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KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ (toliau – lopšelis-darželis) savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 

metų strategija, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių 

rajono savivaldybės tarybos parengtais teisės aktais, lopšelio-darželio nuostatais, 2019 metų veiklos ataskaitomis,  lopšelio-darželio programa „Visa, 

kas geriausia, vaikui“, lopšelio-darželio bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais, ir kitais norminiais dokumentais.  

Lopšelio-darželio 2020 metų veiklos planą parengė 2019 metų gruodžio 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-100 sudaryta darbo grupė. 

  

 

II SKYRIUS  

2019 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2019 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje dirbo 48 darbuotojai (43,75 et.), iš jų: 2 vadovai (2 et.), 20 pedagoginių darbuotojų (18 et.), 18 

aptarnaujančio personalo darbuotojų (17,75 et.), 8 specialistai (6 et.).  

2019 m. rugsėjo 1 d. lopšelį-darželį lankė 170 vaikų, buvo sukomplektuotos 9 grupės: 2 ankstyvojo amžiaus grupės (30 vaikų), 5 

ikimokyklinio amžiaus grupės (100 vaikai), 2 priešmokyklinio amžiaus grupės (40 vaikų). 

Mokinių registre 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo užregistruoti 65 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai. 10 vaikų turėjo didelį specialiųjų 

poreikių lygį, 7 vidutinį, 48 vaikams nustatytas nedidelis specialiųjų poreikių lygis. Švietimo pagalbos specialistai: logopedai (2 et.), specialusis 

pedagogas (0,5 et.), psichologas (0,5 et.), socialinis pedagogas (0,5 et.) teikė specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą. Kineziterapeutas (0,75 et.), 

masažuotojas (0,5 et.), ortoptistas (0,75 et.), oftalmologas (0,25 et.) koregavo vaikų laikyseną ir regėjimą. 

Psichologas rūpinosi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Psichologinė veikla buvo vykdoma 

šiomis kryptimis: konsultavimu – 361 konsultacija, buvo vykdoma grupinė piešinių terapija specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams („Aš 

tave matau, aš tave girdžiu, aš su tavimi kalbu“); tiriamuoju darbu – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų psichologinis įvertinimas, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų brandumo mokyklai tyrimas, psichologiniu švietimu – pranešimai tėvams: „Psichosocialinė asmenybės raida“,  

„Adaptacija darželyje“, „Ikimokyklinio amžiaus tarpsnių ypatumai“, „Sensityvūs raidos periodai“, diskusijomis: „Individualios pagalbos reikmė ir 

reikšmė“,  „Prie apskrito stalo“. 

http://esavadai.lt/dokumentai/6225/


16 vaikų lankė specialiojo pedagogo vedamas  pratybas. 5 vaikai buvo ugdomi pagal bendrąsias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, 11 vaikų ugdomi pagal pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Pagal savo individualius gebėjimus visi vaikai 

padarė pažangą. Buvo vykdomi  projektai: „Linksmų raidžių šokis“, „Žaidimai moko“.  

Logopedai dirbo su 17 vaikų, turinčių žymų kalbos neišsivystymą, 12 vaikų, turinčių vidutinį kalbos neišsivystymą, 18 vaikų, turinčių 

fonologinį kalbos sutrikimą, 18 vaikų, turinčių nežymų kalbos neišsivystymą. Individualiai buvo dirbama logopedo kabinete, vedamos „Pasakų 

terapijos“ veiklos atskirose grupėse, kalbos lavinimo užsiėmimai. Logopedai vykdė bendrą projektą su pagalbos mokiniui specialistais „Žaidimai 

moko“. Turėjusiems: žymų kalbos neišsivystymą – 5 vaikams sutrikimas pašalintas; vidutinį kalbos neišsivystymą – 11 vaikų sutrikimas iš dalies 

pašalintas; nežymų kalbos neišsivystymą – 5 vaikams sutrikimas pašalintas; fonologinį kalbos sutrikimą – 4 vaikams sutrikimas pašalintas. Visiems 

vaikams stebima kalbos vystymosi pažanga. 

Kineziterapijos kabinetą lankė 21 vaikas, šiems vaikams buvo atliekamas masažas, gydomoji mankšta. Sudaryti rytinės mankštos 

kompleksai, kurią kiekvieną darbo dieną ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms vedė kineziterapeutas. Masažuotojas, atlikdamas vaikams 

masažus, vykdė gydytojų traumatologo, vaikų neurologo paskyrimus. 

Ortoptisto kabinetą lankė 19 vaikų: iš jų 6 vaikams, nustatytas regėjimo aštrumas iki geriausio regėjimo aštrumo lygio – 1º, darant akių 

mankštą, dengiant specialiąja danga akinių dalį, naudojant specialias ugdymo priemones, kurios gerina ir regėjimo aštrumą, 1 vaikui per trumpą laiko 

tarpą nuo 0,1º regėjimo aštrumo pagerėjo iki 0,6º regėjimo aštrumo. 

