

prevencinė veikla. 

3.2.4. 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, organizuoti 6 

prevenciniai renginiai. 

 

3.2.5. Projekto ,,Emocijų 

ruduo “ įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

socialinė pedagogė, 

pedagogai 

Spalio mėn. Projekto planas, 

grupių trumpalaikiai 

planai 

Parengtas ir įgyvendintas 

darželio projektas ,,Emocijų 

ruduo“, dalyvaus visos 

grupės. 

2.3. Įgyvendinti 

sveikatinimo 

projektus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Sveikatą stiprinančias  

mokyklos programos 

,,Sveikatos takeliu 2020-

2024“ įgyvendinimas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

darbo grupė 

Sausis- gruodis Programos 

įgyvendinimo 

ataskaita 

Gerės vaikų sveikatos 

rodikliai, formuosis jų 

sveikos gyvensenos 

įpročiai. 

3.1.2. Respublikinio vaikų 

sveikatinimo projekto 

„Sveikatiada“ 

įgyvendinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Sausio- 

gruodžio mėn. 

 

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. 

Gilinamos vaikų sveikatos 

žinios, suteikiama 

sveikatinimo, sveikatos 

saugojimo žinių. 

3.1.4. Pasirengimas ir 

įstojimas į sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

,,Aktyvi mokykla“ tinklą. 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Sausio –

lapkričio mėn.                                                                     

,,Aktyvi mokykla“ 

programa. 

Parengta ir pateikta 

vertinimui programa. 
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2.4. Didinti vaikų 

fizinį aktyvumą 

bendradarbiaujant 

su sporto 

centrais. 

 3.2.2. Dalyvauti  

RIUKKPAK 

organizuojamose Lietuvos 

mažųjų žaidynėse.  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

judesio korekcijos 

mokytojas, pedagogai 

Sausio – 

gegužės mėn. 

Pažymėjimas apie 

dalyvavimą. 

Lavinami vaikų fiziniai 

gebėjimai, didinamas 

fizinis aktyvumas, 

dalyvaujama 

respublikiniame projekte. 

3.2.3. Projekto 

,,Futboliukas“, 

bendradarbiaujant su Šiaulių 

futbolo akademija 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

judesio korekcijos 

mokytojas, pedagogai 

Rugsėjis- 

gruodis 

Pažymėjimas apie 

dalyvavimą. 

Įgyvendintas projektas 

,,Futboliukas“ ugdyti vaikų 

fiziniai gebėjimai. 

3.2.4.,,Šeimų sporto šventė“ 

bendradarbiaujant su Šiaulių 

futbolo akademija, Šiaulių 

Regbio ir žolės riedulio 

akademija. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

judesio korekcijos 

mokytojas, pedagogai 

Rugsėjo mėn. Šventės scenarijus, 

direktoriaus įsakymas 

dėl šventės 

organizavimo. 

Organizuota bendruomenės 

šeimų sporto šventė 

bendradarbiaujant su sporto 

centrais. 

3.2.5. Dalyvauti RIUKKPA 

organizuojamame  ,,Mažoji 

mylia 2021“ bėgime 

bendradarbiaujant su Šiaulių 

Regbio ir žolės riedulio 

akademija. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

judesio korekcijos 

mokytojas, pedagogai 

Spalio mėn. Direktoriaus 

įsakymas dėl 

dalyvavimo  

,,Mažoji mylia 2021“ 

bėgimas organizuotas 

bendradarbiaujant su 

Šiaulių Regbio ir žolės 

riedulio akademija. 

