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KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2023 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, Valstybės pažangos strategija 

„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos parengtais teisės 

aktais, lopšelio-darželio nuostatais, 2022 metų veiklos ataskaitomis,  lopšelio-darželio programa „Visa, kas geriausia – vaikui“, lopšelio-darželio 

bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais, kitais norminiais dokumentais.  

Lopšelio-darželio 2023 metų veiklos planą parengė 2022 metų gruodžio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-77 sudaryta darbo grupė. 

  

II SKYRIUS  

2021 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2022 m. lopšelyje-darželyje dirbo 49 darbuotojai (45,06 et.): 23 pedagogai (20,56 et.), iš jų – 2 vadovai (2 et.); 5 specialistai (4,25 et.); 21 

aptarnaujančio personalo darbuotojų (20,25 et.). Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. skirta papildomai 0,56 et. mokytojo etato. 

2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelį-darželį lankė 156 vaikai, švietimo pagalba teikta 67 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, iš jų 

8 vaikams nustatyti dideli ir labai dideli SUP, parengtos 6 pritaikytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. 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.) koregavo vaikų laikyseną.  

Įgyvendinat lopšelio-darželio 2021–2025 metų strateginio plano prioritetus „teikti kokybišką ir inovatyvų ugdymą kiekvienam ugdytiniui, 

kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius udymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką“, 2022 metų lopšelio-darželio veiklos  tikslas buvo „siekti kokybiško ir 

inovatyvaus ugdymo teikimo kiekvienam ugdytiniui“. Vertinant 2022 metų veiklos uždavinių įgyvendinimo lygį remtasi veiklos plane numatytų 

priemonių įgyvendinimo rezultatais. 

1 uždavinys – skatinti patirtinį ir giluminį ugdymo būdą, tobulinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimą.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas orientuotas į prasmingą patirtinį ugdymą(si), pasiekimų ir pažangos vertinimas 

fiksuojamas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Du kartus metuose atliekama lyginamoji ugdymo kompetencijų kokybės analizė, stebima ugdytinių 

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


asmeninė pasiekimų ūgtis. Priešmokyklinio amžiaus vaikams atliekamas psichologinis mokyklinės brandos vertinimas, mokslo metų pabaigoje 

kiekvienam priešmokyklinukui rengiamas pasiekimų vertinimo aprašas. Vaikų pasiekimai ir pažanga analizuojama mokytojų tarybos, vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose.  

Planuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomąsias veiklas mokytojai sėkmingai taikė Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) parengtas 

metodines rekomendacijas  „Žaismė ir atradimai“. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis atnaujinta 

priešmokyklinio ugdymo programa. Pasirengti sėkmingam atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui leido dalyvavimas 

ilgalaikiuose NŠA įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“  mokymuose 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir įstaigų vadovams „Kaip Kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą“. 

Sėkmingai integruojama į ugdymo turinį STEAM programa ir metodika, parengta įgyvendinus ES projektą „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“, kurio vykdytojai buvo Kėdainių r. 

Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“, o lopšelis-darželis „Pasaka“ – projekto partneris. 

Įgyvendinant specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašo nuostatas koordinavau sistemingos kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai 

teikimą, skatinau švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų, ugdančių SUP turinčius vaikus, nuolatinį bendradarbiavimą, siekiant palankių ugdymo(si) 

sąlygų sudarymo, vertinant pasiekimus ir pažangą, rengiant pritaikytas programas.  

2 uždavinys – tobulinti fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo procesų kokybę. 

Užtikrinant kryptingą vaikų sveikatos ugdymą ir siekiant bendruomenės narių įtraukties į vykdomas sveikatinimo veiklas, pedagogų komanda 

parengė ir Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijai pateikė paraišką dėl „Aktyvios 

mokyklos“ statuso. 2022 m. gruodžio mėn. lopšelis-darželis pripažintas Aktyvia mokykla. Nuo 2004 m. lopšelis-darželis priklauso Lietuvos Sveikų 

mokyklų tinklui, įgyvendina sveikatos stiprinimo programą „Sveika gyvensena nuo mažens“, kuri yra integruojama į priešmokyklinio ugdymo ir 

ikimokyklinio ugdymo „Visa, kas geriausia – vaikui“ programas. 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 (7 ), projekto „Sveikatiada“ veiklose (5), respublikiniuose, tarptautiniuose sporto renginiuose ir projektuose. Penktus 

metus lopšelyje-darželyje sėkmingai įgyvendinamas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Futboliukas“. Kineziterapeutas, masažuotojas 

koregavo vaikų laikyseną, judesio-padėties sutrikimus – pagalbą teikė 14 vaikų. Visuomenės sveikatos specialistas grupėse vedė veiklas sveikatos 

saugojimo temomis (29), organizavo projektą „Judanti klasė. Mes su Ukraina“. ES finansuojami projektai „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“ prisidėjo prie vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo.  

