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KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2021 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, 2020 metų veiklos ataskaitomis,  lopšelio-darželio programa „Visa, 

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

Lopšelio-darželio 2021 metų veiklos planą parengė 2021 metų sausio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-5 sudaryta darbo grupė. 

  

II SKYRIUS  

2020 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2020 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje dirbo 46 darbuotojai (43,5 et.), iš jų: 2 vadovai (2 et.), 20 pedagoginių darbuotojų (18 et.), 18 

aptarnaujančio personalo darbuotojų (18,75 et.), 6 specialistai (4,75 et.).  

2020 m. rugsėjo 1 d. lopšelį-darželį lankė 155 vaikai, buvo sukomplektuotos 9 grupės: 2 ankstyvojo amžiaus (nuo 1,5 iki 3 metų amžiaus), 

5 ikimokyklinio ugdymo (iš jų 2 mišraus amžiaus grupės), 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Mokinių registre 2020 m. rugsėjo 1 d. buvo užregistruoti 

63 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai. 11 vaikų turėjo didelį specialiųjų poreikių lygį, 8 – vidutinį, 44 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.) koregavo vaikų laikyseną ir 

regėjimą.  

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

šiomis kryptimis: konsultavimu (teikiamos individualios psichologinės konsultacijos), vykdomas tiriamasis darbas (atliekamas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų psichologinis įvertinimas), psichologiniu švietimu (pranešimai tėvams: „Vaiko asmenybė ir poreikių tenkinimas“,  „Adaptacija  

darželyje“, „Auklėjimo įtaka asmenybei“,  „Sensityvūs raidos periodai“). Organizuotos apvalaus stalo diskusijos su grupių mokytojomis „Individuali 

pažanga ir sėkmės istorija“, diskusijos su tėvais „Individualios pagalbos reikmė ir reikšmė“. 

14 vaikų lankė specialiojo pedagogo vedamas  pratybas. 2 vaikai ugdomi pagal bendrąsias ikimokyklinio ugdymo programas, 12 vaikų 

ugdomi pagal pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Pagal savo individualius gebėjimus visi vaikai padarė pažangą.  

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


Logopedo pagalba buvo teikiama 63 vaikams, iš jų 7 vaikai, turintys vidutinį kalbos neišsivystymą, 17 vaikų, turinčių fonologinį kalbos 

sutrikimą, 21 vaikas, turintis nežymų kalbos neišsivystymą. Sulėtėjusi kalbos raida nustatyta 12 vaikų, kompleksinis sutrikimas – 1 vaikui, specifinė 

kalbos raida – 4 vaikams. Individualiai buvo dirbama logopedo kabinete, vedamos „Pasakų terapijos“ veiklos atskirose grupėse, kalbos lavinimo 

užsiėmimai. Logopedai vykdė bendrą projektą su pagalbos mokiniui specialistais „Žaidimai moko“. Visiems vaikams stebima kalbos vystymosi 

pažanga. 

19 vaikų buvo teikiama socialinio pedagogo pagalba, 16 vaikų augo daugiavaikėse šeimose, 8 vaikai turėjo negalią. 2020 metais 28 

priešmokyklinio amžiaus vaikams buvo teikiami nemokami pietūs, 29 ikimokyklinio amžiaus vaikams buvo 50 proc. sumažintas mokestis už maitinimą. 
Socialinis pedagogas 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. Suorganizuotos akcijos: 

„Atmintis gyva, nes liudija“, socialinė akcija „Mes rūšiuojame“, rytmetis, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, renginys, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečiui „Mano Lietuva“, Tolerancijos ir Saugaus eismo dienų minėjimai, „Saugaus interneto diena“, veiksmo 

savaitė „Savaitė be patyčių“, Žemės dienos paminėjimas. 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. birželio 27 d. išdavė Įstaigos 

asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 4051 Kėdainių lopšeliui-darželiui „Pasaka“ verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrąsias 

licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Kineziterapijos kabinetą lankė 15 vaikų, 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. 2020 m. kovo mėn. 1 d. 

sudaryta paslaugų teikimo sutartis su „Kėdainių optika“, įsipareigojant teikti kokybiškas gydytojo oftalmologo paslaugas. 
2020 m. veiklos planas buvo rengiamas pedagogų darbo grupės, sudarytos 2019 m. gruodžio 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-100. 2020 

metais siekėme ugdymo procesą nukreipti į individualių gebėjimų ugdymą bei asmenybės tobulinimą, dinamiškos ir atviros ugdymui aplinkos kūrimą,  

skatinome dialogo ir susitarimų kultūrą, kūrybiškumą. 2020 metų išsikeltas veiklos plano tikslas buvo: „siekti kokybiško ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo, taikant inovatyvius ugdymo būdus, užtikrinti visapusišką vaiko ugdymą“. Uždaviniai: plėtoti STEAM ugdymui aktualias 

mokytojų kompetencijas, ugdymo procese pritaikant patirtinį ir giluminį ugdymą, organizuoti fizinio aktyvumo skatinimo procesus, siekti sveikos 

gyvensenos, palankios psichosocialinės aplinkos kūrimo, kurti šeimai patrauklų bendradarbiavimo modelį, prisiimant abipusę atsakomybę už vaiko 

ugdymo(si) pasiekimus – įgyvendinti.  