Socialinis pedagogas padėjo 34 vaikų šeimoms susitvarkyti dokumentus dėl teikiamų lengvatų atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą 

ugdymo įstaigoje, aiškinosi priežastis, kodėl kai kurie vaikai nelanko lopšelio-darželio, rūpinosi ugdytinių socialinių įgūdžių ugdymu, vedė socialinio-

emocinio ugdymo pamokėles, palaikė ryšius su Kėdainių r. savivaldybės įstaigomis ir bendradarbiavimo partneriais. 19 vaikų buvo teikiama socialinė-

pedagoginė pagalba. 2019 m. lopšelį-darželį lankė 6 vaikai, turintys įvairias negalias, 14 šeimų augino 3 ir daugiau vaikų, 18 šeimų augo vaikai, kurios 

menkai materialiai apsirūpinusios, 4 šeimose vienas iš tėvų dirbo užsienyje. Socialinis pedagogas organizavo rajoninį ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų koliažų konkursą „Mokomės keliauti saugiai“, koliažų paroda buvo eksponuota Kėdainių Švietimo pagalbos tarnyboje. Suorganizuotos 

akcijos: „Atmintis gyva, nes liudija“, Vasario 16-toji, Nepriklausomybės diena, Tolerancijos ir Saugaus eismo dienų minėjimai. „Saugaus interneto 

diena“, veiksmo savaitė „Savaitė be patyčių“, interaktyvi viktorina „Ką žinai apie Lietuvą“,  pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“, Žemės dienos 

paminėjimas, psichosocialinės aplinkos projektas „Pasidalinkime draugyste“, „Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“ 

ikimokyklinukams ir pradinukams“, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų apsilankymas lopšelyje-darželyje su savo transportu paįvairino 

ugdymo procesą.  

2019 m. veiklos planas buvo rengiamas pedagogų darbo grupės, sudarytos 2018 m. gruodžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-80. 2019 

metais siekėme tobulinti ugdymo procesą, užtikrinant ugdymo metodų įvairovę, taikant modernias idėjas. 2019 metų išsikeltas veiklos plano tikslas 

buvo: „siekti ugdymo kokybės, atitinkančios pagrindinius ugdymo standartus – individualizavimo, ugdančios aplinkos užtikrinimo, sąveikos su šeima 

bei šiuolaikinių ugdymo technologijų taikymo“. Uždaviniai: taikyti STEAM metodikos būdus, inovatyvias ugdymo priemones, kuriant aplinkoje įvairias 

erdves, skatinančias vaikų smalsumą ir kūrybiškumą, užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę, palankų maitinimą – įgyvendinti. 2019 metais lopšelis-

darželis tapo Geriausia 2019–2020 mokslo metų Lietuvos eTwinning mokykla, apdovanotas 5 Europos ir 8 nacionaliniais Kokybės ženkleliais, 

sertifikatu už Erazmus+ KA101-060155 projektą „ Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“, tapome iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo 

mokykloje“, respublikinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio-meninio švietimo projekto „Žemei reikia draugų“ partneriais. 2019 metais 

lopšelio-darželio penkiamečiai ugdytiniai tapo iniciatyvos „Švarių rankų šokis 2019“ laureatais (organizatorius Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras). 



Sėkmingai tęsiamas ilgalaikis respublikinis projektas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams „Žaidimai moko“. Nacionalinio sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija pratęsė sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką iki 2024 metų 

gruodžio 10 d., parengta nauja 2020–2024 metų sveikatos stiprinimo programa „Sveika gyvensena nuo mažens“. Pasiekti dideli laimėjimai fizinio 

aktyvumo skatinimo srityje, kurių vienas iš organizatorių buvo mūsų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas: už 

dalyvavimą Futboliuko projektuose (sertifikatas už dalyvavimą vaikų sportinėse žaidynėse bei įtraukiant vaikus į edukacines futbolo veiklas, už aktyvų 

dalyvavimą žaidynėse „Nykštukų šėlsmas 2019“, „Pirmasis įvartis“‚ „Futboliukas kitaip“; „Futboliuko Kalėdos“); diplomai už dalyvavimą „Lietuvos 

mažųjų žaidynėse“; Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis I vietą skyrė lopšelio-darželio ugdytinei vaikų piešimo konkurse „Saugaus eismo ABC“;“. 

Gautos padėkos, dalyvaujant respublikiniuose gamtosaugos projektuose: „Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“, „Rudens tango“, organizatoriai Vilniaus 

lopšeliai-darželiai: „Pipiras“ ir „Sakalėlis. Dalyvavome kūrybiniuose-meniniuose projektuose, kuriuose buvome apdovanoti padėkomis: „Tramtatulis 

2019 vidurio ir šiaurės Aukštaitijos regioniniame ture“ lopšelio-darželio ugdytinė atstovavo Kėdainių r. ikimokyklinio amžiaus vaikus; už dalyvavimą 

respublikos lopšelių-darželių „Pasaka“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte-kūrybinėse dirbtuvėse „Nykštukų pasakos“ (dalyvavo 

du mokytojai ir du ugdytiniai), organizatorius Mažeikių lopšelis-darželis „Pasaka“; priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvavo respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų konkurse-parodoje „Lietuvos valdovai“, organizatorius Elektrėnų lopšelis-darželis 

„Pasaka“; „Žaidimų laukas“, organizatorius Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis; „Ei, mažiukai, duokim garo 2019“, organizatorius Kėdainių 

lopšelis-darželis „Žilvitis“. Lopšelio-darželio bendruomenė kūrė floristinį kilimą „Gamtos spalvos 2019“, kurį skyrė Kėdainių miesto gimtadieniui, šio 

floristinio kilimo nuotrauka dalyvavo Panevėžio miesto organizuotame projekte „Geometrinės figūros“, gauta Panevėžio miesto mero padėka. 