Sėkmingai tęsiamas socialinių emocinių įgūdžių programų įgyvendinimas: LIONS QWEST programa priešmokyklinio amžiaus vaikams 

„Laikas kartu“ ir programa „Kimochis“ ikimokyklinio amžiaus vaikams. Socialinio pedagogo kabinete įrengta „Kimochis“ erdvė. Mokytojai dalyvavo 

SEU mokymuose (3). Siekiant stiprinti vaikų socialinius-emocinius gebėjimus, kurti draugišką ir saugią aplinką, bendruomenė dalyvavo socialinio-

emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“, socialinis pedagogas organizavo prevencines veiklas (6). Socialinio pedagogo pagalba teikta 15 vaikų. 38 

priešmokyklinio amžiaus vaikams skirti nemokami pietūs, 32 ikimokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams 50% sumažintas mokestis už 

maitinimą, 4 vaikams – 100%. 

Rūpinantis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, vaikams ir jų tėvams (globėjams) buvo teikiama 

psichologo pagalba – iš viso 320 individualių konsultacijų. Taikyta piešinių terapija specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Atliktas 



specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų psichologinis įvertinimas. Vykdytas psichologinis bendruomenės švietimas: parengti ir skaityti pranešimai 

tėvams (4), organizuotos diskusijos su tėvais (2) ir grupių mokytojais (1). 

3 uždavinys – tikslingai siekti kiekvieno bendruomenės nario asmeninės ūgties.  

Siekiant žmogiškųjų išteklių kompetencijų plėtros, pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi vesdami atviras veiklas, gilino kompetencijas: 

vidutiniškai per metus 1 pedagogas kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 7 dienas (43,1 ak. val.). Organizuota respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų konferencija „eTwinning“ programa ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: patirtis, galimybės, iššūkiai ir 

inovacijų taikymas“, metodinės dienos rajono, šalies ir užsienio pedagogams (2). Parengta 1 ilgalaikė mokymų programa, skaityti 3 pranešimai 

respublikiniuose renginiuose. Vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas: organizuotas bendras lopšelių-darželių „Puriena“ ir „Pasaka“ ikimokyklinių 

grupių vaikų ir mokytojų renginys, vaikų darbų parodos Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Aristavos filiale  ir renginiai filiale „Liepa“.   

Plėtotas tarptautinis bendradarbiavimas: įgyvendintas „Erasmus+“ mobilumo projektas užbaigtas atsakomuoju Turkijos partnerių vizitu 

mūsų įstaigoje, įgyvendinti 8 tarptautiniai „eTwinning“ projektai, iš jų 3-ių projektų kūrėjai yra lopšelio-darželio mokytojai. Už sėkmingą „eTwinning“ 

projektų įgyvendinimą mokytojai buvo apdovanoti 7 Nacionaliniais kokybės ženkleliais. Lopšelio-darželio vykdoma „eTwinning“ veikla įvertinta 

kvietimu teikti paraišką „Mokyklos kokybės ženkleliui 2022–2023“ gauti.  

Parengta ir rajono spaudoje bei respublikiniuose leidiniuose, internetiniuose portaluose publikuota 10 straipsnių apie vykdytas veiklas, 

sėkmingai įgyvendintus projektus. Svarūs vaikų pasiekimai respublikiniuose, rajoniniuose renginiuose: Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 

„Dainų dainelė“ II etapo dalyvis, rajoninio piešinių konkurso-parodos „Gyvūnai šalia mūsų“ I vietos diplomas ir rėmėjų prizas. 3 mokytojai apdovanoti 

Kėdainių rajono savivaldybės Mero padėkomis už Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių organizavimą ir rajoninio renginio „Nykštukų šėlsmas 2022“ 

organizavimą. Mero atminimo dovana įteikta meninio ugdymo pedagogui už vaikų paruošimą ir dalyvavimą Kėdainio miesto 650 jubiliejui skirtame 

renginyje „Ei, mažieji, duokim garo!“. Mero padėka už gražiausią biudžetinės įstaigos aplinką įvertintas siekis kurti estetišką, ugdymą(si) skatinančią 

aplinką.  