2020 metais buvo pravestos į vaiką orientuoto ugdymo 2 atviros veiklos lopšelio-darželio mokytojams, atvira veikla Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos „Ąžuoliuko“, „Dobiliuko“, Nociūnų skyrių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, skaitytas pranešimas 

„STEAM dalykų integravimas“ Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ pedagogams, įvyko lopšelio-darželio „Aviliukas“ ir lopšelio-darželio 

„Pasaka“ priešmokyklinių grupių vaikų ir mokytojų sueiga „Tas skambus lietuviškas žodis“. Mokytojai paruošė ir pasidalino su rajono ir šalies 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais savo kurtomis metodinėmis priemonėmis Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos internetiniame puslapyje, 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro internetiniame puslapyje, Nuotolinių mokymų platformoje mokytojams VŠĮ „Mokymosi mokykla“. Apie 

vykdytas veiklas, sėkmingai įgyvendintus projektus pedagogai dalinosi informacija lopšelio-darželio internetinėje svetainėje, išspausdinti 5 straipsniai 

„Švietimo naujienose“, 4 straipsniai www.ikimokyklinis.lt, 5 straipsniai rajono laikraščiuose „Rinkos aikštė“, „Kėdainių mugė“, parengtas reportažas 

rodytas informacinėje laidoje „Kėdainių žinios“. 

http://www.ikimokyklinis.lt/


3 mokytojai įgyvendino ES projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas 

ikimokyklinio ugdymo mokykloje“, kurio priežiūrą vykdo direktorius. 20 mokytojų dalyvavo STEAM ugdymo metodo mokymuose „STEAM dalykų 

integravimas, ugdant inovatorių kartą“. Išklausę mokymų, lopšelio-darželio mokytojai ugdymo procese pradėjo intensyviau naudoti patirtinį ugdymą, 

skatino kūrybiškus, savarankiškus vaikų sprendimus, mokė spręsti vaikams iškilusias problemas. Taikant STEAM metodikos elementus kartu su 

Kėdainių dailės mokyklos mokykla sėkmingai įgyvendintas meninės raiškos projektas „Gyvos raidės“, socialinio pedagogo inicijuotas kūrybinių darbų 

projektas „Mano vardo pirmoji raidė“. Pedagogų komanda organizavo nacionalinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų virtualią 

fotografijų parodą „Eko muzikuojantis robotukas“.  

2020 metais Kėdainių lopšelio-darželio mokytojai ir ugdytiniai ugdymo procesą paįvairino 12 tarptautinių eTwinning projektų, iš jų 5 

projektų kūrėjos – lopšelio-darželio „Pasaka“ mokytojos. Šių projektų grįžtamąjį ryšį vertinome nagrinėdami tėvų (globėjų) nuomonę, stebėdami vaikų 

įgytas kompetencijas, pasiekimų vertinimą. Už sėkmingą eTwinning projektų įgyvendinimą  mokytojai buvo apdovanoti 4 Europos kokybės ir 7 

nacionaliniais kokybės ženkleliais. Švietimo mainų paramos fondas lopšelio-darželio komandą pakvietė į Kokybės konkurso apdovanojimus Valdovų 

rūmuose Vilniuje. Už nacionalinio „eTwinning“ projekto „Colors of autumn. Rudens spalvos“ įgyvendinimą suteiktas „Geriausia Lietuvos „eTwinning“ 

mokykla 2020“ vardas.  

Skatinant vaikų sportinį aktyvumą, siekiant, kad vaikai įgytų sveikatos saugojimo ir sveikos gyvensenos žinių, lopšelio-darželio 

bendruomenė aktyviai dalyvavo RIUKKPA (Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija) inicijuotuose renginiuose: 

„Ikimokyklinukų žiemos olimpiada“, „Lietuvos Mažųjų žaidynės“, „Rieda ratai rateliukai“, „Mažoji mylia“, „Vaikų vasara“, dalyvauta projekto 

„Sveikatiada“ veiklose, įgyvendinama lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa „Sveika gyvensena nuo mažens“. Trečius metus lopšelyje-

darželyje sėkmingai įgyvendinamas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Futboliukas“. Projektai „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“ prisidėjo prie vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo. 

Įgyvendinamos socialinių emocinių įgūdžių programos: LIONS QWEST programa priešmokyklinio amžiaus vaikams „Laikas kartu“ ir 

programa „Kimochis“ ikimokyklinio amžiaus vaikams.  

Mokytojos Rasos Juknevičienės organizuotas VI Nacionalinis vaikų piešinių konkursas „Lietuvos paukščiai 2020“ atnešė didelę sėkmę – 

pasiektas Lietuvos rekordas „Gausiausia vaikų kurtų atvirukų paroda“ (Agentūra Factum prie Lietuvos kultūros fondo, 

http://rekordai.lt/rekordai/gausiausia-vaiku-kurtu-atviruku-paroda/).  

Vyresniosios meninio ugdymo mokytojos Sandros Šulskienės paruošta ugdytinė atstovavo Kėdainių jauniausius dainorėlius Lietuvos 

vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“  zoniniame 2 etape, Lietuvos ikimokyklinių ir priešmokyklinių švietimo įstaigų ugdytinių 

dainų festivalyje „Ar jūs žinote, ar ne, ką vadinam gimtine?“ 

Už sėkmingą dalyvavimą projektuose, renginiuose lopšelio-darželio pedagogai ir vaikai apdovanoti organizatorių padėkos raštais, 

diplomais, sertifikatais. 