Tradiciškai dalyvavome pilietinėse akcijose: „Gyvasis tautos žiedas“, „Atmintis gyva, nes liudija“, „Tolerancijos švyturys“. „Aktyviai, draugiškai, 

sveikai“ (organizatorius Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras) paskatino bendruomenę atkreipti dėmesį į sveikatos stiprinimą. „STEAM 

kūrybinė laboratorija: „Obuolys ir jo draugai“ penkiamečių ir šešiamečių kūrybingas dalyvavimas darbų parodoje – naujo ugdymo turinio diegimas 

lopšelyje-darželyje (organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“). Priešmokyklinio ugdymo grupėse buvo įgyvendinama LIONS QWEST 

socialinė-emocinė programa „Laikas kartu“, „Kimochis“ programa ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams padėjo ugdyti socialinius įgūdžius. Projektai 

„Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, respublikinis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ prisidėjo prie vaikų sveikatos saugojimo 

ir stiprinimo. Apie lopšelio-darželio veiklas rašė „Švietimo naujienos“, Kėdainių rajono laikraščiai: „Rinkos aikštė“, „Mugė“. Išspausdinti straipsniai: 

„Turkijos patirtis: kaip ugdyti vaikus kūrybiškiau“, „Mažieji dalyvavo kūrybiniame-meniniame projekte „Žaidimų laukas“. 

Siekiant žmogiškųjų išteklių kompetencijų plėtros, lopšelio darželio pedagogai dalyvavo 137 dienas kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

išklausė 771 ak. val. mokymus: iš jų vadovai – 21 d., 129 ak. val., mokytojai – 72 d., 387 ak. val., meninio ugdymo pedagogas – 4 d. 21 ak. val., švietimo 

pagalbos specialistai – 40 d. 234 ak. val. Kiti lopšelio-darželio darbuotojai 27 d. 158 ak. val. kėlė kvalifikaciją: iš jų buhalteris – 2 d. 16 ak. val., 

raštvedys – 3 d. 16 ak. val., ūkvedys – 1 d. 6 ak. val., dietistas – 1 d. 6 ak. val., oftalmologas – 2 d. 10 ak. val., ortoptistas – 12 d. 80 ak. val., masažuotojas 

– 6 d. 24 ak. val. Darbuotojų kvalifikacijai išleista – 1960,00 Eur: 1100,00 Eur iš mokymo lėšų; 500 Eur iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšų; 

360,00 Eur iš specialiųjų lėšų. 

Užtikrinant efektyvią lopšelio-darželio veiklą, 2019 metais buvo nupirkta pavėsinė už 3000,00 Eur; naujos lovytės vaikams už 1428,00 

Eur; kompiuteris meninio ugdymo mokytojui už 399,00 Eur; sumontuoti nauji laiptinėje turėklai už 350,00 Eur; daržovių pjaustyklė virtuvėje už 499,73 

Eur. Sutvirtinta dviejų pavėsinių plytų siena, įrengiant lauko edukacinę lentą už 450,00 Eur. Lauko laboratorijos-aikštelės įrengimas kainavo 2904,00 

Eur. 2019 m. lopšelis-darželis gavo 4570,15 Eur paramos lėšų. Tai sudaro: 2647,50 Eur 2 proc. gyventojų paramos lėšos, 1922,65 Eur rėmėjų lėšos. 

Sutvarkyta 435 m² ištrupėjusių sodo takų, pakeičiant dangą trinkelėmis. 



Nuo 2019 m. pradėjo veikti atnaujinta lopšelio-darželio internetinė svetainė pagal bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių 

institucijų interneto svetainėms, pakeistas lopšelio-darželio logotipas, atsižvelgiant į bendruomenės narių pageidavimus. Logotipe atsispindi Kėdainių 

miesto istorinė praeitis. Šis logotipas reprezentuoja ne tik lopšelį-darželį „Pasaka“, bet ir garbingą istoriją menančius Kėdainius.  

 

III SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

Renovuotas lopšelio-darželio pastatas, pilnai atnaujinti takai lopšelio-darželio sode, geros darbo ir ugdymosi sąlygos. 

Aukšta pedagogų, kitų darbuotojų kvalifikacija, didelė darbo patirtis. 

Aukšti pasiekimai, dalyvaujant eTwinning projektinėje veikloje, pradėta dalyvauti Erasmus+ tarptautiniame projekte, iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas 

ikimokyklinio ugdymo mokykloje“ veikloje, respublikiniuose, rajoniniuose projektuose. 

Ugdymo programos atnaujinimas/diegimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas taikant STEAM ugdymo inovatyvius būdus. 

Informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese. 

Sėkmingas vaikų, turinčių didelių, vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių integravimas į bendro pobūdžio grupes. 

Vaikų maitinimas vykdomas vaikų sveikatą stiprinančiomis, naujausiomis rekomendacijomis. 

  

Silpnybės 

Nepakankami pedagogų užsienio kalbų įgūdžiai. 

Komandinio darbo stoka bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima. 

Neįrengtos STEAM ugdymo vidaus ir lauko erdvės.  

Senstantys mokytojai dažniau serga, jaučiamas kai kurių darbuotojų „perdegimo“ sindromas. 

Daugėja vaikų, turinčių sveikatos ar/ir ugdymo(si) problemų.  

Nėra fizinio lavinimo mokytojo etato, ne visi mokytojai fizinio lavinimo užsiėmimus praveda kokybiškai. 

Vaikų saugumo užtikrinimui dirbant grupėje, pagal esamą ugdymo modelį, trūksta 0,25 et. ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėjo. 

Nuomojant lopšelio-darželio salę popietinėms neformaliojo ugdymo veikloms, neišspręsta vaikų saugumo užsiėmimų metu, atsakomybė. 

 

Galimybės  
Kurti šeimai patrauklų bendradarbiavimo modelį, prisiimant atsakomybę dėl vaiko ugdymo(si) pasiekimų. 

Siekti darbuotojų nuostatų pozityvumo, asmeninio tobulėjimo, subalansuoto kolektyvo. 