Užtikrinant efektyvią lopšelio-darželio veiklą, 2022 metais lopšelis-darželis įsigijo išmanųjį SMART ekraną už 4 000,00 Eur, STEAM priemonių 

už 1 159,00 Eur, atnaujino IKT priemonių bazę, įsigyta žaislų, ugdymo priemonių grupėms. Atliktas salės patalpų einamasis remontas, įrengtas  socialinio 

pedagogo kabinetas ir „STEAM erdvė“ vidaus patalpose. 2022 m. gauta 1 503,00 Eur paramos lėšų iš 1,2% GPM. Kėdainių rajono savivaldybė skyrė 

1019,00 Eur mokytojų skatinimui. 

 

III SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

Besikeičiantis į vaiką orientuotas ugdymas, aukšta pedagogų, kitų darbuotojų kvalifikacija, didelė darbo patirtis. 

Teikiama įvairiapusė logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo, masažuotojo, kineziterapeuto reikalinga pagalba 

vaikui.  

Platus IKT panaudojimas ugdymo procese: 3 SMART lentos, 2 SMART ekranai, planšetės,  filmavimo kameros, fotoaparatai, šviesos lentos, 

elektroninis dienynas, kompiuterinių programų naudojimas ugdymo procese. 



Silpnybės 

Būtinas lauko teritorijoje esančių įrenginių, sporto aikštyno dangos atnaujinimas. 

Žemas pedagogų užsienio kalbų mokėjimo lygis riboja gilesnį įsitraukimą į tarptautinių projektų įgyvendinimą. 

Dalies pedagogų savo pasiekimų viešinimo, dalijimosi gerąja patirtimi stoka. 

 

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

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

Ugdymo pritaikymas skirtingiems vaikų poreikiams, jį individualizuojant ir diferencijuojant. 

 

Grėsmės 

Mokytojų, įgijusių ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją, trūkumas. 

Didėjantis vaikų, turinčių įvairių sveikatos sutrikimų, skaičius. 

 

IV SKYRIUS 

VIZIJA. MISIJA. VERTYBĖS 

 

Vizija 

Šiuolaikiška, atvira inovacijoms ikimokyklinė ugdymo įstaiga, siekianti kiekvieno vaiko ugdymo(si) ūgties. 

 

Misija 

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

bei įtraukusis ugdymas (teikiama psichologinė, specialioji ir socialinė pedagoginė 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:  

 Siekti kokybiško ir efektyvaus ugdymo, garantuoti ugdymo programų, formų, metodų įvairovę; 

  Sukurti sveiką, fizinį aktyvumą skatinančią, pozityviais bendruomenės narių santykiais grindžiamą aplinką, bei sudaryti sąlygas 

visuminiam sveikatos ugdymui. 

Tikslas: 

Tikslas. Gerinti ugdymo kokybę, siekiant kiekvieno vaiko pažangos. 

 

Uždaviniai: 

1.  Užtikrinti ugdymo turinio kaitą, taikant inovatyvius ugdymo metodus ir būdus. 

2. Kurti saugią edukacinę ir fizinį aktyvumą skatinančią aplinką. 

3. Įtraukti visą bendruomenę į aktyvias veiklas, plėtoti tėvų savanorystę. 

 

VI SKYRIUS 

 VEIKLOS TURINYS 

 

Tikslas – Gerinti ugdymo kokybę, siekiant kiekvieno vaiko pažangos. 

1 uždavinys. Užtikrinti ugdymo turinio kaitą, taikant inovatyvius ugdymo metodus ir būdus. 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo 

trukmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

1.1. Ugdomosios veiklos planavimas: grupių 

ilgalaikių ir trumpalaikių planų rengimas, 

veiksmingas įgyvendinimas. 

visus metus direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Planinga veikla leis siekti 

kokybiško ugdymo bei 

individualios vaikų pažangos. 

1.2. Mokytojų ugdomosios veiklos stebėjimas, 

analizė. 

visus metus direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdomosios veiklos stebėsena 

leis įvertinti pedagogų 

stipriąsias ir tobulintinas 

kompetencijas, siekiant ugdymo 

kokybės.  

1.3. Pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose ugdymo(si) kokybės, 

ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos 

visus metus direktoriaus 

pavaduotojas 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pedagogai stiprins turimas 

kompetencijas, įgys naujų, 



planavimo klausimais bei kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose įgytų žinių 

perteikimas kolegoms. 

ugdymui, 

mokytojai 

keliama kvalifikacija užtikrins 

kokybiškesnį ugdymą. 

1.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų Atestacinės komisijos veikla. 

visus metus Atestacinės 

komisijos 

pirmininkas 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pedagogai bus skatinami 

tobulinti savo kompetencijas, 

didės asmeninė jų atsakomybė 

už profesinį tobulėjimą. 

