
PATVIRTINTA  

Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

direktorės 2022 m. sausio 3 d. 

įsakymu Nr. VK-2 
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2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos plane numatomi tikslai, uždaviniai ir 

veiklos prioritetai, kurie remiasi įstaigos, Kelmės miesto savivaldybės švietimo skyriaus 

strateginėmis metinėmis bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo vystymo kryptimis. 

2. Rengiant lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos planą, orientuotasi į europinius 

standartus ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę, siekiama 

užtikrinti mikrorajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) poreikius. 

3. Lopšelio-darželio veiklos plane tikslo ir uždavinių realizavimui numatoma konkreti 

veikla. 

4. Veiklos plane laikomasi lopšelio-darželio strategijoje deklaruotų vertybių, principų, 

įgyvendinant numatytą įstaigos viziją ir misiją. 

 

II SKYRIUS  

VIZIJA 

 

5. Moderni, nuolat besimokanti, saugi, bendradarbiaujanti, kūrybiškai taikanti bei 

skleidžianti etninio ugdymo patirtį, teikianti kokybišką ir bendruomenės poreikius atitinkantį 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, sudaranti sąlygas visapusiškai vaiko asmenybės plėtrai, 

ugdymo įstaiga.  

 

III SKYRIUS 

 MISIJA 

 

6. Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas kiekvienam 

ugdytiniui pagal galimybes bei poreikius, ugdyti etnines vertybines nuostatas, siekti individualios 

vaiko asmenybės raiškos, gebančios sėkmingai tęsti mokymąsi aukštesnėje švietimo pakopoje. 

 

IV SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 7. Tikslas. Kurti šiuolaikinės įstaigos tapatybę, organizuoti kokybišką ugdymą  padedantį 

vaikui  išsiugdyti kūrybiško mąstymo įgūdžius per patyriminį ugdymą ir tenkinti vaiko prigimtinius, 

etninės kultūros, socialinius, pažintinius, sveikatos saugojimo, specialiuosius poreikius, 

atsižvelgiant į jo prigimtines galias,  individualią patirtį bei užtikrinti sėkmingą įstaigos veiklos  

programos įgyvendinimą. 

8. Uždaviniai: 



8.1. Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas skatinant kūrybinį 

mąstymą, gerinant vaiko pasiekimų kokybę, problemų sprendimo, sakytinės bei rašytinės kalbos 

srityse. Tobulinti asmeninę vaikų patirtį per patyriminį ugdymą, kurti šiuolaikinę, saugią ir sveiką 

edukacinę ugdymo(si) aplinką. 

Uždaviniui įgyvendinti pedagogai organizuodami kasdieninę veiklą, kūrybiškai 

panaudojo turimas erdves ir priemones. Taip pat visos įstaigos grupės  dalyvavo organizuojant  ir 

įgyvendinant projektus, kūrybinių darbų parodas, akcijas, renginius. Uždaviniui įgyvendinti  

organizuotos: 3 parodos, 5 projektai, 7 akcijos, 7 renginiai. 

Parodos rengiamos siekiant skatinti vaikų kūrybiškumą, meninę raišką, smalsumą, 

asmeninę patirtį, bendradarbiavimą su tėvais. (,,Rudeninis skėtis“, ,,Raudonskruostis obuolys“ ir 

fotografijų paroda ,,Drugelių gyvenimas“). 

Vykdomi projektai, akcijos, kuriose vaikai gilino žinias apie vaisius ir daržoves, sveikos 

mitybos įpročius, formavo teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą. („Ąžuoliuko šiltnamis“, 

,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“, ,,Sportuojantis koridorius“). Vaikai ugdėsi 5 pagrindines 

socialines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, 

atsakingų sprendimų priėmimą, (draugiškoji SEU olimpiada ,,Dramblys“ ir kt.). Visus metus 

vykdytas tarptautinis ankstyvojo amžiaus prevencinis projektas „Zipio draugai“, kurio metu vaikai 

mokėsi, kaip lengviau įveikti kasdieninius sunkumus. Organizuotos akcijos, per kurias vaikams 

buvo  ugdomas pilietiškumas, meilė ir pagarba savo kraštui, vienas kitam. Skatinama savanorystė, 

socialinis atsakingumas, gerumas, dosnumas, dalinimasis su mažiau turinčiais. (Sausio 13-ajai 

paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“; ,,Savaitė be patyčių“; „Darom! Gamta mums padėkos“; 

„Pyragų diena“,;  „Pasidalinkime gerumu“). 

Organizuoti renginiai: teminė savaitė „Sveikas, sugrįžęs paukšteli“, susipažindinimui su 

Lietuvoje gyvenančiais ir perinčiais paukščiais, puoselėti meilę gamtai; festivalis Tarptautinei 

Teatro dienai paminėti „Noriu būti artistas“, vaikų artistiškumui, kalbiniams, vaidybiniams 

gebėjimams lavinti. Ugdytiniai gilino žinias apie Lietuvos istoriją, ugdė tautiškumą, lavino sakytinę 

kalbą teminėje savaitėje „Ką aš žinau apie Lietuvą“, renginyje „Lietuva – šalis brangi“, skirtame 

kovo 11-ajai paminėti. Saugaus eismo savaitė „Žinok ir būsi saugus“, siekiant prisiminti ir išmokyti 

vaikus saugaus elgesio taisyklių; Tarptautinei Miego dienai paminėti organizuotas iššūkis ,,Naktis 

darželyje“, džiugioms emocijoms patirti, geresnio savęs ir kito pažinimui. 

Uždaviniui įgyvendinti darželio pedagogės dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose eTwinning 

projektuose. Viename iš jų neformalaus ugdymo anglų kalbos būrelio mokytoja Jūratė Buivydienė 

už eTwinning projektą ,,LittleWords, BigWorlds“ buvo apdovanota Europos kokybės ženkleliu. 