Siekiant žmogiškųjų išteklių kompetencijų plėtros, lopšelio-darželio pedagogai 2020 metais 137 dienas (123 ak. val.) dalyvavo 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose, iš jų vadovai – 21 d. (129 ak. val.), mokytojai – 140 dienų (852 ak. val.), meninio ugdymo pedagogas – 3 d. (11 ak. 

val.), švietimo pagalbos specialistai – 41 dieną (289 ak. val.). Vidutiniškai per metus 1 pedagogas kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 6 dienas 

(40,5 ak. val.). Pedagogų kvalifikacijai 2020 metais išleista 1 699,98 Eur. 

Užtikrinant efektyvią lopšelio-darželio veiklą, 2020 metais lopšelis-darželis įsigijo interaktyvią lentą – 3000,00 Eur; edukacinę pavėsinę 

– 2790,00 Eur; lauko inventoriaus – 2000,00 Eur; edukacines bitutes – 564,00 Eur; konstruktorius „Korbo“ – 396,00 Eur; 8 laminatorius – 304,00 Eur;  

burbulų rinkinį – 434,00 Eur; kompiuterį – 438,00 Eur; 2 televizorius – 912,00 Eur. 

http://rekordai.lt/rekordai/gausiausia-vaiku-kurtu-atviruku-paroda/


Kėdainių rajono savivaldybė skyrė 6000,00 Eur įrengti 6 kondicionierius, liko 3 grupės, kur dar nėra įrengtų kondicionierių. Atnaujinta 

vaikų patalynė už 947,00 Eur, įsigyta nauja viryklė už 1000,00 Eur. 2020 metais lopšeliui-darželiui „Pasaka“ buvo pervesta 2830,00 Eur paramos lėšų. 

Šias lėšas naudojame įvairioms parodoms rengti, gražiname lopšelio-darželio vidaus patalpas įvairių kalendorinių švenčių metu,  skatiname grupes, 

dalyvaujančias įvairiuose projektuose ir t.t. 

Daug lėšų teko skirti COVID infekcijai suvaldyti – 2070,00 Eur. (reikalingoms asmens apsaugos priemonėms, rankų ir paviršių valymo 

ir dezinfekavimo priemonėms įsigyti, patalpų dezinfekavimui paskelbus grupėje infekcijų plitimą ribojantį režimą). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ ir nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gegužės 15 d. ugdymą organizavus nuotoliniu būdu ir vėliau, laikantis galiojančių karantino sąlygų 

reikalavimų ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimais, nemažai 2020 metų lopšelio-darželio veiklos plane numatytų priemonių vyko renkantis nuotolines įgyvendinimo formas, neorganizuoti 

bendri renginiai uždarose patalpose kelioms grupėms, o organizuojant renginius lauke buvo laikomasi reikalingų atstumų bei asmens apsaugos 

priemonių dėvėjimo reikalavimų.  

 

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. 

Lopšelyje-darželyje teikiama medicininė-korekcinė pagalba vaikams, turintiems regėjimo, judesio padėties sutrikimus. 

Programa „Sveika gyvensena nuo mažens“ integruojama į lopšelio-darželio programą. 

Nuo 2012 metų 3 kartus lopšelis-darželis „Pasaka“ pripažintas „Geriausia eTwinning mokykla“ 6–11metų vaikų tarpe. 

IKT platus panaudojimas ugdymo procese: 3 SMART lentos, planšetės,  filmavimo kameros, fotoaparatai, šviesos lentos, elektroninis 

dienynas, bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais kompiuterinėmis programomis, kompiuterinių programų naudojimas ugdymo 

procese. 

Besikeičiantis į vaiką orientuotas ugdymas, mokytojo veiklų planavimas, refleksija.  

Sudarytos ugdymo sąlygos vaikams mokytis dailės ir anglų kalbos pradmenų, bendradarbiaujant su Kėdainių Dailės ir Kalbų mokyklų 

mokytojais.  

 

Silpnybės 

Lauko teritorijoje esančių įrenginių atnaujinimas, saugios dangos šalia įrenginių pakeitimas. 

Nėra sukurtos sistemos, kaip motyvuoti įtakingiausius lopšelio-darželio darbuotojus. 

Nereguliari vaikų regėjimo korekcijos priežiūra, įvertinimas, panaikinus gydytojo oftalmologo 0,25 et.  

Neskirtas fizinio lavinimo mokytojo etatas, kuris užtikrintų kokybišką vaikų fizinio lavinimo veiklą. 

Nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas. 

Savo pasiekimų viešinimo, dalijimosi gerąja patirtimi stoka, abejonės. 



Emocinis nuovargis. 

Nepakankamas tėvų (globėjų) reguliarus informavimas apie vykdomus mokytojų darbo krūvio pakeitimus. 

 

Galimybės  
Stiprinti tėvų (globėjų) įsitraukimą į strateginių pokyčių valdymą. 

Užtikrinti reguliarų tėvų (globėjų) švietimą ir informavimą, ieškant patrauklesnių bendravimo formų. 