1.5 Gerosios patirties sklaida: atviros 

ugdomosios veiklos, dalinimasis gerąja 

patirtimi, parengtų ugdymo priemonių 

pristatymas pedagogų bendruomenei. 

visus metus direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pedagogai dalinsis savo gerąja 

darbo patirtimi, įgis žinių, 

gebėjimų. Ugdomosios veiklos 

taps patrauklesnės, įvairesnės. 

1.6. Ilgalaikė profesinių kompetencijų 

tobulinimo programa „Patirtinė vaiko 

veikla ─ sėkmingiausias metodas vaiko 

pažangai“. 

visus metus direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Įstaigos pedagogai dalinsis su 

kolegomis gerąja patirtimi. 

1.7. Apvalaus stalo diskusija su grupių 

mokytojomis „Individuali pažanga“. 

visus metus 

 

 

 

 

 

specialusis 

pedagogas, 

psichologas       

logopedai 

 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

Dalijimasis patirtimi, 

profesionalumo augimas, 

efektyvesnis bendradarbiavimas, 

siekiant  kiekvieno vaiko  

asmeninės pažangos ir tinkamų 

ugdymo sąlygų sudarymo. 

1.8. Konsultacijos tėvams, mokytojams, 

specialistams „Mano vaiko pasiekimai ir 

pažanga“. 

visus metus švietimo 

pagalbos 

specialistai 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Tėvai gaus žinių apie savo vaikų 

asmeninius pasiekimus ir 

pažangą, tolesnio ugdymo(si) 

galimybes ir sunkumus.  

1.9. Rajono logopedų metodinė diena 

„Aplinkų pritaikymas įtraukiojo ugdymo 

sėkmei lopšelyje-darželyje „Pasaka“. 

sausio mėn. spec. 

pedagogas, 

logopedai 

 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Logopedai pasidalins patirtimi, 

bendradarbiavimo galimybėmis, 

sieks kiekvieno vaiko sėkmingos 

įtraukties. 



1.10. Pranešimas „Švietimo pagalbos 

specialistų ir mokytojų 

bendradarbiavimas, ugdant skirtingų 

gebėjimų vaikus“. 

sausio mėn. spec. pedagogas žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pranešime skatinama aktyviau 

bendradarbiauti, dalintis 

patirtimi, ieškoti alternatyvių 

mokymo būdų, formų, metodų su 

kolegomis 

1.11. Pasitarimas „SUP vaikų pasiekimų, 

pokyčių ir individuali pažanga“. 

sausio, 

birželio mėn. 

 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Švietimo pagalbos specialistai 

pasidalins patirtimi apie savo 

ugdytinių pasiekimus ir pažangą, 

tėvai bus informuoti apie vaikų 

asmeninę pažangą. 

1.12. Šventinis rytmetis „Lietuvos 

Nepriklausomybės vardu“.                   

vasario 15 d. meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

mokytojai 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaikai įgys žinių apie valstybės 

simbolius, ugdys(si) tautinę 

savimonę, meilę savo kraštui. 

1.13. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos  atlikėjų konkursas 

„Tramtatulis“. 

kovo mėn. meninio 

ugdymo 

pedagogas 

žmogiškieji 

ištekliai 

 Sudominti vaikus lietuvių 

liaudies kūryba, puoselėti 

liaudies kultūrą. 

1.14. Viktorina „Taip skamba mano žodžiai“. kovo mėn. 

 

specialusis 

pedagogas, 

psichologas       

logopedai 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaikų kalbos ir pažintinių 

gebėjimų ugdymas. Pedagogų 

bendradarbiavimas,  dalijimasis 

darbo patirtimi. 

1.15. Šventinis rytmetis „Lietuviais esame mes 

gimę“. 

 

kovo mėn. meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

mokytojos, 

socialinis 

pedagogas 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaikai susipažins su Lietuvos 

simboliais (himnas, herbas, 

vėliava). Dainuos dainas ir šoks 

ratelius apie Lietuvą. 

 

 

1.16. Pasaulinės Žemės dienos minėjimas. 

Projektas „Žemė – saulės planeta“. 

kovo 20 d. Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaikai mokysis rūšiuoti atliekas, 

ugdys(is) ekologinio gyvenimo 

įgūdžius. Vaikai sužinos, kodėl 

reikia saugoti gamtą, žemės 

planetą. 



1.17. Projektas „Dovana medžiui- interaktyvi 

kortelė“. 

balandžio 

mėn. 

Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Įstaigos teritorijoje augantys 

medžiai turės savo interaktyvias 

korteles, kurių pagalba vaikai 

mokysis pažinti artimoje 

aplinkoje augančius medžius. 