Dalyvaus apie 60 proc. 

ugdytinių. 
3.2.6. Organizuoti projektą 

,,Olimpinės ugnelės kelionė“ 

įtraukiant Šiaulių miesto 

švietimo įstaigas, sporto 

centrus.  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

judesio korekcijos 

mokytojas, pedagogai 

Lapkričio mėn. Direktoriaus įsakymas 

dėl projekto 

organizavimo, projektas 

Organizuotas projektas 

,,Olimpinės ugnelės kelionė“ 

įtraukiant Šiaulių miesto 

švietimo įstaigas, 

bendradarbiaujant su sporto 

centrais. Dalyvaus 7 ugdymo 

įstaigos. 
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3.Tikslas: Modernių, sveikų ir saugių vaikų ugdymo(si) ir personalo darbo sąlygų sudarymas.  
 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖ ATSAKINGAS, 

VYKDYTOJAI 

LAIKAS PATVIRTINANTIS 

DOKUMENTAS 

REZULTATAS, 

ĮVERTINIMO 

KRITERIJUS 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Edukacinių 

erdvių, tenkinančių 

vaiko poreikius, 

kūrimas. 

.  

3.1.1. Įrengti sensorinį 

kabinetą ,,LEDukas“. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

darbo grupė 

Sausis- gruodis Įrengtas sensorinis 

kabinetas 

,,LEDukas“ 

Ugdomiesiems 

užsiėmimams, specialistų 

veikloms naudojamas  

sensorinis kabinetas. 

Užsiėmimai vyksta pagal 

sudarytą grafiką, esant 

poreikiui. 

3.1.2. Tobulinti ,,Emocijų 

erdvę“.  

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

ūkvedys 

Sausis -gruodis Tobulinta ,,Emocijų 

erdvė“. 

Įsigyti sensoriniai 

veidrodžiai (sferiniai, 

kreivi ir kt.). Naudojamos 

bendrosios erdvės vaikų 

ugdymui. Sudarytos 

sąlygos ugdytiniams 

pažinti save, išreikšti 

emocijas. 

3.1.3. Gražinti lauko 

aplinkas įgyvendinant 

projektą ,,Mažieji 

sodeliai“. 

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

ūkvedys, darbo grupė 

Balandžio-

spalio mėn. 

Projektas, projekto 

įgyvendinimo 

ataskaita, metodinio 

pasitarimo 

protokolas. 

Parengtas ir įgyvendintas 

darželio projektas 

,,Mažieji sodeliai“, 

gražinamos ir turtinamos 

darželio lauko aplinkos, 

vaikams suteikiama 

ekologinių žinių, mokoma 

(si) pažinti augalus, juos 

prižiūrėti.  

 

3.1.4. Įrengti lauko 

žaidimų aikštelę. 

 

Ūkvedys, darbo grupė Sausio- 

gruodžio mėn. 

 

 Įrengta viena lauko 

žaidimų aikštelė, tenkins 

vaikų fizinio aktyvumo 

poreikius. 
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 3.1.5. Kurti mobilias 

lauko erdves, skirtas 

STEAM veikloms. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

ūkvedys, pedagogai 

Sausio- 

gruodžio mėn. 

 

Grupių 

trumpalaikiai 

planai, STEAM 

veiksmų plano 

ataskaita. 

Pagal STEAM veiksmų 

planą kuriamos mobilios 

lauko aplinkos, 

tenkinančios vaikų 

patyriminį ugdymą  

(sukurtos 5 aplinkos). 

3.2. Įstaigos 

higieninių ir darbo 

sąlygų gerinimas. 

 

3.2.1. Logopedo kabineto 

įrengimas. 

Ūkvedys Balandžio – 

rugpjūčio mėn. 

Veiklos ataskaita. Įrengtas logopedo 

kabinetas. 

3.2.2. ,,Pagrandukų“ 

grupės miegamojo 

remonto atlikimas. 

Ūkvedys Rugpjūtis Veiklos ataskaita. Suremontuotas 

,,Pagrandukų“ grupės 

miegamasis. 

3.2.3. Naujų baldų 

grupėms įsigijimas. 

Ūkvedys Sausio- 

gruodžio mėn. 

 

Veiklos ataskaita.  Įsigyti 2 minkštasuoliai  

  (09 gr. ir 11 gr.), 

 5 rašomieji stalai – 03, 05,  

 06, 07, 08 gr., komoda 01  

 gr,. lentyna 04 gr. 
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