Skatinti dialogo ir susitarimų kultūrą, pa(si)dalinamąją lyderystę, tobulinti veiksmingą administravimą, įgalinant darbuotojus kūrybiškumui 

ir valiai aktyviai veikti. 

Tęsti įvairią projektinę veiklą, pritraukiant lėšas ugdymo priemonėms bei patirtinio ugdymo aplinkai gerinti. 

Įrengti ir taikyti įvairias, naujoviškas bendruomenės narių fizinį aktyvumą skatinančias priemones, siekiant aktyvios mokyklos statuso. 



Brandinti vaiko asmenybę ir rengti jį mokytis pagal pradinio ugdymo programą, taikant patrauklius vaikui metodus, kurie stiprintų mokymosi 

motyvaciją, ugdytų vaiko charakterį. 

 

Grėsmės 

Dėl trūkstamo ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo 0,25 etato grupėje, neužtikrinamas vaikų saugumas. 

Neskiriant 2 etatų mokytojų vienai grupei, nukenčia ugdymo kokybė. 

Stoka ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos studijas baigusių mokytojų, kurie ateitų dirbti į lopšelį-darželį. 

Teikiamų paslaugų šeimai lopšelyje-darželyje, ugdant sveikatos problemų turinčius vaikus, naikinimas. 

Pagalbos mokiniui specialistų etatų nepakankamas finansavimas. 

 

IV SKYRIUS 

VIZIJA. MISIJA. VERTYBĖS 

 

Vizija 

Sėkmingai besiugdančio vaiko, šiuolaikiška, atvira naujovėms ikimokyklinė ugdymo institucija. 

 

Misija 

Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ teikia šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą: organizuojamas į vaiką 

orientuotas bei įtraukusis ugdymas (teikiama psichologinė, specialioji pedagoginė ir socialinė pagalba). Vaikai, turintys regėjimo, kalbos ir 

komunikacijos, judesio ir padėties sutrikimų, lanko bendro pobūdžio grupes, užtikrinamos sėkmingo starto į mokyklą galimybės. 

 

Vertybės: 

Pilietiškumas – stiprus pareigos jausmas, susijęs su įstatymų laikymusi, bendruomeniškumu, bendradarbiavimu, mokymusi visą gyvenimą, 

teigiamas požiūris į įtraukųjį ugdymą. Tai savo artimiausios aplinkos ir Lietuvos istorijos žinojimas. 

Atsakomybė – susitarimų, įsipareigojimų laikymasis, sąžiningas darbas, atsakomybė už kokybiškai atliekamus darbus, kurie daro poveikį 

vaikui, šeimai, bendruomenei. 

Atvirumas pokyčiams – žmogaus laisvumas, buvimas nuolatinėje keitimosi būsenoje tam, kad prisitaikytų prie kintančios aplinkos. 

Kūrybiškumas – neįprastų sprendimų radimas naujose situacijose (mokausi iš nesėkmių ir sėkmių), smalsumas, rasti būdus, kaip darbus 

padaryti geriau. 

 

 V SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetai:  

 ugdymo organizavimas nukreiptas į individualių gebėjimų ugdymą bei asmenybės tobulinimą; 

 dinamiškos ir atviros ugdymui aplinkos kūrimas; 



 dialogo ir susitarimų kultūra, kūrybiškumas ir valia veikti. 

 

 

Tikslas 

Siekti kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, taikant inovatyvius ugdymo būdus, užtikrinti visapusišką vaiko ugdymą. 

 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas, ugdymo procese pritaikant patirtinį ir giluminį ugdymą.  

2. Organizuoti fizinio aktyvumo skatinimo procesus, siekti sveikos gyvensenos, palankios psichosocialinės aplinkos kūrimo. 

3. Kurti šeimai patrauklų bendradarbiavimo modelį, prisiimant abipusę atsakomybę už vaiko ugdymo(si) pasiekimus. 

 

VI SKYRIUS 

 VEIKLOS TURINYS 

 

Tikslas – siekti kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, taikant inovatyvius ugdymo būdus, užtikrinti visapusišką vaiko ugdymą. 

 

1 uždavinys: plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas, ugdymo procese pritaikant patirtinį ir giluminį ugdymą.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo trukmė Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

1.1. Pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose (kursuose, 

stažuotėse, seminaruose, 

konferencijose ir kt.) ugdymo(si) 

kokybės, ugdymo turinio ir kasdienės 

veiklos planavimo klausimais bei 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

įgytų žinių perteikimas kolegoms 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

MK ir biudžeto lėšos Pedagogai įgis reikiamas 

kompetencijas, keliama 

kvalifikacija užtikrins 

kokybiškesnį ugdymą. 

1.2. Gerosios patirties sklaida: atviros 

ugdomosios veiklos, dalinimasis 

gerąja darbo patirtimi, parengtų 

ugdymo priemonių pristatymas 

pedagogų bendruomenei 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai Pedagogai dalinsis savo gerąja 

darbo patirtimi, įgis žinių, 

gebėjimų. Ugdomosios veiklos 

taps patrauklesnės, įvairesnės. 



1.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos komisijos veikla 

2020 m. Atestacijos 

komisijos 

pirmininkas 

Žmogiškieji ištekliai Pedagogai bus skatinami tobulinti 

savo kompetencijas, didės 

asmeninė jų atsakomybė už 

ugdymo rezultatus ir profesinį 

tobulėjimą. 

1.4. ES projektas „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo modelių ir ugdymo 

turinio diegimas ikimokyklinio 

ugdymo mokykloje“ 

2020 m. Direktorius Žmogiškieji ištekliai, 

ES projekto lėšos 

Pedagogai įgys naujos patirties, 

išbandys STEAM metodą 

veiklose. Gerės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo kokybė, pasiekimai. 