Kuriame ugdytiniai gilino anglų kalbos žinias, susipažino su kitų šalių, kalba ir kultūra. 

Taip pat pedagogės dalyvavo respublikiniuose projektuose, parodose, konkursuose, 

akcijose, kuriose su ugdytiniais užėmė prizines vietas. Projekte-konkurse „Vaikų gebėjimų 

augimas, kuriant, mąstant, atrandant“ mokytoja metodininkė Jūratė Bimbienė tapo konkurso 

laimėtoja už ugdomąją veiklą, kuri padeda atskleisti įvairius vaikų gebėjimus, siekiant kokybiško 

ugdymo. Taip pat mokytoja metodininkė Jūratė Bimbienė parengė metodinę priemonę „Per mokslo 

kalnus“ Kelmės raj. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos darbuotojų 

metodinių darbų konkursui „Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“, kur laimėjo I vietą; 

parengė metodinę priemonę (patyriminę veiklą) „Eksperimentai, bandymai, tyrimai su kiaušiniais“ 

mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų konkursui „Pamoka kitaip – eksperimento galia“ – ir laimėjo 

II vietą; sukūrė tris veiklas su lego kaladėlėm, laimėjo II vietą šešių kaladėlių konkurse „Baltic 

Orbis“. Mokytoja metodininkė Jūratė Bimbienė kartu su ugdytiniais parodė vaikų meninius 

gebėjimus, konkurse: „Margučių raštų kraitė“, jų kūrybinis darbelis – „Margutis“ užėmė I-ą vietą; 

respublikiniame piešinių konkurse „Saldainių šalis“ piešinys „Saldusis sapnas“ laimėjo III vietą. 

Taip pat vaikai mokėsi saugoti aplinką, gamino darbelius iš antrinių žaliavų, kur ekologiniame 

konkurse „Žaliasis lėktuvėlis 2021“ , darbelis lėktuvas, tapo konkurso laimėtoju. Už respublikiniam 

konkursui „EKO MADA“ sukurtą liemenę iš senų marškinių „Kosmoso platybės“, laimėjo II vietą. 

Įstaigoje veikia ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Darbštuoliukai“, taikanti ,,M. Montessori“ 

ugdymo sistemos elementus. Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Pelėdžiukai“ dalyvavo ,,Zipio 



draugų“ tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje. „Geros pradžios“ metodikos elementus 

ugdyme taiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Smaližiukai“, „Nykštukai“, ir 

„Riešutukai“. Draugiškoje SEV (socialinio emocinio ugdymo) olimpiadoje ,,Dramblys“ dalyvavo 

priešmokyklinio ugdymo ,,Nykštukų“ ir ,,Riešutukų“ grupės ir ikimokyklinio ugdymo „Žirniukų“ 

grupė. 

2021 m. kovo-lapkričio mėnesiais įstaiga dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros 

įgyvendinamame projekte „Inovacija vaikų darželyje“. Pedagogai susipažino su inovatyviomis 

priemonėmis, domėjosi naujais leidiniais, skirtais ikimokykliniam ugdymui, mokėsi ir pravedė 

inovatyvias  veiklas, vadovaudamasis nauja metodika. 

2021 m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams buvo teikiama logopedo 

pagalba. Įvertinti ugdytinių turimi kalbos ir kalbėjimo sutrikimai. Suskirstyti specialiųjų poreikių 

turintys vaikai į grupes ir pogrupius pagal sutrikimo pobūdį. Logopedės vykdė prevencinį projektą 

„Ką gali mano pirštukai“ (2021 m. spalio mėn.) 11 grupėje ,,Boružiukai“, skirtą smulkiajai 

motorikai, kalbai lavinti; vykdė 4 veiklų projektą 13 grupėje ,,Lašeliai“ ,,Kiek aplink garsų!“ (2021 

m. spalio mėn. – 2021 m. lapkričio mėn.); 12 grupėje ,,Voveriukai“ prevencinį projektą ,,Seku seku 

pasaką“ (2021 m. gruodžio mėn.); priešmokyklinio ugdymo grupėse pravedė mokomąsias popietes 

,,Kalbos skrynelę atvėrus“. Taip pat logopedės dalyvavo respublikinėje ilgalaikėje prevencinėje 

programoje „Žaidimai moko“ II modulis (2021 m. sausio mėn.). Organizavo rajoninę kūrybinių 

darbų parodą „Gražiausias žodis“, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Dalyvavo ir respublikiniame interaktyviame kūrybiniame 

projekte ,,Z–Ž ištark mus aiškiai“, skirtame vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Kelmės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių darbų parodoje ,,Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių, kalbinių gebėjimų ugdymas“; respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos (logopedų) specialistų vaikų tarties mokymo 

virtualiame projekte ,,Garsų S, Š užduočių kraitelė“; respublikinėje švietimo pagalbos specialistų 

parengtų priemonių fotografijų ir aprašymų parodoje ,,Žodelius jungiu – sakinį tariu“. Dalyvaujant 

projektuose lavėjo mokinių foneminė klausa, plėtėsi aktyvusis žodynas. Mokiniai, atsakydami į 

klausimus mokėsi formuluoti pilnus sakinius, gebėjo sukaupti dėmesį ir atpažinti aplinkos garsus, 

mokėsi logopedinės ritmikos. Taip pat mokėsi smulkiosios motorikos ir kalbą lavinančių pratimų 

bei žaidimų. Praturtėjo vaikų žodynas. Vaikų kalba tapo aiškesnė ir taisyklingesnė. 