Pedagogų gerosios darbo patirties sklaida, rezultatų analizavimas/reflektavimas siekiant gerinti ugdymo kokybę. 

Ugdymo pritaikymas skirtingiems vaikų poreikiams, jį individualizuojant ir diferencijuojant. 

Noras keistis ir ketinimas keistis. 

Grėsmės 

Mokytojų, įgijusių ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją, trūkumas. 

Pagalbos mokiniui specialistų etatų mažinimas, paliekant PPT konsultavimo paslaugas. 

Bendrystės ir pozityvių santykių stoka. Atsakomybės ir sąžiningumo nesilaikymas  bendruomenės narių tarpe. 

Mokymo lėšų skyrimo metodikos keitimas. 

Buhalterinės apskaitos centralizavimas. 

 

 

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: 

Atsakomybė – gebėjimas imtis atsakomybės už sprendimus ir veiklos rezultatus. 

Pagarba sau ir kitiems – pozityvumas, tolerancija socialinei įvairovei, lankstumas: lanksčiai reaguoti į skirtingas situacijas, jose prisitaikyti 

ir efektyviai dirbti, įžvelgti įvairias galimybes. 

Kūrybingumas – kurti ir pateikti naujas ir unikalias idėjas, mąstyti nestereotipiškai, siekti taikyti naujoves. 

Bendradarbiavimas – komandinis darbas, empatija, mokymasis grupėse, partneriškumas.  

 



 V SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetai:  

 kokybiško ir inovatyvaus ugdymo teikimas kiekvienam ugdytiniui; 

 bendruomenės narių lyderystės kompetencijų plėtotė; 

 sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas. 

 

 

Tikslas 

Užtikrinti ugdymo turinio, vertinimo ir ugdymo metodų kokybę. 

 

Uždaviniai: 

1. Skatinti patirtinį ir giluminį ugdymo būdą, tobulinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimą, taikant 

individualizavimo ir diferencijavimo principus. 

2. Užtikrinti pozityvią socialinę emocinę aplinką vaikui, mokytojui, tėvui (globėjui). 

3. Skatinti lopšelio-darželio bendruomenės fizinį aktyvumą, kuriant sveikatą stiprinančią aplinką.. 

 

VI SKYRIUS 

 VEIKLOS TURINYS 

 

Tikslas – užtikrinti ugdymo turinio, vertinimo ir ugdymo metodų kokybę. 

 

1 uždavinys: skatinti patirtinį ir giluminį ugdymo būdą, tobulinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimą, taikant 

individualizavimo ir diferencijavimo principus.  

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo trukmė Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

1.1. Ugdomosios veiklos planavimas: 

grupės ilgalaikio ir trumpalaikių 

planų rengimas, veiksmingas 

įgyvendinimas 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Žmogiškieji ištekliai Planinga veikla leis siekti 

kokybiško ugdymo bei 

individualios vaikų pažangos. 

1.2. Ugdomosios veiklos stebėsena 2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

Žmogiškieji ištekliai Planinga ugdomosios veiklos 

stebėsena leis įvertinti mokytojų 



pavaduotojas 

ugdymui 

stipriąsias ir tobulintinas 

kompetencijas. 

1.3. Pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose ugdymo(si) 

kokybės, ugdymo turinio ir kasdienės 

veiklos planavimo klausimais bei 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

įgytų žinių perteikimas kolegoms 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Mokymo lėšos, 

biudžeto lėšos 

Pedagogai įgis reikiamas 

kompetencijas, keliama 

kvalifikacija užtikrins 

kokybiškesnį ugdymą. 

1.4. Gerosios patirties sklaida: atviros 

ugdomosios veiklos, dalinimasis 

gerąja darbo patirtimi, parengtų 

ugdymo priemonių pristatymas 

pedagogų bendruomenei 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai Pedagogai dalinsis savo gerąja 

darbo patirtimi, įgis žinių, 

gebėjimų. Ugdomosios veiklos 

taps patrauklesnės, įvairesnės. 

1.5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos komisijos 

veikla 

2021 m. Atestacijos 

komisijos 

pirmininkas 

Žmogiškieji ištekliai Pedagogai bus skatinami tobulinti 

savo kompetencijas, didės 

asmeninė jų atsakomybė už 

ugdymo rezultatus ir profesinį 

tobulėjimą. 

1.6. Lopšelio-darželio veiklos 

įsivertinimas, vadovaujantis 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklų 

vidaus audito metodika  

2021 m. Vidaus audito 

koordinavimo 

grupė 

Intelektiniai ištekliai Gauti vidaus audito rezultatai apie 

lopšelio-darželio veiklos kokybę 

padės tinkamai planuoti 2021 m. 

veiklą. 

1.7. Apvalaus stalo diskusija su grupių 

mokytojais „Individuali pažanga“ 

2021 m. Specialusis 

pedagogas, 

logopedai, 

psichologas 

Intelektiniai ištekliai Dalijimasis patirtimi, 

profesionalumo augimas, 

efektyvesnis bendradarbiavimas 

siekiant  kiekvieno vaiko  

asmeninės pažangos ir tinkamų 

ugdymo sąlygų sudarymo. 