1.5. Įgyvendinami tarptautiniai eTwinning 

projektai 

2020 m. Direktorius,  

grupių 

mokytojai 

Intelektiniai ištekliai Vaikai susipažins su Europos šalių 

– projektų partnerių – kalba, 

papročiais, tradicijomis, mokysis 

bendrauti su kitų šalių vaikais, 

ugdysis pagarbą ir toleranciją kitų 

tautų atstovams. 

1.6. Šventinis rytmetis „Trys karaliai“ 2020-01 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai užbaigs kalėdinių švenčių 

laikotarpį. 

1.7. Respublikinis prevencinis projektas 

„Žaidimai moko“ „Skruzdėliukų“, 

„Spindulėlių“ grupėse 

2020-01–2020-04, 

2020-10–2020-12 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedai, 

psichologas 

Intelektiniai ištekliai Vaikų kalbos, pažintinių ir 

kūrybinių gebėjimų ugdymas. 

Pedagogų bendradarbiavimas, 

dalijimasis darbo patirtimi. 

1.8. Seminaras „STEAM dalykų 

integravimas, ugdant inovatorių kartą“ 

2020-01-10 Direktorius Žmogiškieji ištekliai, 

ES projekto lėšos 

Pedagogai pagilins žinias apie 

STEAM metodą ir jo taikymo 

galimybes ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme. 

1.9. Užgavėnių šventė „Žiema, žiema!“ 2020-02-25 Etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikai  susipažins su Užgavėnių 

papročiais ir tradicijomis. 

1.10. Kūrybinių darbų projektas „Mano 

vardo pirmoji raidė“ 

2020-02–2020-03 Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Pasitelkiant meninę raišką ugdysis 

vaikų gebėjimas reikšti mintis, 

kūrybinių darbų kūrimui 

pritaikytas STEM metodas. Į 

veiklą įsitrauks tėvai.  



1.11. Mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas „STEM metodo taikymo 

patirtis Šiaulių lopšelyje-darželyje 

„Pasaka“ 

2020-03 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai Mokytojai įgys naujų žinių, 

plačiau susipažins su STEM 

metodu ir jo taikymu ugdomojoje 

veikloje. 

 

1.12. Viktorina „Tas skambus lietuviškas 

žodis“ 

2020-03 Etnokultūros 

komanda 

Intelektiniai ištekliai Žaismingai įtvirtins turimas žinias 

apie Lietuvą, pagilins rašytinės ir 

sakytinės kalbos kompetencijas. 

1.13. Meninės raiškos projektas „Gyvos 

raidės“ 

2020-03 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, dailės 

užsiėmimų 

mokytoja 

Intelektiniai ištekliai Vaikai aktyviai dalyvaus kūrybos 

procese, išbandys naujus meninės 

raiškos būdus, pakartos lietuvių 

kalbos abėcėlę. 

1.14. Mokytojų tarybos posėdis „Mokytojo 

kompetencijų svarba ugdymo procese, 

taikant patirtinį ugdymą“ 

2020-03 Direktorius Intelektiniai ištekliai Nauji ugdymo būdai ir metodai 

leis siekti ugdymo kokybės. 

1.15. Lietuvos ikimokyklinių švietimo 

įstaigų dainų festivalis „Ar jūs žinote, 

ar ne, ką vadinam gimtine?“ Šeduvoje 

2020-03-05 Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai, 

specialiosios lėšos 

Ugdomas vaikų patriotiškumas, 

meilė gimtajai šaliai. Lavės vaikų 

muzikinė ir meninė saviraiška. 

1.16. Renginys, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

30-mečiui „Mano Lietuva“ 

2020-03-12 Socialinis 

pedagogas, 

meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikams bus suteikta žinių apie 

valstybės ženklus, ugdoma tautinė 

savimonė, meilė savo kraštui. 

1.17. Netradicinių lauko erdvių formavimas, 

atsižvelgiant į vaikų poreikius 

2020-04– 

2020-10 

Direktorius,  

ūkvedys 

Žmogiškieji ištekliai Formuojama saugi, estetinė, 

skatinanti veiklą aplinka. 

1.18. Vaikų Velykėlės „Kiek margučių, kiek 

gražių!“ 

2019-04-20 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai susipažins su Velykų 

papročiais ir tradicijomis, 

bendraus, žais, patirs džiugių 

emocijų. 

1.19. Joninių šventė „Kiek daug mažyčių 

pievoj žolynėlių“ 

2020-06-23 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikai susipažins su Joninių 

papročiais ir tradicijomis, 

bendraus, žais, patirs džiugių 

emocijų. 



1.20. Šventinis rytmetis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams „Kas ten sode 

auga?“ 

2020-10  

 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

grupių 

mokytojai 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Kūrybinės veiklos leis vaikams 

tenkinti saviraišką, gilinamos jų 

aplinkos pažinimo kompetencijos. 

 

1.21. Grupinė terapija „Miško konferencija“ 2020-11–2020-12 Specialusis 

pedagogas, 

logopedai, 

psichologas 

Intelektiniai ištekliai Taikant naująsias medijas, lavės 

vaikų, turinčių spec. ugdymo(si) 

poreikių, komunikaciniai ir 

socialiniai gebėjimai, savęs 

suvokimas ir įgalinimas. 

 

 

2 uždavinys: organizuoti fizinio aktyvumo skatinimo procesus, siekti sveikos gyvensenos, palankios psichosocialinės aplinkos kūrimo. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo trukmė Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

2.1. Dalyvavimas respublikinės 

ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros 

pedagogų asociacijos (RIUKKPA) 

inicijuojamuose ir organizuojamuose 

renginiuose 

2020 m. Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai, 

MK lėšos 

Skatinamas vaikų sportinis 

aktyvumas. 