2021 m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams buvo taikoma socialinio 

pedagogo užsiėmimai pagal individualias programas. Socialinė pedagogė rengė individualius 

užsiėmimus, kad padėtų vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, 

kad racionaliau išnaudotų visas teikiamas galimybes ugdytis ir augti. Identifikavo vaiko 

individualias galimybes ir reikmes, dirbo kartu su pedagogais, grupių mokytojomis, kitais 

specialistais, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. 

Įstaiga įsigijo ugdymo priemonių, skirtų vaikų skatinimui  kūrybiškai veikti, žaisti, tyrinėti, 

eksperimentuoti. Buvo įsigyti 3 išmanieji ekranai, skirti inovatyviam ir įdomesniam ugdymui. Taip 

pat nupirktos ,,Interaktyvios grindys“, kurios naudojamos ne tik žaidimams, bet ir ugdymo tikslais. 

„Giliuko“ laboratorija papildyta naujomis priemonėmis. 

Procentaliai šis uždavinys įstaigoje buvo įgyvendintas 95% iš 100%. Pastaba: dėl 

respublikoje paskelbtos ekstremalios situacijos dėl COVID-19, nebuvo galima bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais, A. Lipeikos menų mokykla, kurie  ugdytinius būtų supažindinę su įvairiais 

instrumentais,  leidę paklausyti jų skambesio, supažindinę su instrumentų istorija. 

             8.2. Siekti, patraukliais būdais ir formomis, veiksmingos šeimos ir ugdymo įstaigos 

partnerystės, vykdant vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimą, efektyvinti darbuotojų komandinio 

darbo įgūdžius. 

 Dėl pandemijos bendradarbiavimas su tėvais 2021 m. dažniau vyko nuotoliniu būdu, per 

grupių uždaras grupes FB, Messenger. Tėvai aktyviai prisidėjo prie vaikų švenčių, projektų ir  

veiklų įgyvendinimo. 

Uždaviniui įgyvendinti organizuotos: 4 parodos, 6 projektai, 4 akcijos, 5 renginiai. 

Kūrybinių darbų parodos ugdė vaikų kūrybinius gebėjimus, saviraišką, bendradarbiavimą su tėvais. 



(„Mamytė mylima“; „Kalėdinė kojinė“; „Mano angelas“).  O parodai „Papuošk darželį nykštukais“ 

tėveliai su ugdytiniais padarė daug įvairiausių nykštukų, kurie papuošė darželio, vidaus ir lauko 

erdves.                                            

Buvo vykdomi projektai, kurių metu ugdytiniai lavino loginį mąstymą, komandinio darbo 

įgūdžius, išbandė žiemos sporto šakas, įgijo sveikos gyvensenos įgūdžių, bendradarbiavo su 

tėveliais. (Loginio mąstymo edukacinis projektas „Šimtmečio vaikai 2021“; projektas 

„Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2021“; Tarptautinės Dauno sindromo ir Tolerancijos dienos;  

projektas „Kai aš mažas buvau“; projektas „Obuolio“ savaitė, skirta pasaulinei obuolio dienai 

paminėti.). 

Organizuotos akcijos, kurios skatino vaikų fizinį aktyvumą, sudomino ugdytinius 

netradicine veikla, ugdė toleranciją, draugiškumą, dosnumą. („Laiminga vaikystė“; „Rieda ratai 

rateliukai“; „Mažoji mylia“; „Pyragų diena“). 

Vyko renginiai, kurie ugdė ir puoselėjo meilę ir pagarbą mamai, pedagogams. (Motinos 

diena „Paklausyk, mamyte“; priešmokyklinių grupių ugdytinių išleistuvės „Vaikystė skleidžia 

sparnus“; Rugsėjo 1 – osios šventė „Ir vėl atėjo ruduo“; Tarptautinė Mokytojų diena „Ačiū, 

Mokytojau, Tau“). Renginyje „Žingsniuojame kartu“, skirtame pasaulinei turizmo dienai paminėti, 

bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo, susipažino su šiaurietiško ėjimo būdu. Siekiant 

veiksmingos šeimos ir ugdymo įstaigos partnerystės, suorganizuota apskritojo stalo diskusija 

„Pozityvus tėvų ir mokytojų dialogas. Kuo jis svarbus vaiko ugdymui?“. Bendradarbiaujant su 

tėvais aptarta vaikų auklėjimo patirtis. 

Vykdant ir gerinant vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimą, pasirinkta inovatyvi internetinė 

sistema „Mūsų darželis“. Tai šiuolaikinė priemonė, kurioje įstaigos darbuotojai ir tėvai bendrauja 

siekdami bendro tikslo – kuo geriau išugdyti vaikus. 

Efektyvinant darbuotojų komandinio darbo įgūdžius, darželio pedagogai dalyvavo 40 val. 

mokymuose „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei pagalbos mokiniui 

specialistų informacinių technologijų kompetencijų tobulinimas“, kuriuos vedė darželio mokytojos 

metodininkės Jūratė Bimbienė ir Reda Mačiūnė. Pedagogai susipažino su nuotoliniam ugdymui 

tinkamomis techninėmis priemonėmis, programomis, informacinių technologijų įrankiais ir 

ištekliais. 

Procentaliai šis uždavinys įstaigoje buvo įgyvendintas 100% iš 100%. 

8.3. Ugdyti vaikų etnokultūrinės raiškos įgūdžius, tautinio paveldo pažinimą ir etninių 

vertybių perteikimą, didesnį dėmesį skiriant Kelmės krašto tradicijoms ir papročiams bei 

organizuoti bendruomenę suburiančius renginius, palaikyti glaudžius santykius su socialiniais 

partneriais. 

 Uždaviniui įgyvendinti buvo organizuotos: 3 parodos, 1 projektas, 3 akcijos, 6 renginiai. 