1.8. Įgyvendinami tarptautiniai 

eTwinning projektai 

2021 m. Direktorius,  

grupių 

mokytojai 

Intelektiniai ištekliai Integruojamos projektų veiklos 

plėtos vaikų kompetencijas, gilins 

žinias ir gebėjimus. 

1.9. Grupinės veiklos „Mokomės gražiai 

kalbėti“, „Mažieji šnekučiais“ 

2021 m. Logopedai Intelektiniai ištekliai Ugdoma grupės vaikų kalba, 

pažintiniai gebėjimai, smulkioji 

motorika. 



1.10. Respublikinis prevencinis projektas 

„Žaidimai moko“ „Spindulėlių“, 

„Boružėlių“ grupėse 

2021-01–2021-04, 

2021-10–2021-12 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedai, 

psichologas 

Intelektiniai ištekliai Gerės vaikų kalbos, pažintinių ir 

kūrybinių gebėjimų ugdymas.  

1.11. ES projektas „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo modelių ir ugdymo 

turinio diegimas ikimokyklinio 

ugdymo mokykloje“ 

2021-01– 

2021-04 

Direktorius Žmogiškieji ištekliai, 

ES projekto lėšos 

Pedagogai įgys naujos patirties, 

išbandys STEAM metodą 

veiklose. Gerės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo kokybė, pasiekimai. 

1.12. Mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas „Veiklos planavimas. 

Kaip mums sekasi?“ 

2021-02 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai Planinga veikla leis siekti ugdymo 

kokybės, užtikrinant 

individualizavimo ir 

diferencijavimo galimybes. 

1.13. Nacionalinis vaikų piešinių 

konkursas „Lietuvos paukščiai 2021“ 

2021-02– 

2021-03 

Konkurso 

organizatorius 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai (taip pat jų tėvai (globėjai) 

ir pedagogai) skatinami domėtis 

Lietuvos paukščiais; ugdomi 

vaikų meniniai gebėjimai 

1.14. Respublikinis kūrybinis projektas „Z 

- Ž ištark mus aiškiai“. 

2021-02– 

2021-03 

Logopedai Žmogiškieji ištekliai Lavės vaikų kalba, saviraiška ir 

kūrybiniai gebėjimai, ugdoma 

emocinė, socialinė ir meninė 

patirtis. 

1.15. Lietuvos vaikų ir moksleivių – 

lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – 

konkursas „Tramtatulis“ 

2021-03 Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Lavinami vaikų muzikiniai 

gebėjimai. 

1.16 Mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas „Ugdymo metodai ir 

būdai ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

2021-04 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai Mokytojai dalinsis žiniomis ir 

patirtimi, siekiant ugdymo 

efektyvumo.  

 

1.17. Nacionalinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

kūrybinių darbų virtuali paroda 

„Menu mįslę keturgyslę“ 

2021-05-28 Parodos 

organizatorius 

Žmogiškieji ištekliai Gilinamos vaikų meninės ir 

komunikavimo kompetencijos. 

1.18. Mokytojų tarybos posėdis 
„Mokytojo kompetencijų svarba 

ugdymo procese, taikant patirtinį 

ugdymą“ 

2021-06 Direktorius Intelektiniai ištekliai Nauji ugdymo būdai ir metodai 

leis siekti ugdymo kokybės. 



1.19. Tėvų (globėjų) susirinkimai grupėse 2021-09– 

2021-10 

Grupių 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Tėvams (globėjams) suteikta žinių 

apie vaiko auklėjimą, ugdymą ir 

lopšelio-darželio veiklą. 

1.20. Tėvų komitetų susitikimas-diskusija 2021-11 Direktorius Žmogiškieji ištekliai Aptartos kylančios vaikų 

ugdymo(si) problemos ir susitarta 

dėl jų sprendimo galimybių. 

1.21. Priešmokyklinių grupių vaikų 

mokyklinės brandos tyrimas 

2021-11– 

2021-12 

Psichologas  Intelektiniai ištekliai Atskleisti ir tenkinami vaikų 

pažinimo ir ugdymosi poreikiai. 

1.22. Grupinė terapija „Miško 

konferencija“ 

2021-11– 

2021-12 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedai, 

psichologas 

Intelektiniai ištekliai Taikant naująsias medijas, lavės 

vaikų, turinčių spec. ugdymo(si) 

poreikių, komunikaciniai ir 

socialiniai gebėjimai, savęs 

suvokimas ir įgalinimas. 

1.23. Pedagogų veiklos įsivertinimas, 

numatant tobulinimo(si) kryptis 

2021-12 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai Pedagogai bus skatinami 

įsivertinti veiklą, tobulinti savo 

kompetencijas, siekti asmeninės 

pažangos. 

 

2 uždavinys: užtikrinti pozityvią socialinę emocinę aplinką vaikui, mokytojui, tėvui (globėjui). 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo trukmė Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

2.1. Įgyvendinamos socialinių emocinių 

įgūdžių programos: LIONS QWEST 

programa priešmokyklinio amžiaus 

vaikams „Laikas kartu“ ir programa 

„Kimochis“ ikimokyklinio amžiaus 

vaikams 

2021 m. Socialinis 

pedagogas, 

priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Intelektiniai ištekliai Formuojamos vaikų vertybinės 

nuostatos, ugdomos socialinės ir 

emocinės kompetencijos. 