2.2. Programos „Sveikatiada“ veiklos 2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatingumo 

komanda 

Intelektiniai ištekliai, 

MK lėšos 

Vaikai įgys sveikatos saugojimo ir 

sveikos gyvensenos žinių; į 

vykdomas veiklas bus įtraukti 

tėvai (globėjai). 

2.3. Įgyvendinamos socialinių emocinių 

įgūdžių programos: LIONS QWEST 

programa priešmokyklinio amžiaus 

vaikams „Laikas kartu“ ir programa 

„Kimochis“ ikimokyklinio amžiaus 

vaikams 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Intelektiniai ištekliai Formuojamos vaikų vertybinės 

nuostatos, ugdomos socialinės ir 

emocinės kompetencijos. 

2.4. Grupinės veiklos „Mokomės gražiai 

kalbėti“, „Ruoškime mažuosius 

šnekučius“ 

2020 m. Logopedai Intelektiniai ištekliai Ugdoma grupės vaikų kalba, 

pažintiniai gebėjimai, smulkioji 

motorika. 

2.5. „Sveiki dantys – graži šypsena“ 

(veiklos grupėse) 

2020 m. Visuomenės 

sveikatos 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai mokysis taisyklingai valyti 

ir prižiūrėti dantukus. 



priežiūros 

specialistas 

2.6. Socialinių įgūdžių formavimo veiklos 2020 m. Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikai įgys žinių apie bendravimą 

ir bendradarbiavimą, mokysis 

suvokti savo jausmus, tinkamai 

elgtis rizikingose situacijose ir 

kaip jų išvengti. 

2.7. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“, skirta Sausio 13-ai paminėti 

 

2020-01 Socialinis 

pedagogas, 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai įgys žinių apie Laisvės 

gynėjų dieną, mokysis pažinti 

valstybės simbolius. 

2.8. Vasaris – sveikatingumo mėnuo 

 

2020-02 Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai išmoks naujų žaidimų, 

patirs judėjimo džiaugsmą. 

2.9. Rytmetis, skirtas Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienai 

2020-02-14 Socialinis 

pedagogas, 

mokytojai 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai  

 

Ugdytiniai įgys žinių apie 

valstybės simbolius, ugdys(is) 

tautinę savimonę, meilę savo 

kraštui. 

2.10. „Švarus vaikas – sveikas vaikas“ 

(veiklos grupėse) 

2020-02, 

2020-05, 

2020-11 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai įgis daugiau žinių apie 

asmens higieną ir rūbelių 

priežiūrą. 

2.11. „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ 2020-02– 

2020-04 

Sveikatingumo 

komanda 

 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikai mokysis žaisti komandoje,  

patirs aktyvios sportinės veiklos 

džiaugsmą. 

2.12. Rytmetis „Garsų ir žodžių karalystėje“ 2020-03 Specialusis 

pedagogas, 

logopedai, 

psichologas 

Intelektiniai ištekliai Lavės vaikų sakytinė ir rašytinė 

kalba, kūrybiškumas, 

išradingumas, kuriama palanki 

psichosocialinė aplinka, gerės 

emocinė savijauta. 

2.13. Pasaulinės Žemės dienos minėjimas. 

Projektas „Mes rūšiuojame 

2020-03 Socialinis 

pedagogas, 

mokytojai 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai  

 

Vaikai mokysis rūšiuoti atliekas, 

ugdys(is) ekologinio gyvenimo 

įgūdžius.  

2.14. Projektas „Pasakėlės takeliu“ 2020-03–2020-04 Specialusis 

pedagogas, 

logopedai 

Intelektiniai ištekliai Lavės vaikų saviraiška ir 

kūrybiniai gebėjimai, ugdoma 

emocinė, socialinė ir meninė 

patirtis. 

 



2.15. Mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas „Kūno kultūros užsiėmimų  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams organizavimas“ 

2020-04 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai Mokytojai pasidalins žiniomis ir 

gebėjimais organizuojant kūno 

kultūros veiklas, gerės užsiėmimų 

kokybė. 

2.16. Šv. Florijono dienos minėjimas 2020-05 Socialinis 

pedagogas, 

mokytojai 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai  

 

Ugdytiniai apsilankys 

Priešgaisrinėje gelbėjimo 

tarnyboje, susipažins su 

gaisrininko specialybe. Vaikai 

sužinos kaip elgtis kilus gaisrui, 

kokie yra pagalbos telefonai. 

2.17. Rajoninė futbolo šventė „Pirmas 

įvartis“ 

2019-05 Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Skatinama aktyvi sportinė vaikų 

veikla. 

2.18. Mokytojų tarybos posėdis „Visų vaiko 

galių puoselėjimas, užtikrinant 

asmenybės brandą ir socializacijos 

sėkmę“ 

2020-05 Direktorius Žmogiškieji ištekliai Aptartos ugdymo problemos ir 

susitarta dėl sėkmingo ugdymo 

galimybių. 

2.19. Pasakų terapijos užsiėmimai 

„Saulučių“ ir „Viščiukų“ grupėse 

2020-05, 

2020-09 

Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai mokysis kalbėti apie 

pojūčius, lavės vaikų kalba, 

mąstymas, vaizduotė. 

2.20. Susitikimas su policijos atstovais 2020-09 Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai susipažins su policininko 

darbu, apžiūrės turimą amuniciją 

ir transportą. 