Vaikai buvo supažindinami su liaudies tradicijomis, advento, Velykų, Kalėdų papročiais. Mokomi 

jas puoselėti ir pritaikyti šiuolaikiniame gyvenime (paroda „Užgavėnių kaukės“, šventės: „Žiema, 

žiema bėk iš kiema“; „Velykų rytą – margučiai ritas“; Adventiniai vakarojimai „Tu, kiškeli, 

leliumaj“; grupių kalėdiniai renginiai „Kalėdos draugų rate“). 

Įgyvendinant šį uždavinį buvo ugdomas vaikų pilietiškumas, meilė, pagarba savo kraštui, 

tautinės vertybės, meniniai įgūdžiai. Buvo organizuota kūrybinių darbų respublikinė paroda 

„Tėvynės meilė ant paukščio sparnų“; akcija „Pražydo darželis trispalve“, skirta Vasario 16-ajai 

paminėti; renginys – Vasario 16-ajai paminėti „Tėviškėlę aš myliu“. Kalėdinės akcijos 

„Pasidalinkime gerumu“ metu, vaikai buvo mokomi pagarbos, skatinami dalintis su kitais šalia 

esančiais žmonėmis. Socialinė pedagogė kartu su keliais priešmokyklinukais apsilankė Kelmės 

Švenč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje ir dalijo šventinius atvirukus, kuriuos padarė 

lopšelio-darželio vaikai kartu su mokytojomis, žmonėms po mišių ir linkėjo jiems laimingų 

ateinančių metų. 

Mokytojos dalijosi gerąja patirtimi su kitų ugdymo įstaigų mokytojais, organizuodami 

respublikinį etninį renginį–projektą „Tu, lineli, Žydražiedi“. Mokytojos metodininkės Jūratė 

Bimbienė ir Reda Mačiūnė vedė seminarą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei 

pagalbos mokiniui specialistų informacinių technologijų kompetencijų tobulinimas“ Tytuvėnų 



vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams bei pagalbos 

mokiniui specialistams. 

Procentaliai šis uždavinys įgyvendintas 95% iš 100%. Pastaba: ekstremalios situacijos dėl 

COVID-19 viruso plitimo, dalis užplanuotų renginių, veiklų su tėvais, bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais liko neįgyvendinta. Nebuvo galima bendradarbiauti su Kelmės kultūros 

centro amatų centru, kur mokytojos su ugdytiniais turėjo vykti į edukacines programas: „Užgavėnių 

kaukių gaminimas“; „Margučių marginimas“; „Meduolių kepimas“; taip gilinti žinias apie 

tradicines šventes, ugdyti kūrybiškumą. 

2021 metais atlikus platųjį įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, giluminei analizei buvo 

pasirinkta 1 vidaus audito sritis ,,Etosas“. Siekiant išsiaiškinti mūsų ugdymo įstaigos bendruomenės 

lygių galimybių suteikimą ir teisingumą, ugdymo įstaigos narių bendravimo kokybę ir įvaizdžio 

kūrimo kultūrą.  

  

„ETOSAS“ 

2 lentelė                                

Veikos rodikliai 
 

Pagalbiniai rodikliai 

Vertinimo lygiai 

4 3 2 1 

1.1.  Mokyklos vertybės. 
1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir 

teisingumas 
+    

1.2.Įstaigos  įvaizdis. 1.2.3.Įstaigos įvaizdžio kultūra +    

1. 3.  Įstaigos vidaus ir 

išorės ryšiai 

1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė 
+    

            

   

Lygių galimybių

suteikimas ir

teisingumas  85,2

Įvaizdžio kūrimo kultūra

93

Įstaigos bendruomenės

narių bendravimo ir

bendradarbiavimo

kokybė 100

 
 

Pagalbinis rodiklis 1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas vertinamas labai gerai, t.y. 

priskiriamas 4 lygiui.  

 

Pagalbinis rodiklis  1.2.3. Įstaigos įvaizdžio kultūra vertinamas 4 lygiu.     

 

Pagalbinis rodiklis 1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė 

vertinama labai gerai, t.y. priskiriama 4 lygiui. 

 

 „GILUMINIO“ VIDAUS AUDITO IŠVADOS 

 

9.  Ugdymo įstaigoje laikomasi lygių galimybių, teisingumo principo. 

10.  Įstaigoje nepažeidžiamos bendruomenės narių teisės. 

11.  Ugdymo įstaigoje toleruojama nuomonių įvairovė. 



12.  Pedagogai ir ugdytinių tėveliai dalyvauja įstaigos organizuojamuose renginiuose. 

13. Ugdymo įstaiga informuoja bendruomenę apie savo veiklą.  

14. Ugdymo įstaigos įvaizdis kuriamas šiais metodais ir būdais: 

14.1. renginiais; 

14.2. šventėmis; 

14.3. akcijomis, publikuojamomis spaudoje, įstaigos internetiniame puslapyje; 

14.4. kvalifikuotais specialistai; 

14.5. ugdymo įstaigos aplinka; 

14.6. šie būdai informuoja visuomenę apie įstaigą; 

14.7. įstaiga tinkamai atstovauja visuomenėje. 

15. Ugdymo įstaigoje veikia bendravimo ir bendradarbiavimo sistema. 

16. Įstaigoje yra taikomi šie bendravimo ir bendradarbiavimo būdai ir formos: pokalbiai, 

susirinkimai, renginiai informacija pateikiama internetu. 

17. Ugdymo įstaigoje yra taikomi konfliktų prevencijos ir sprendimo būdai. 

 

 „GILUMINIO“ VIDAUS AUDITO REKOMENDACIJOS 

 

18. Geranoriškai bendraujant ir bendradarbiaujant tarpusavyje siekti, kad lygių galimybių 

principas pasiektų dar aukštesnį lygį. 