2.2. Bendros ugdymo strategijos kūrimas 

su mokytojais, mokytojų padėjėjais, 

tėvais „Struktūruotas ugdymas“ 

2021 m.  Specialusis 

pedagogas 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vieninga ir struktūruota ugdymo 

strategija, suderinti ugdymo būdai, 

metodai ir reikalavimai teigiamai 

ir suprantamai atlieps vaiko 

ugdymui(si) ugdymo įstaigoje ir 

už jos ribų. 

2.3. Socialinių įgūdžių formavimo veiklos 2021 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. 

2.4. Diskusija su tėvais „Individualios 

pagalbos reikmė ir reikšmė“ 

2021 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.   

2.5. Informaciniai pranešimai (lankstukai, 

stendiniai pranešimai, informacija 

lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje, elektroniniame dienyne 

„Mūsų darželis“) lopšelio-darželio 

bendruomenei 

2021 m. Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Lėšos švietimo 

reikmėms 

Darbuotojai ir vaikų tėvai 

(globėjai) bus informuoti apie tuo 

metu esančias problemas; 

ugdomos vaikų socialinės ir 

pažintinės kompetencijos. 

2.6. Konsultacijos tėvams (globėjams) 

apie lopšelyje-darželyje teikiamas 

socialines paslaugas  

2021 m. Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Tėvams (globėjams) suteikta 

informacija apie socialines 

paslaugas, nuolaidas mokesčiui už 

vaikų maitinimą lopšelyje-

darželyje. 

2.7. Tėvų (globėjų) konsultavimas vaikų 

kalbos ugdymo klausimais, 

informavimas apie vaiko pasiekimus  

2021 m. Logopedai Žmogiškieji ištekliai Laiku ir efektyviai teikiama 

pagalba vaikui ir šeimai 

2.8. Vykdomi tradiciniai lopšelio-darželio 

renginiai, kalendorinės šventės: 

 

2021 m. Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Kartu švenčiamos šventės ugdo 

vaikų socialines kompetencijas, 

vienybės, bendrystės jausmą,  

Telkiama lopšelio-darželio 

bendruomenė. 

2.8.1. Šventinis rytmetis „Trys karaliai“ 2021-01-06 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai sužinos „Trijų karalių 

istoriją“,  užbaigs Kalėdinių 

švenčių laikotarpį. Įgys  pradinių 

žinių  apie protėvių papročius, 

tradicijas. 

2.8.2. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“, skirta Sausio 13-ai paminėti 

 

2021-01-13 Socialinis 

pedagogas, 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai įgys žinių apie Laisvės 

gynėjų dieną, mokysis pažinti 

valstybės simbolius. 



2.8.3. Rytmetis, skirtas Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienai „Su gimtadieniu, 

Lietuva!“ 

2021-02-15 Socialinis 

pedagogas, 

mokytojai 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai  

 

Vaikai įgys žinių apie valstybės 

simbolius, ugdys(is) tautinę 

savimonę, meilę savo kraštui. 

2.8.4. Renginys, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti „Mano Lietuva“ 

2020-03-10 Socialinis 

pedagogas, 

meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikams bus suteikta žinių apie 

valstybės ženklus, ugdoma tautinė 

savimonė, meilė savo kraštui. 

2.8.5. Vaikų Velykėlės „Atrieda margučiai“ 2021-04-07 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai susipažins su Velykų 

papročiais ir tradicijomis, 

bendraus, žais, patirs džiugių 

emocijų. 

2.8.6. Šventiniai rytmečiai, skirti Motinos 

dienai 

2021-05 Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

mokytojos 

Žmogiškieji ištekliai Stiprės vaiko ir mamos emocinis 

ryšys, vaikai mėgins išreikšti 

padėką ir meilę mamai. 

2.8.7. Atsisveikinimo su lopšeliu-darželiu 

šventė „Mokykla manęs jau laukia!“ 

2020-05 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Plėtojamas ugdytinių 

kūrybiškumas, muzikiniai 

gabumai, saviraiška, sceninė 

raiška, puoselėjamos lopšelio-

darželio tradicijos. 

2.8.8. Šventinės veiklos lopšelio-darželio 

sode „Vaikystės pasaka“ 

2021-06-01 Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai patirs teigiamų emocijų 

žaisdami netradicinėse erdvėse, 

išbandys kūrybinius gebėjimus. 

2.8.9. Joninių šventė „Žolynėli žalias“ 2021-06-23 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikai susipažins su Joninių 

papročiais ir tradicijomis, 

bendraus, žais, patirs džiugių 

emocijų. 

2.8.10. Šventinis rytmetis Mokslo ir žinių 

dienai „Sveikas, Rugsėji“ 

2021-09-01 Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Plėtojamas ugdytinių 

kūrybiškumas, muzikiniai 

gabumai, saviraiška, sceninė 

raiška. 

2.8.11. Šventinis rytmetis Mokytojo dienai  2021-10  Meninio Žmogiškieji ištekliai Gilinamos vaikų socialinės, 



 ugdymo 

pedagogas, 

socialinis 

pedagogas 

komunikavimo kompetencijos. 

Tėvų komitetas padės organizuoti 

šventinį renginį. 