1.18. Projektas „Keliaujame į pasakų šalį“,  

skirtas Lietuvių kalbos dienas paminėti. 

balandžio 

mėn. 

mokytoja R. 

Stašelytė 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaikai klausys pasakų, mokysis 

pažinti raides, atliks kūrybines 

užduotis. 

1.19. Akcija „Dovanok knygelę, skaitysiu 

žodelį“, skirta paminėti Lietuvių kalbos  

dienas. 

balandžio 2 d. Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaizdinga, estetinė, emocinė 

literatūra lavins plėtos natūralų 

vaiko smalsumą, vaizduotę, 

kūrybines galias. 

1.20. Edukacinis projektas „Augu su knyga“, 

skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai.  

balandžio 2 d. mokytoja J. 

Karašauskienė 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Skatinti vaikus mylėti gimtąją 

kalbą, domėtis knygelėmis. 

1.21. Autizmo dienos minėjimas. balandžio 2 d. socialinis 

pedagogas 

žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdyti vaikų supratingumą, 

puoselėti draugiškumą ir 

toleranciją. 

1.22. Projektas „Gražiausi žodžiai ir žiedai 

mamai“, skirtas Motinos dienai paminėti.

  

gegužės 7 d. Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaikai lavins sakytinę kalbą, 

mokysis kūrybiškai pasveikinti 

mamas. 

1.23. Nacionalinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM 

projektas „Dovanoju paukšteliui namelį“. 

rugsėjo mėn. Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyti perteikti gamtojautą 

kūrybinėje ir meninėje veikloje. 

1.24. Pasitarimas „SUP vaikų pirminis 

įvertinimas ir aptarimas“. 

rugsėjo mėn. švietimo 

pagalbos 

specialistai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarti SUP vaikų vertinimo 

išvadas ir numatyti bendras 

ugdymo kryptis.  

1.25. Akcija „Kuo pavirto moliūgas?“.  spalio mėn. Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikai sužinos, ką galima 

pasigaminti iš rudens gėrybių. 

1.26. Paroda „Tas ežiukas tipu tapu“, skirta 

rudenėlio šventei paminėti.  

spalio mėn. Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

Bus surengta rudens gėrybių 

paroda. 



1.27. Priešmokyklinių grupių vaikų 

sociometrijos tyrimas. 

spalio mėn. psichologas žmogiškieji 

ištekliai 
Atskleisti ir tenkinami vaikų 

pažinimo ir ugdymosi poreikiai, 

ugdomos bendrosios 

kompetencijos. 

1.28. Šventinis rytmetis Mokytojų dienai 

paminėti.                                          

spalio 5 d. meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

mokytojai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Plėtojamas vaikų kūrybiškumas, 

muzikiniai pasiekimai, 

saviraiška, patirs teigiamų 

emocijų. 

1.29. Priešmokyklinių grupių vaikų mokyklinės  

brandos tyrimas. 

lapkričio-

gruodžio 

mėn. 

psichologas žmogiškieji 

ištekliai 
Atskleisti ir tenkinami vaikų 

pažinimo ir ugdymosi poreikiai, 

ugdomos bendrosios 

kompetencijos. 

1.30. Pranešimas tėvams.  psichologas žmogiškieji 

ištekliai 

Gerės vaikų pažinimas, poreikių 

tenkinimas, efektyvesnė 

ugdymosi ir asmenybės sunkumų 

korekcija. 

1.30.1. „Adaptacija  darželyje“. lapkričio 

mėn. 

1.30.2. „Amžiaus tarpsnio ypatumai“.  lapkričio 

mėn. 

1.30.3.  „Vaiko elgesys: norma ar problema“. gruodžio 

mėn. 

1.30.4. „Auklėjimo iššūkiai“. gruodžio 

mėn. 

1.31. Akcija „Dalinuosi gerumu“. gruodžio 

mėn. 

socialinis 

pedagogas 

žmogiškieji 

ištekliai 

Tobulės pažinimo, 

komunikavimo kompetencijos, 

bus puoselėjamos žmogiškosios 

vertybės. 

1.32. Pranešimas tėvams „Vaiko kalbos 

ugdymo reikšmė asmenybės ūgčiai“. 

gruodžio 

mėn. 
logopedai žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvai bus informuoti apie vaikų 

kalbos  ugdymo svarbą ir 

reikšmę jų asmenybės ūgčiai. 

 



2 uždavinys.  Kurti saugią edukacinę ir fizinį aktyvumą skatinančią aplinką. 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo 

trukmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

2.1. Vaiko gerovės komisijos veikla. visus metus direktorius, 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Rūpinsis vaikui saugia ir 

palankia mokymosi aplinka, 

orientuota į asmenybės sėkmę, 

gerą savijautą, brandą. 