19. Puoselėti  lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdymos(si) aplinką. 

 

V SKYRIUS 

 SITUACIJOS ANALIZĖ 2022 METAMS 

 

Įstaigos stipriosios pusės (privalumai) Įstaigos silpnosios pusės (trūkumai) 

Įstaigoje vaikai ugdomi pagal etninės veiklos 

kryptį. 

Specialisto, teikiančio psichologinę ir 

specialiąją pagalbą ugdytiniams, trūkumas. 

Ugdymas organizuojamas taikant Montessori 

sistemos elementus, „Zipio draugai“ programą, 

„Geros pradžios“ programos elementus. 

Dalyvauta draugiškoje SEU (socialinio emocinio 

ugdymo) olimpiadoje „Dramblys“. 

Silpnos pasiekimų sritys: skaičiavimas ir 

matavimas, problemų sprendimas, mokėjimas 

mokytis. 

Kokybiškai organizuojami neformalaus ugdymo 

užsiėmimai. 

Patalpų stygius ugdymo proceso vykdymui ir 

neformaliojo ugdymo įgyvenimui. 

Dirba kompetentingi, kvalifikuoti ir nuolat 

tobulėjantys pedagogai. 

Tėvai pasyviai dalyvauja susirinkimuose, 

darželio renginiuose. 

Dalyvaujama ES eTwinning projektuose.  

Nuolat atnaujinama įstaigos vidaus ir lauko 

ugdymo aplinka, aprūpinta šiuolaikiškomis ir 

inovatyviomis ugdymo priemonėmis, 

užtikrinančiomis kokybišką ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą. 

 

Įkurta „Giliuko laboratorija“  

Įstaigos galimybės, palankios sąlygos Įstaigos grėsmės, išorės nepalankios sąlygos 

Ryšiai su socialiniais partneriais. 
Daugėja vaikų, turinčių kalbos, elgesio, 

emocijų ir dėmesio sutrikimų. 



Parama ir gyventojų pajamų mokestis. Įstaigai reikalinga išorės renovacija. 

Galimybės efektyviai taikyti ugdymo procese 

šiuolaikines technologijas siekiant kokybės ir 

ugdymo įvairovės. 

Tėvų užimtumas, bendravimo su vaiku stoka. 

Galimybė teikti informaciją, ugdytinių tėvams, 

elektroniniame dienyne, bei uždaruose Facebook 

grupėse. 

Nuolat didėjanti dokumentacija trukdo 

kokybiškai atlikti tiesioginį darbą su vaikais. 

Tėvų įnašas už lankytas dienas leidžia pagerinti 

materialinę bazę ir ugdymo(si) kokybę. 
Nėra švietimo politikos stabilumo. 

Efektyvus gaunamų lėšų panaudojimas, 

sprendžiat lauko teritorijos saugumo problemas, 

turtinant ir atnaujinant lauko edukacines erdves. 

 

 

VI SKYRIUS 

 TIKSLAS 

 

20. vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, plėtoti socialinę 

partnerystę, telkiant įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius vaiko asmenybės ūgčiai, kurti 

įstaigos įvaizdį, pasitelkiant inovatyvius metodus ir būdus. 

  

VII SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 

 

21. plėtoti ugdytinių kompetencijas, organizuojant kryptingą, sistemingą ir nuoseklų 

ugdymo(si) procesą, taikant inovacijas.  

22. Efektyvinti įstaigos bendruomenės ir socialinių partnerių bendravimą ir 

bendradarbiavimą, kuriant naujas bendravimo formas, pasitelkiant socialines medijas.  

23. Formuoti darnaus mąstymo kultūrą, plėtojant sukurtą įstaigos įvaizdį. 

24. Gerinti ir toliau modernizuoti įstaigos materialinę bazę.  
 



VIII SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

25. Plėtoti ugdytinių kompetencijas, organizuojant kryptingą, sistemingą ir nuoseklų ugdymo(si) procesą, taikant inovacijas.   

25.1. Priemonės uždaviniui pasiekti: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 
Turinys Data Atsakingas Numatomas rezultatas 

1. Parodos „Lėlės kitaip...“ vaidybinių lėlių paroda, 

skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti. 

2022-03 mėn. 

 

S. Petrauskienė 

R. Kančauskienė 

Ugdys kūrybiškumą supratimą apie 

teatrą. 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

kūrybinių darbų paroda, skirta Motinos 

dienai „Mano meilė, Tau mamyte“. 

  2022-04 mėn. 
A. Narbutienė 

R. Kančauskienė 

Ugdys kūrybiškumą, padėką, meilę 

mamai ir močiutei. 

Kūrybinių darbų paroda „Dalinkimės 

Velykų margučiu“. 
2022-04 mėn. 

Ž. Karvelienė 

R. Leščauskienė 

Ugdys vaikų kūrybinius gebėjimus, 

puoselės etnines tradicijas. 

Kūrybinė darbų paroda „Bitės gyvenimas“. 2022-05 mėn. 

I. Rezeckienė 

V. Demikė 

 

Stiprins ryšį su gamta, ugdysis 

sumanumas, smalsumas, asmeninė 

patirtis. 

„Rudens mozaika. Iš kokių mes 

knygučių?“ 
2022-10 mėn. 

I. Buivydienė 

R. Šimkienė 

Formuos  įprotį domėtis vaikiškomis 

knygomis, ugdys vaikų kūrybiškumą. 

Tarptautinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

kūrybinių darbų paroda  „Maža švieselė, 

tamsioj naktelėj“. 

2022-11 mėn. 
A. Narbutienė 

R. Kančauskienė 
Ugdys meninę kompetenciją. 

Kūrybinių darbų paroda „Kalėdinė eglutė“. 

 
2022-12 mėn. 