2.8.12. Šventinis rytmetis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams „Kas ten sode 

auga?“ 

2021-10  

 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

grupių 

mokytojai 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Kūrybinės veiklos leis vaikams 

tenkinti saviraišką, gilinamos jų 

aplinkos pažinimo kompetencijos. 

 

2.8.13. Mykolinių šventė priešmokyklinių 

grupių vaikams „Obuolio ir bulvės 

šventė“ 

2021-10  

 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai sužinos Mykolinių 

papročius, bendraus, kartu su 

tėvais aktyviai leis laiką, patirs 

teigiamų emocijų. 

2.8.14. Trijų kartų vakaronė „Vai atvažiuoja 

lėliu Kalėda“ 

2021-12 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Ugdomas vaikų tautinis 

identitetas, kūrybiškumas, meninė 

raiška, puoselėjamos tradicijos.  

2.8.15. Kalėdiniai susitikimai su Kalėdų 

seneliu 

2021-12 Meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

grupių 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Ugdomas vaikų kūrybiškumas, 

meninė raiška. 

2.9. Akcija „Globokime paukštelius“ 2021-01– 

2021-03 

Ekologinė 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai supras ir gebės pasirūpinti 

žiemojančiais paukšteliais, 

ugdoma empatija. 

2.10. Saugesnio interneto savaitė 2021-02-08– 

2021-02-12 

Saugesnio 

interneto 

ambasadorės  

Žmogiškieji ištekliai Vaikams ir jų tėvams (globėjams) 

bus suteikta žinių apie saugumą 

internetinėje erdvėje. 

2.11. Sąmoningumo mėnuo „Be patyčių“ 2021-03 Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikai mokysis būti draugiškais, 

pozityviai spręsti konfliktus, kartu 

su tėvais aptars patyčių 

prevenciją. 

2.12. Viktorina  „Kur veda žodžiai“ 2021-04 Specialusis Žmogiškieji ir Lavės vaikų sakytinė ir rašytinė 



pedagogas, 

logopedai, 

psichologas 

intelektiniai ištekliai kalba, kūrybiškumas, 

išradingumas, kuriama palanki 

psichosocialinė aplinka, gerės 

emocinė savijauta.   

2.13. Respublikinis piešinių ir tautosakos 

rinkinėlių konkursas „Tupi katins ant 

tvoros, jo akelės mirga...“, skirtas 

Lietuvių kalbos dienos paminėti. 

2021-04 Etnokultūros 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaizdinga, estetinė, emocinė 

literatūra (ypač pasakos, smulkioji 

tautosaka) lavins plėtos natūralų 

vaiko smalsumą, vaizduotę, 

kūrybines galias. 

2.14. Seminaras „Perdegimo prevencija“ 2021-05 Direktorius Mokymo lėšos, 

žmogiškieji ištekliai,  

Įgytos žinios leis įvertinti 

problemas ir ieškoti būdų ir 

galimybių jas spręsti. 

2.15. Atvirų durų diena tėvams, kurių 

vaikai rugsėjo mėnesį pradės lankyti 

įstaigą 

2021-05, 

2021-08 

Direktorius Žmogiškieji ištekliai Šeimos ir lopšelio-darželio 

bendradarbiavimas laiduos 

sėkmingą vaiko ugdymo(si) 

pradžią. 

2.16. Mokytojų tarybos posėdis „Visų 

vaiko galių puoselėjimas, užtikrinant 

asmenybės brandą ir socializacijos 

sėkmę“ 

2021-09 Direktorius Žmogiškieji ištekliai Aptartos ugdymo problemos ir 

susitarta dėl sėkmingo ugdymo 

galimybių. 

2.17. Pasakų terapijos užsiėmimai 

„Skruzdėliukų“ ir „Žiogelių“ grupėse 

2021-09– 

2021-10 

Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai mokysis kalbėti apie 

pojūčius, lavės vaikų kalba, 

mąstymas, vaizduotė. 

2.18. Ilgalaikis ugdomasis projektas 

„Rudens spalvos“ 

2021-09– 

2021-11 

Ekologinė 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai grožėsis rudenėjančia 

gamta, lavės pažinimo 

kompetencija. 

2.19. Priešmokyklinių grupių vaikų 

sociometrijos tyrimas 

2021-10 Psichologas  Žmogiškieji ištekliai Atskleisti ir tenkinami vaikų 

pažinimo ir ugdymosi poreikiai, 

ugdomos bendrosios 

kompetencijos. 

2.20. Tolerancijos diena 2021-11 Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai 

Vaikai aiškinsis, ką reiškia būti 

„tolerantišku“. 

2.21. Pranešimai tėvams (globėjams):  

„Veiksminga tėvystė“, „Vaiko raidos 

ypatumai“, „Adaptacija darželyje“, 

„Hipergloba, ką sako vaikas“ 

2021-11– 

2021-12 

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 uždavinys: skatinti lopšelio-darželio bendruomenės fizinį aktyvumą, kuriant sveikatą stiprinančią aplinką. 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo trukmė Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

3.1. Sveikatos stiprinimo programos 

„Sveika gyvensena nuo mažens“ 

įgyvendinimas 

2021 m. Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Įgyvendinamos sveikatos 

stiprinimo programoje numatytos 

veiklos. 