2.2. Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su 

sporto bendruomenėmis. 

visus metus direktorius žmogiškieji 

ištekliai 

Bus sudarytos sutarys 3 

bendradarbiavimo sutartys. 

2.3. Atnaujintos esamos ir sukurtos naujos 

saugios aktyviai veikti skatinančios lauko 

erdves. 

visus metus direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

žmogiškieji 

ištekliai,  

biudžeto lėšos 

Bus atnaujintos senos ir sukurtos 

aktyviai veikti skatinančios 

erdvės. 

2.4. Tinkamas rytinių mankštų ir kūno 

kultūros užsiėmimų organizavimas. 

visus metus direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojos 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Kasdien bus organizuojamos 

rytinės mankštos ir nemažiau, 

kaip 2 val. per savaitę aktyvūs 

kūno kultūros užsiėmimai. 

2.5. Vykdomi tradiciniai lopšelio-darželio 

renginiai, kalendorinės šventės. 

visu metus meninio 

ugdymo 

mokytojas, 

Etnokultūros 

komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

Kartu švenčiamos šventės ugdo 

vaikų socialines kompetencijas, 

vienybės, bendrystės jausmą. 

Telkiama lopšelio-darželio 

bendruomenė. 

2.6. Įgyvendinamos socialinių-emocinių 

įgūdžių programos: LIONS QWEST 

programa „Laikas kartu“ priešmokyklinio 

amžiaus ir programa „Kimochis“ 

ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

visus metus socialinis 

pedagogas, 

grupių 

mokytojai 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Formuojamos vaikų vertybinės 

nuostatos, ugdomos socialinės ir 

emocinės kompetencijos. 



2.7. Organizuoti ir dalyvauti prevenciniuose 

renginiuose. 

visus metus direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

socialinis 

pedagogas, 

mokytojos 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Prevencinių renginių metu lavės 

vaikų socialinės kompetencijos, 

mokysis įveikti sunkumus, lavės  

vaikų bendravimo su 

bendraamžiais įgūdžiai. 

2.8. Skatinti mokytojus dalyvauti streso, 

krizių valdymo seminaruose, profesinių 

kompetencijų tobulinimo fizinio 

aktyvumo, skaitmeninio raštingumo 

srityje.  

visus metus direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojos 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Mokytojos sustiprins savo 

kompetencijas streso, krizių 

valdymo srityse, tobulins 

profesines kompetencijas fizinio 

aktyvumo ir skaitmeninio 

raštingumo srityje. 

2.9. Fizinio aktyvumo veiklų viešinimas.  visus metus direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojos 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Įstaigos įvaizdžio gerinimas, 

visuomenę apie įstaigos veiklą, 

pasiekimus ir pokyčius 

informacija bus teikiama 

įstaigos internetinėje svetainėje, 

grupėse esančiose lentose, 

grupių Facebook grupėse. 

2.10. Organizuoti fiziškai aktyvias pertraukas 

tarp veiklų. 

visus metus direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojos 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Pasyvios veiklos bus nuolat 

kaitaliojamos su fiziškai 

aktyviomis veiklomis. 

2.11. Pamokėlės vaikams apie sveiką mitybą, 

apie traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevenciją, apie ėduonies profilaktiką ir 

burnos higieną. 

visus metus visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaikams bus suorganizuoti 

užsiėmimai apie sveiką mitybą, 

sužinos, kaip išvengti traumų ir 

nelaimingų atsitikimų. Vaikai 

išmoks, taisyklingų burnos 

higienos įpročių ir  kaip 

teisingai valyti dantukus. 

2.12. Pamokėlės apie sveikatos saugojimą, 

sveikos gyvensenos ir ligų prevenciją.  

visus metus visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaikai gaus žinių apie sveikatos 

saugojimą, sveiką gyvenseną ir 

ligų prevenciją. 



2.13. Respublikinis projektas „Sveikatiada“. vasario- 

birželio mėn. 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklą 

organizuojanti 

grupė, 

mokytojos, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaikai turės daugiau žinių apie 

sveikos mitybos, fizinio 

aktyvumo naudą sveikatai. 

Gerės bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

 

2.14. Sukurti fizinio aktyvumo skatinimo 

procesų ir rezultatų vertinimo sistemą. 

vasario -

gegužės mėn. 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklą 

organizuojanti 

grupė 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Leis vertinti fizinio aktyvumo 

skatinimo, nuveiktos veiklos 

pasiekimus, stebėti pokyčius. 