A. Narbutienė 

I. Rezeckienė 
Ugdys kūrybiškumą, meninę raišką. 

2.  Projektai 
Loginio mąstymo edukacinis projektas 

„Šimtmečio vaikai 2022“. 
2022-02 mėn. 

J. Bimbienė 

S. Petrauskienė 

R. Mačiūnė 

Lavins loginį mąstymą, komandinio 

darbo įgūdžius. 

Projektas „Ikimokyklinukų žiemos 

olimpiada 2022“. 

2022-02 mėn. 

 

J. Bimbienė 

R. Mačiūnė 

Išbandys žiemos sporto šakas, ugdys 

sveiką gyvenimo būdą žiemos periodu. 



 Projektinė savaitė „Bitutės darbelis sunkus 

– medutis saldus...“. 
2022-05 mėn. R. Kančauskienė 

Susipažins su bičių gyvenimo būdu, 

draugyste su žmogumi, nauda gamtai ir 

žmogui. 

Projektinė savaitė „Spalvų savaitė“. 2022-05 mėn. 
E. Lottytė-Mockė 

A. Butkuvienė 

Skatins tyrinėti spalvas supančioje 

aplinkoje, suteiks vaikams teigiamų 

emocijų, įtrauks tėvus dalyvauti grupių 

veiklose. 

3.  Akcijos 
„Gražiausias žodis ant sniego“. 2022-02 mėn. 

S. Petrauskienė 

G. Andrulienė 

Ugdys kūrybiškumą, sakytinę ir rašytinę 

kalbą. 

Savaitinė akcija „Aš ir mano augintinis“. 2022 05 mėn. 

V. Demikė 

I. Rezeckienė 

Ž. Karvelienė 

Ugdys norą dalintis ir bendradarbiauti 

tarpusavyje. Pažins įvairias gyvūnų rūšis. 

Akcija „Laiminga vaikystė“, skirta vaikų 

gynimo dienai paminėti. 
2022-06 mėn. 

S. Samuilienė 

V. Demikė 

D. Dargienė 

Paminės vaikų gynimo dieną. 

„Rieda ratai rateliukai“. 2022-09 mėn. 
J. Bimbienė 

R. Mačiūnė 

Skatins vaikų fizinį aktyvumą, sudomins 

netradicine veikla. 

„Šypsenos diena“. 

 
2022-09 mėn. 

R. Leščauskienė 

I. Buivydienė 

Ugdys kūrybiškumą, toleranciją, 

bendravimą. 

Akcija „Rudeninė kirmėlaitė“. 

 

2022-9- mėn. 

2022-10 mėn. 

V. Čilinskienė 

I. Rezeckienė 

Ugdys kūrybiškumą, saviraišką, norą 

bendrauti. 

„Mažoji mylia“. 

 
2022-10 mėn. 

R. Mačiūnė 

J. Bimbienė 

Paminės sporto dieną bėgant mažąją 

mylią 

Savaitinė akcija „Padėkime beglobiams 

gyvūnams“. 
2022-10 mėn. 

A. Saročkienė 

E. Tulčienė 

R. Šimkienė 

Ugdys atjautą ir meilę beglobiams 

gyvūnams. 

„Sportuojantis koridorius“. 2022-11 mėn. 
R. Mačiūnė 

J. Bimbienė 

Skatins vaikų fizinį aktyvumą neįprastoje 

aplinkoje-erdvėje-koridoriuje. 

4. Renginių 

organizavimas 
Vasario 16-osios minėjimas „Graži tu 

mano, brangi Tėvyne“. 
2022-02 mėn. 

D. Dargienė 

G. Andrulienė 

A. Andrulienė 

Ugdys vaikų pilietiškumą, meilę ir 

pagarbą savo kraštui. 



„Mes- žemės vaikai“. 

 

 

  2022-03 mėn. 

 

 

R. Kančauskienė 

V. Čilinskienė 

D. Dargienė 

Ugdys ekologijos pradmenis, prisidės 

prie švarios aplinkos išsaugojimo. 

Viktorina  „Šalelė Lietuva“, skirta Kovo 

11-ąjai paminėti. 
2022-03 mėn. 

V. Stonienė 

A. Andrulienė 

Ugdys pilietiškumą plės žinias apie savo 

kraštą.  

Užgavėnių šventė „Žiemuže, žiema bėki iš 

kiema“. 
2022-03 mėn. 

V. Čilinskienė 

V. Stonienė 

D. Dargienė 

S. Samuilienė 

Susipažins su Užgavėnių kaukėmis, 

papročiais, tradicijomis. 

Projektinė Saugaus eismo  savaitė. 2022-04 mėn. 
A. Butkuvienė 

E. Lottytė-Mockė 

Susipažins su kelių eismo taisyklėmis, 

išmoks saugiai elgtis gatvėje. 

Velykų šventė „Šitiek vaikučių mažų, 

laukia Velykų Šventų“. 

 

2021-04 mėn. 

D. Dargienė 

S. Samuilienė 

D. Kančauskienė 

Susipažins su Velykų papročiais ir 

tradicijomis. 

Motinos diena „Mano meilė, Tau, 

mamyte“. 
2022-05 mėn. 

Grupių mokytojos 

D. Dargienė 

Paminės Tarptautinę Motinos dieną, 

ugdys meilę ir pagarbą mamai. 

Grupių kalėdiniai renginiai „Kalėdos 

draugų rate“. 
2022-12 mėn. 

D. Dargienė 

Grupių mokytojos 

Ugdys džiaugsmą, kūrybiškumą, 

susipažins su Kalėdų papročiais ir 

tradicijomis. 

 

 26. Efektyvinti įstaigos bendruomenės ir socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą, kuriant naujas bendravimo formas, pasitelkiant 

socialines medijas. 