2.21. Sporto ir meno šventė „Laukiam 

vasarėlės“ 

2020-06-01 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Aktyvi vaikų veikla leis išgyventi 

teigiamų emocijų, laisvai judėti. 

2.22. Respublikinė akcija „Judumo savaitė“ 2020-09 Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Skatinama aktyvi visų 

bendruomenės narių fizinė veikla, 

judėjimas gryname ore. 

2.23. Respublikinis renginys „Rieda ratai 

rateliukai“ 

2020-09 

 

Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Skatinama aktyvi vaikų veikla, 

judėjimas gryname ore. 

2.24. Spalis – sveiko maisto mėnuo. Sveikos 

mitybos propagavimas 

2020-10 Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

Žmogiškieji ištekliai Formuosis sveikos mitybos 

įpročiai. 



grupių 

mokytojai 

2.25. Rajoninis renginys „Sveikuolių 

sveikuoliai“ 

2020-10 

 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

grupių 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai įgys daugiau žinių apie 

sveiką gyvenseną, mokysis dirbti 

komandoje. 

2.26. Priešmokyklinukų sportinės varžybos 

„Nykštukų šėlsmas“ 

2020-12 Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai, 

MK lėšos 

Skatinama aktyvi sportinė vaikų 

veikla. 

 

3 uždavinys: kurti šeimai patrauklų bendradarbiavimo modelį, prisiimant abipusę atsakomybę už vaiko ugdymo(si) pasiekimus. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo trukmė Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

3.1. Diskusija su tėvais „Individualios 

pagalbos reikmė ir reikšmė“ 

2020 m. Specialusis 

pedagogas, 

logopedai, 

psichologas 

Intelektiniai ištekliai Gautos žinios ir informacija apie 

individualios pagalbos ypatumus 

padės tėvams apsispręsti dėl 

savalaikės psichologinės ir 

specialiosios pedagoginės 

pagalbos vaikams reikalingumo ir 

aktualumo.   

3.2. Apvalaus stalo diskusija su grupių 

mokytojais „Individuali pažanga“ 

2020 m. Specialusis 

pedagogas, 

logopedai, 

psichologas 

Intelektiniai ištekliai Dalijimasis patirtimi, 

profesionalumo augimas, 

efektyvesnis bendradarbiavimas 

siekiant  kiekvieno vaiko  

asmeninės pažangos ir tinkamų 

ugdymo sąlygų sudarymo. 

3.3. Lopšelio-darželio veiklos 

įsivertinimas, vadovaujantis 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklų 

vidaus audito metodika  

2020 m. Vidaus audito 

koordinavimo 

grupė 

Intelektiniai ištekliai Gauti vidaus audito rezultatai apie 

lopšelio-darželio veiklos kokybę 

padės tinkamai planuoti 2021 m. 

veiklą. 

3.4. Konsultacijos tėvams (globėjams) apie 

lopšelyje-darželyje teikiamas 

socialines paslaugas  

2020 m. Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Tėvams (globėjams) suteikta 

informacija apie socialines 

paslaugas, nuolaidas mokesčiui už 

vaikų maitinimą lopšelyje-

darželyje. 



3.5. Tėvų (globėjų) konsultavimas vaikų 

kalbos ugdymo klausimais, 

informavimas apie vaiko pasiekimus  

2020 m. Logopedai Žmogiškieji ištekliai Laiku ir efektyviai teikiama 

pagalba vaikui ir šeimai 

3.6. Informaciniai pranešimai (lankstukai, 

stendiniai pranešimai, informacija 

lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje, elektroniniame dienyne 

„Mūsų darželis“) lopšelio-darželio 

bendruomenei 

2020 m. Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Lėšos švietimo 

reikmėms 

Darbuotojai ir vaikų tėvai 

(globėjai) bus informuoti apie tuo 

metu esančias problemas; vaikai 

sužinos kaip saugiai elgtis prie 

vandens, gatvėje, namuose. 

3.7. Tėvų (globėjų) susirinkimai grupėse 2020 m. Grupių 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Tėvams (globėjams) suteikta žinių 

apie vaiko auklėjimą, ugdymą ir 

lopšelio-darželio veiklą. 

3.8. Tęstinis projektas „Ką žmonės dirba 

visą dieną“ 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai susipažins su tėvų 

profesijomis, turės galimybę 

apsilankyti keleto jų darbovietėse. 

3.9. Dalyvavimas respublikiniame projekte 

„Žemei reikia draugų“ 

2019-10– 

2020-06 

Direktorius Žmogiškieji ištekliai Efektyvi pedagogų ir šeimos 

partnerystė bei bendradarbiavimas 

lems sėkmę organizuojant antrinių 

žaliavų rinkimą ir rūšiavimą, 

kuriant edukacines erdves. 

3.10. Šventinis rytmetis „Trys karaliai“ 2020-01 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai užbaigs kalėdinių švenčių 

laikotarpį. 

3.11. Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos konkursas „Dainų dainelė“ 

2020-01 Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Lavinami vaikų muzikiniai 

gebėjimai. 

3.12. Saugesnio interneto diena 2020-02-11 Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

mokytojai  

Žmogiškieji ištekliai Vaikams ir jų tėvams (globėjams) 

bus suteikta žinių apie saugumą 

internetinėje erdvėje. 

3.13. Nacionalinis vaikų piešinių konkursas 

„Lietuvos paukščiai 2020“ 

2020-02– 

2020-04 

Konkurso 

organizatorius 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai (taip pat jų tėvai/globėjai ir 

pedagogai) skatinami domėtis 

Lietuvos paukščiais; ugdomi 

vaikų meniniai gebėjimai 



3.14. „Savaitė be patyčių“ 2020-03 Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikai mokysis būti draugiškais, 

spręsti konfliktus, kartu su tėvais 

aptars patyčių prevenciją. 