2.15. Projektas „Ikimokyklinukų žiemos 

olimpiada 2023“.  

sausio–

vasario mėn. 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklą 

organizuojanti 

grupė, 

mokytojai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Skatinti sveiką gyvenimo būdą 

žiemos periodu. Tenkinti vaikų 

fizinio aktyvumo poreikį 

išbandant žiemos sporto šakas. 

2.16. LTMŽ  „Lietuvos mažųjų žaidynės“.     sausio–

gegužės mėn. 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklą 

organizuojanti 

grupė, 

mokytojai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Didinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

fizinį aktyvumą, tenkinant 

prigimtinį judėjimo poreikį ir 

skatinti Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogų 

tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą, profesinę 

paramą ir pagalbą, ugdant 

sveikus ir fiziškai aktyvius 

vaikus. 



2.17. Grupinė veikla „Jausmų labirintas“. gegužės mėn. specialusis 

pedagogas, 

psichologas 

žmogiškieji 

ištekliai 

Bus sudarytos sąlygos 

ugdytiniams jaustis saugiai, 

atpažinti savo jausmus. 

2.18. Grupinė veikla „Norime gražiai kalbėti“.  spalio-

gruodžio 

mėn. 

logopedė E. 

Šidlauskienė 

žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdoma vaikų kalba, smulkioji 

motorika, pažintiniai gebėjimai. 

2.19. Grupinė veikla „Tark žodelį, tark dar 

vieną“. 

spalio–

gruodžio 

mėn. 

logopedė R. 

Vazgienė 

žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdoma vaikų kalba, smulkioji 

motorika, pažintiniai gebėjimai. 

2.20. Baltosios lazdelės dienos minėjimas. spalio 15 d. socialinis 

pedagogas 

žmogiškieji 

ištekliai 

Atkreipti vaikų dėmesį į 

regėjimo negalią turinčius 

žmones, supažindinti su 

Baltosios lazdelės paskirtimi, 

Brailio raštu. 

2.21. Tolerancijos diena. lapkričio 16 

d. 

socialinis 

pedagogas 

žmogiškieji 

ištekliai 

Skatinti ugdytinius daugiau 

sužinoti apie toleranciją. Diegti 

pakantumo, supratingumo, 

atjautos vertybines nuostatas 

3 uždavinys. Įtraukti visą bendruomenę į aktyvias veiklas, plėtoti tėvų savanorystę. 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo 

trukmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

3.1. Vykdyti švietimo pagalbos specialistų 

konsultacijas tėvams (globėjams) 

pozityvios tėvystės, vaikų adaptacijos ir 

kitais klausimais. 

visus metus švietimo 

pagalbos 

specialistai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvai gaus žinių apie pozityvią 

tėvystę, vaikų adaptaciją ir kt. 

klausimais. 

3.2. Parengti stendai bendruomenei apie 

sveikatos saugą, sveiką gyvenseną ir ligų 

prevenciją, užkrečiamas ligas ir asmens 

higieną. 

visus metus visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Bendruomenė bus informuota 

apie sveikatos saugą, sveiką 

gyvenseną ir ligų prevenciją, 

užkrečiamas ligas ir asmens 

higieną. 



3.3. Akcija „Pagalba sparnuočiams“ 

(paukštelių lesinimas). 

sausio–kovo 

mėn. 

Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

Formuoti atsakomybės jausmą 

už artimiausioje aplinkoje 

gyvenančius paukščius. 

3.4. Dalyvavimas respublikiniame projekte 

„Mes rūšiuojam“. 

sausio– 

vasario mėn. 

Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

Skatinti vaikus mylėti gamtą, 

tausoti, prisidėti prie švarios ir 

gražios aplinkos išsaugojimo, 

gamtinių išteklių taupymo, 

ugdyti elektroninių atliekų 

rūšiavimo įgūdžius. 

3.5. Dalyvavimas respublikiniame konkurse 

„Kamštelių vajus“. 

sausio– 

gegužės mėn. 

Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

Skatinti vaikus mylėti gamtą, 

tausoti, prisidėti prie švarios ir 

gražios aplinkos išsaugojimo, 

gamtinių išteklių taupymo, 

ugdyti atliekų rūšiavimo 

įgūdžius. 

3.6. Akcija beglobiams gyvūnams „Gera 

daryti gera“. 

vasario mėn. Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

Formuoti atsakomybės jausmą 

už artimiausioje aplinkoje 

gyvenančius gyvūnus. 

3.7. Užgavėnės. „Šalta žiema šalin eina, jau 

pavasaris ateina...“. 

vasario 21 d. Etnokultūros 

komanda, 

meninio 

ugdymo 

pedagogas 

žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdytiniai susipažins su lietuvių 

liaudies kūryba, papročiais ir 

tradicijomis. Gaminti Užgavėnių 

kaukes bus įtraukta šeima. 