 26.1.  Priemonės uždaviniui pasiekti: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 
Turinys Data Atsakingas Numatomas rezultatas 

1. Parodos „Kuriame darželio tautinę juostą“. 

 

2022-02 mėn. 

 

V. Stonienė 

A. Andrulienė 
Ugdys kūrybiškumą, bendradarbiavimą. 

Virtuali metodinių priemonių, skirtų 

vaikų sakytinei kalbai ugdyti, paroda. 
2022-02 mėn. 

G. Visockė 

Ž. Karvelienė 

D. Griciūtė 

Įstaigos pedagogai ir pagalbos mokiniui 

specialistai pagamins ir virtualioje 

parodoje pristatys mokymo priemonę, 



skirtą sakytinei kalbai ugdyti, pasidalins 

gerąja patirtimi ir sukurtų priemonių 

pagalba lavins vaikų sakytinę kalbą. 

Virtuali nuotraukų paroda „Bundantis 

pavasaris“. 
2022-03 mėn. 

E. Lottytė-Mockė 

A. Butkuvienė 

Skatins stebėti bundančią gamtą, ugdys 

smalsumą, įtrauks tėvelius bendram 

darbui. 

„Žibintų paroda“. 2022-10 mėn. 
V. Demikė 

E. Lottytė-Mockė 

Priminti vaikams, kad šviesa ir šiluma 

reikia dalintis su aplink esančiais 

žmonėmis. 

2. Projektai 

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2021“. 
2022-03 mėn. 

J. Bimbienė 

R. Mačiūnė 

Populiarins olimpines idėjas 

ikimokyklinio amžiaus vaikų tarpe, 

formuos teigiamą požiūrį į kūno kultūrą 

ir sportą. 

Draugiškoji SEU olimpiada 

„Dramblys“. 
2022-03 mėn. 

J. Bimbienė 

R. Mačiūnė 

Ugdys 5 pagrindines socialines 

kompetencijas: savimonę, savitvardą, 

socialinį sąmoningumą, tarpusavio 

santykius, atsakingų sprendimų 

priėmimą.. 

Projektas  „Pažaiskime kartu“. 2022-04 mėn. 
S. Petrauskienė 

V. Stonienė 

Bendradarbiaus su tėveliais, tėvai 

susipažins su grupės vaikais, jų 

poreikiais, pomėgiais. 

eTwinning projektas, skirtas Šv. 

Martyno dienai „Maža švieselė, tamsioj 

naktelėj“. 

2022-11 mėn. 
A. Narbutienė 

R. Kančauskienė 

Bendraus su kitų įstaigų pedagogais ir 

ugdytiniais, susipažins su papročiais, 

tradicijomis. 

3. Akcijos 

Akcija „Pyragų diena“. 2022-11 mėn. 
E. Lottytė-Mockė 

V. Demikė 

Skatins bendradarbiavimą su tėvais ir 

visa bendruomene, ugdys vaikuose 

gerumą, dosnumą, norą dalintis. 

Kalėdinė akcija „Pasidalinkime 

gerumu“. 
2022-12 mėn. 

D. Gedminienė 

D. Dargienė 

V. Demikė 

Ugdys pagarbą seneliams, skatins dalintis 

su mažiau pasiturinčiomis šeimomis. 

4. Renginių 

organizavimas 

Rugsėjo 1-osios šventė „Ir vėl atėjo 

ruduo“.   
2022-09 mėn. 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 
Paminės mokslo ir žinių dieną. 



D. Dargienė 

Kūrybinė veikla „Rudenėlio rūbas“. 
2022-09 mėn. 

2022-10 mėn. 

R. Kančauskienė 

V. Čilinskienė 

Ugdys kūrybiškumą, bendradarbiavimą 

su ugdytinių tėvais. 

5. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Bendradarbiavimas su Kelmės J. 

Žemaitės VB su skyriumi „Padėkime 

beglobiams augintiniams“. 

2022-10 mėn. 

A. Saročkienė 

E. Tulčienė 

R. Šimkienė 

Ugdys atjautą ir meilę beglobiams 

gyvūnams. 

Bendradarbiavimas su Liolių senelių 

namais. 
2022 metai 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 
Ugdys pagarbą vyresniesiems. 

Bendradarbiavimas su Kelmės 

girininkija. 

 

2022 metai 
D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 
Ugdys meilę gamtai, gyvūnams. 

Bendradarbiavimas su Kelmės 

Samariečių bendrija. 
2022 metai 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 
Ugdys pagarbą vyresniesiems. 

Bendradarbiavimas su J. Graičiūno 

gimnazija ir „Kražantės“ progimnazija. 
2022 metai 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 
Ugdys pagarbą mokytojams. 

Bendradarbiavimas su Kelmės kultūros 

centro amatų centru. Edukacinės 

programos: 

„Užgavėnių kaukių gaminimas“; 

„Margučių marginimas“; 

„Meduolių kepimas“. 

   2022 metai 
R. Mačiūnė 

J. Bimbienė 

Gilins žinias apie tradicines šventes, 

ugdys kūrybiškumą. 

6.  Bendradarbiavimas 

su tėvais Susitikimas su būsimųjų 

priešmokyklinių grupių ugdytinių tėvais. 
2022-05 mėn. 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojos 

Aptars su tėvais, kaip vykdomas 

priešmokyklinis ugdymas. 

 

27. Formuoti darnaus mąstymo kultūrą, plėtojant sukurtą įstaigos įvaizdį. 

27.1.  Priemonės uždaviniui pasiekti: 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 
Turinys Data Atsakingas Numatomas rezultatas 

1. Parodos „Mylimai Lietuvai skiriu“. 2022-03 mėn. E. Tulčienė Ugdys patriotinius jausmus, meilę 



A. Saročkienė Lietuvai, tautinėms vertybėms. 

2.  Projektai Tarptautinė ankstyvojo amžiaus 

prevencinė programa „Zipio draugai“.  
2022 metai S. Petrauskienė 

Vaikai mokysis kaip lengviau įveikti 

kasdieninius sunkumus. 