3.15. Saugaus eismo dienos minėjimas 2020-04 Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Ugdytiniams suteiksime žinių apie 

saugų elgesį gatvėje. 

3.16. Trijų kartų vakaronė „Čiulba ulba 

paukšteliai“ 

2020-04 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Ugdomas vaikų tautinis 

identitetas, kūrybiškumas, meninė 

raiška, puoselėjamos tradicijos.  

3.17. Atvirų durų diena tėvams, kurių vaikai 

rugsėjo mėnesį pradės lankyti įstaigą 

2019-05 Direktorius Žmogiškieji ištekliai Šeimos ir lopšelio-darželio 

bendradarbiavimas laiduos 

sėkmingą vaiko ugdymo(si) 

pradžią. 

3.18. Atsisveikinimo su lopšeliu-darželiu 

šventė „Į mokyklą laivas plaukia“ 

2020-05 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Plėtojamas ugdytinių 

kūrybiškumas, muzikiniai 

gabumai, saviraiška, sceninė 

raiška, puoselėjamos lopšelio-

darželio tradicijos. 

3.19. Šventinis rytmetis Mokslo ir žinių 

dienai „Sveikas, Rugsėji“ 

2020-09-01 Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Plėtojamas ugdytinių 

kūrybiškumas, muzikiniai 

gabumai, saviraiška, sceninė 

raiška. 

3.20. Šventinis rytmetis Mokytojo dienai  2020-10  

 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Gilinamos vaikų socialinės, 

komunikavimo kompetencijos. 

Tėvų komitetas padės organizuoti 

šventinį renginį. 

3.20. Mykolinių šventė priešmokyklinių 

grupių vaikams „Verkia duonelė 

tinginio valgoma“ 

2020-10  

 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai sužinos Mykolinių 

papročius, bendraus, kartu su 

tėvais aktyviai leis laiką, patirs 

teigiamų emocijų. 



3.21. Mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas „Sėkmingi 

bendradarbiavimo su šeima būdai ir 

formos“. 

2020-10 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai Pedagogai dalinsis sėkmingo 

bendradarbiavimo su šeima, tėvų 

įtraukimo į ugdomąją veiklą 

pavyzdžiais. 

3.22. Tėvų komitetų susitikimas-diskusija 2020-11 Direktorius Žmogiškieji ištekliai Aptartos kylančios vaikų 

ugdymo(si) problemos ir susitarta 

dėl jų sprendimo galimybių. 

3.23. Mokytojų tarybos posėdis 

„Lygiaverčiai partneriai: mokytojai, 

tėvai (globėjai), kiti bendruomenės 

nariai“ 

2020-11 Direktorius Žmogiškieji ištekliai Įvertintos vaikų fizinės ir 

emocinės sveikatos ugdymo 

kokybės gerinimo galimybės, 

numatyti mokytojų ir tėvų 

(globėjų) bendradarbiavimo 

prioritetai.  

3.24. Tolerancijos diena 2020-11 Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikai aiškinsis, ką reiškia būti 

„tolerantišku“. 

3.25. Visuotinis lopšelį-darželį lankančių 

vaikų tėvų (globėjų) susirinkimas 

„2018–2020 metų lopšelio-darželio 

strateginio plano analizė ir 2020–2023 

metų strateginio plano projekto 

pristatymas“ 

2020-11 Direktorius Intelektiniai ištekliai Tėvai (globėjai) susipažins su 

lopšelio-darželio strateginiame 

plane keliamais tikslais, 

uždaviniais, prioritetais ir 

numatytomis veiklos 

priemonėmis. 

3.26. Priešmokyklinių grupių vaikų 

mokyklinės brandos tyrimas 

2020-11–2020-12 Psichologas  Intelektiniai ištekliai Atskleisti ir tenkinami vaikų 

pažinimo ir ugdymosi poreikiai. 

3.27. Pranešimai tėvams (globėjams): 

„Auklėjimo įtaka asmenybei“, 

„Adaptacija darželyje“, „Vaiko 

asmenybė ir poreikių tenkinimas“, 

„Sensityvūs raidos periodai“ 

2020-11– 

2020-12 

Psichologas  Žmogiškieji ištekliai Gerės vaikų pažinimas, poreikių 

tenkinimas, efektyvesnė ugdymosi 

ir asmenybės sunkumų korekcija. 

Tėvai gaus žinių apie vaiko raidą, 

jos ypatumus, tinkamo auklėjimo 

ir ugdymo(si) principus, 

individualios pagalbos galimybes. 

3.28. Kalėdiniai susitikimai su Kalėdų 

seneliu 

2020-12 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

grupių 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Ugdomas vaikų kūrybiškumas, 

meninė raiška. 

 



 

VII SKYRIUS 

 VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS 

 

Lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba, Vaiko gerovės komisija, strateginio plano stebėsenos grupė, pagalbos mokiniui specialistai, 

administracija du kartus metuose vertins lopšelio-darželio 2020 metų veiklos plano vykdymą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, vykdys 2018–2020 

metų strateginio plano įgyvendinimo analizę. 

Strateginio plano stebėsenos grupė visuotinio bendruomenės susirinkimo metu pateiks 2018–2020 metų strateginių tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo analizę. 2020 metų pabaigoje bus rengiamas lopšelio-darželio 2020–2023 strateginis veiklos planas. Pagal atliktą SSGG analizę ir 

lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, atsižvelgiant į naujai sudaryto 2020–2023 strateginio veiklos plano tikslus ir uždavinius bus 

sudarytas 2021 metų lopšelio-darželio veiklos planas. 
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