3.8. Velykos. „Žaliais vieškelėliais Velykos 

atėjo...“. 

balandžio 11 

d. 

Etnokultūros 

komanda, 

meninio 

ugdymo 

pedagogas 

žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdytiniai susipažins su Velykų 

papročiais ir tradicijomis. 

Sužinos, ko moko senolių 

išmintis, prisimins tradicijas. 

Bendraus, žais tradicinius 

žaidimus. Kartu su tėveliais 

vaikais margins kiaušinius. 

3.9. Knygelių paroda „Sukurk knygelę su 

tėveliais“. 

kovo 13 d. – 

balandžio 14 

d. 

Etnokultūros 

komanda 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Skatinti vaikus mylėti gimtą 

kalbą, mokytis pažinti raides. 

Vaikai kartu su tėveliais kurs 

knygeles.   



3.10. Dalyvavimas respublikinėje akcijoje 

„Darom 2023!“. 

balandžio – 

gegužės mėn. 

Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

Įstaigos bendruomenė dalyvaus 

pavasarinėje švarinimosi 

akcijoje, tvarkant visuomeninės 

paskirties vietas. 

3.11. Dalyvavimas akcijoje – talkoje 

„Gražiname „Pasakos“ aplinką“. 

gegužės mėn. Ekologinė 

komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

Visa bendruomenė dalyvaus 

tvarkant įstaigos teritoriją. 

3.12. Šventiniai rytmečiai, skirti Motinos 

dienai.  

gegužės mėn. meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

mokytojai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Stiprės vaiko emocinis ryšys su 

mama, mokysis reikšti meilę ir 

pagarbą mamai. 

3.13. Atsisveikinimo su lopšeliu-darželiu 

šventė.                                                     

gegužės 31 d. meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

mokytojai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Plėtojamas vaikų kūrybiškumas, 

muzikiniai pasiekimai, 

saviraiška, patirs teigiamų 

emocijų, kartu dalyvaus tėveliai. 

3.14. Šventinis rytmetis Žinių dienai paminėti 

„Sveikas, Rugsėji“.                   

rugsėjo 1 d. meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

mokytojai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikai žais ir veiks 

netradicinėse erdvėse, patirs 

teigiamų emocijų. Veiklose 

dalyvaus visa bendruomenė. 

3.15. Mykolinės: Obuolio ir bulvės šventė. 

„Gardūs blynai, obuoliai... 

Ei, smaližiai, šen būriais“. 

rugsėjo 25 d.  priešmokyklinių 

grupių 

mokytojai ir 

meninio 

ugdymo 

pedagogas 

žmogiškieji ir 

intelektiniai 

ištekliai 

Vaikams bus suteikta žinių apie 

Mykolinių papročius, tradicijas, 

patiekalus. Atlikdami daineles, 

šokius, žaisdami bei kūrybiškai 

interpretuodami tautosaką, pajus 

jos dvasingumą ir patirs kūrybinį 

džiaugsmą. Šventėje bus 

pakviesti dalyvauti tėvai. 

3.16. Tėvų komitetų susitikimas-diskusija. lapkričio 

mėn. 

direktorius žmogiškieji 

ištekliai 

Aptartos kylančios vaikų 

ugdymo(si) problemos ir 

susitarta dėl jų sprendimo 

galimybių. 

3.17. Advento vakaronės 

 „Kai pūgos išdainuos Advento 

vakarus...“. 

gruodžio 

mėn. 

priešmokyklinių 

grupių 

mokytojai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdytiniai įgys žinių apie 

Adventą. Turės lietuviško 

mentaliteto pradmenis; savitą, jo 



meninio 

ugdymo 

pedagogas 

amžiaus galimybes atitinkantį, 

tautinį suvokimą, etnokultūrinį 

mąstymą. 

3.18. Šventinės grupių popietės su Kalėdų 

seneliu. 

gruodžio 

mėn. 

meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

mokytojai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Plėtojamas vaikų kūrybiškumas, 

muzikiniai pasiekimai, 

saviraiška, patirs teigiamų 

emocijų. Šventėse kartu 

dalyvaus tėveliai. 

 

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 2023 metų veiklos plano vykdymą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, vykdys 2021–2025 metų 

strateginio plano įgyvendinimo analizę. 

Strateginio plano stebėsenos grupė visuotinio bendruomenės susirinkimo metu pateiks 2021–2025 metų strateginių tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo analizę. Pagal atliktą SSGG analizę, lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus bus sudarytas 2024 metų lopšelio-darželio 

veiklos planas. 

___________________________________ 
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