3.2. Fizinio aktyvumo skatinimas 

lopšelyje-darželyje, siekiant tapti 

aktyvia ugdymo įstaiga 

2021 m. Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Parengtas fizinio aktyvumo 

skatinimo lopšelyje-darželyje 

planas. 

3.3. Dalyvavimas respublikinės 

ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros 

pedagogų asociacijos (RIUKKPA) 

inicijuojamuose ir organizuojamuose 

renginiuose: 

2021 m. Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Skatinamas vaikų sportinis 

aktyvumas. judėjimas gryname 

ore. Vaikai mokysis žaisti 

komandoje,  patirs aktyvios 

sportinės veiklos džiaugsmą. 

3.3.1. „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 

2021“ 

2021-01– 

2021-02 

   

3.3.2. „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ 2021-02– 

2021-04 

   

3.3.3. Respublikinis renginys „Rieda ratai 

rateliukai“ 

2021-09 

 

   

3.3.4. Respublikinis renginys 

„Sportuojantis koridorius“ 

2021-10    

3.4. Programos „Sveikatiada“ veiklos 2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatingumo 

komanda 

Intelektiniai ištekliai, 

mokymo lėšos 

Vaikai įgys sveikatos saugojimo ir 

sveikos gyvensenos žinių; į 

vykdomas veiklas bus įtraukti 

tėvai (globėjai). 

3.5. „Sveiki dantys – graži šypsena“ 

(veiklos grupėse) 

2021 m. Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai mokysis taisyklingai valyti 

ir prižiūrėti dantukus. 



3.6. Nacionalinis projektas „Futboliukas“ 2021-01– 

2021-05 

Projekto 

vykdytojai 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai įgis vertingos ir 

praturtinančios žaidimo patirties. 

3.7. Vasaris – sveikatingumo mėnuo 

 

2021-02 Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai išmoks naujų žaidimų, 

patirs judėjimo džiaugsmą. 

3.8. „Švarus vaikas – sveikas vaikas“ 

(veiklos grupėse) 

2021-02, 

2021-05, 

2021-11 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai įgis daugiau žinių apie 

asmens higieną ir rūbelių 

priežiūrą. 

3.9. Pasaulinės Žemės dienos minėjimas. 

Projektas „Žemė – mūsų namai“ 

2021-03 Socialinis 

pedagogas, 

ekologinė 

komanda 

Žmogiškieji ir 

intelektiniai ištekliai  

 

Vaikai mokysis rūšiuoti atliekas, 

ugdys(is) ekologinio gyvenimo 

įgūdžius.  

3.10. Netradicinių lauko erdvių 

formavimas, atsižvelgiant į vaikų 

poreikius 

2021-04– 

2021-10 

Direktorius,  

ūkvedys 

Žmogiškieji ištekliai Formuojama saugi, estetinė, 

skatinanti veiklą aplinka. 

3.11. Rajoninė futbolo šventė „Pirmas 

įvartis“ 

2021-05 Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Skatinama aktyvi sportinė vaikų 

veikla. 

3.12. Sportinė pramoga visai šeimai „Kaip 

smagu visiems kartu“ 

2021-05 Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Vaikai ir jų tėveliai aktyviai leis 

laiką, sportuos ir mokysis 

bendradarbiauti. 

3.13. Sportinė pramoga lopšelio-darželio 

bendruomenei „Darželis – vaikystės 

sodas“ 

2021-06 Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Skatinama aktyvi visų 

bendruomenės narių fizinė veikla, 

judėjimas gryname ore. 

3.14. Respublikinė akcija „Judumo 

savaitė“ 

2021-09 Sveikatingumo 

komanda 

Žmogiškieji ištekliai Skatinama aktyvi visų 

bendruomenės narių fizinė veikla, 

judėjimas gryname ore. 

3.15. Spalis – sveiko maisto mėnuo. 

Sveikos mitybos propagavimas 

2021-10 Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

grupių 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Formuosis sveikos mitybos 

įpročiai. 

3.16. Mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas „Sveikas ir aktyvus 

vaikas: siekiamybė ar realybė“ 

2021-10 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai Įgyvendinamų programų refleksija 

padės įsivertinti esamą situaciją ir 

numatyti tobulinimo kryptis ir 

perspektyvą. 



3.17. Mokytojų tarybos posėdis 
„Lygiaverčiai partneriai: mokytojai, 

tėvai (globėjai), kiti bendruomenės 

nariai“ 

2021-11 Direktorius Žmogiškieji ištekliai Įvertintos vaikų fizinės ir 

emocinės sveikatos ugdymo 

kokybės gerinimo galimybės, 

numatyti mokytojų ir tėvų 

(globėjų) bendradarbiavimo 

prioritetai.  

 

 

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 2021 metų veiklos plano vykdymą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, vykdys 2021–2023 

metų strateginio plano įgyvendinimo analizę. 

Strateginio plano stebėsenos grupė visuotinio bendruomenės susirinkimo metu pateiks 2021–2023 metų strateginių tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo analizę. Pagal atliktą SSGG analizę, lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus bus sudarytas 2022 metų lopšelio-darželio 

veiklos planas. 

 

___________________________________ 

PRITARTA 

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ 

tarybos 2021 m. sausio 29 d. posėdžio 

protokolo Nr. 1 nutarimu 
 

 

 