3. Akcijos 
Akcija sausio 13-ąjai paminėti „Atmintis 

gyva, nes liudija“. 
2022-01 mėn. 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

Grupių mokytojos 

Ugdys pilietiškumą, meilę ir pagarbą 

savo kraštui. 

Dauno sindromo dienos paminėjimas. 2021-03 mėn. V. Demikė Ugdys toleranciją. 

„Be patyčių“. 2020-03 mėn. 
V. Demikė 

Ž. Karvelienė 

Skatins vaikus suprasti, kad visi esame 

skirtingi. 

Tarptautinės tolerancijos dienos 

minėjimas. 
2022-11 mėn. V. Demikė 

Ugdys tolerantiškumą, pagarbą vienas 

kitam. 

4.  Renginių 

organizavimas Priešmokyklinių grupių ugdytinių 

išleistuvės „Vaikystė skleidžia sparnus“. 
2022-05 mėn. 

J. Bimbienė 

S. Petrauskienė 

D. Dargienė 

R. Mačiūnė 

Atsisveikins su darželiu, auklėtojomis ir 

draugais. 

Mokytojų diena „Ačiū, Mokytojau, 

Tau“. 
2022-10 mėn. 

D. Gedminienė 

D. Dargienė 

Grupių mokytojos 

Ugdys pagarbą pedagogams. 

 

28.  Gerinti ir toliau modernizuoti įstaigos materialinę bazę.  

28.1.  Priemonės uždaviniui pasiekti: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 
Turinys Data Atsakingas Numatomas rezultatas 

1. Parodos 
Paroda „Kelio ženklai“. 2022-04 mėn. 

A. Butkuvienė 

E. Lottytė-Mockė 

Susipažins su kelio ženklais, juos 

gamindami. 

2.  Projektai 
Projektas „Ąžuoliuko šiltnamis“. 

2022-02 mėn.  

2022-10 mėn. 

J. Bimbienė 

R. Mačiūnė  

Gilins žinias apie vaisius ir daržoves, 

ugdys sveikos mitybos įpročius. 

3. Akcijos Akcija „Darom! Gamta mums padėkos“. 

 

 

2022-04 mėn. 

R. Mažonavičienė 

R. Mačiūnė 

J. Bimbienė 

Skatins savanorystę, socialinį 

atsakingumą ir pilietiškumą, mokysis 

išsaugoti aplinką. 



4. Renginių 

organizavimas 
Tyrinėjimų ir atradimų savaitė 

„Smalsauju, tyrinėju, atrandu“ 
2022-04 mėn. 

J. Radčenkienė 

J. Bimbienė 

Stebės, tyrinės, eksperimentuos su 

įvairiomis medžiagomis, pasitelkdami 

pojūčius mokysis daryti išvadas.   

 

IX SKYRIUS 

 STEBĖSENOS PLANAS 

 

29. Tikslas. Stebėti, analizuoti visą lopšelio-darželio veiklą. Ugdymo turinyje skirti daugiau dėmesio šioms pasiekimo sritims: skaičiavimui ir 

matavimui, rašytinei ir sakytinei kalbai. Ugdyme vertinti veiklos kokybę, siekiant tobulėjimo. Teikti dalykinę profesinę pagalbą pedagogams, skatinti 

pedagogus vertinti savo ir kolegų veiklą. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas ir į ugdytinių individualius gebėjimus 

siekti ugdymo pokyčių. Aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima. 

29.1. Priemonės tikslui pasiekti: 

 

Eil. 

Nr. 
Priežiūros formos Kas tikrinama Data Vykdytojai Kur bus aptarta 

1. Ugdomosios veiklos 

organizavimas. 

Patyriminis ugdymas 

Adaptacinio ugdytinių periodo stebėjimas. 2022-10 mėn. 
 D. Gedminienė 

 R. Mažonavičienė 

VGK posėdyje 

Pedagogų 

pasitarime 

Naujai pradėjusių dirbti pedagogų pedagoginė 

priežiūra. 
Visus metus 

 D. Gedminienė 

 R. Mažonavičienė 

Pedagogų 

pasitarime 

Vaikų, tėvų, pedagogų saviraiškos galimybės įvairių 

renginių metu. 
Visus metus 

 D. Gedminienė 

 R. Mažonavičienė 

Individualūs 

pokalbiai 

Vaikų užimtumo poreikių tenkinimas sudarant 

sąlygas visapusiškai vaiko raidai, individualiems 

poreikiams, iniciatyvoms ir saviraiškai tenkinti.  

Visus metus 
D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

Pedagogų 

pasitarime 

Popietinės ugdomosios veiklos stebėjimas 1–14 gr. 
2022-02 mėn. 

2022-04 mėn. 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

Mokytojų 

metodinės grupės 

pasitarime 

Ugdomųjų veiklų stebėjimas lauke, panaudojant 

lauko žaidimų aikšteles. 

Visus metus 

1–14 gr. 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

Mokytojų 

metodinės grupės 

pasitarime 

2. Dokumentacijos Priešmokyklinio ugdymo planas. 2022-08 mėn. R. Mažonavičienė Mokytojų tarybos  



 

 

 

 

 

 

 

 

parengimas 

 

 

 

 

 

 

 

posėdyje 

1. Ugdytinių sąrašų 2022–2023 m. m. aptarimas. 

2. Sporto ir aktų salių užimtumo grafikai. 

3. Pedagogų darbo grafikų 2022–2023 m. m. 

pristatymas. 

2022-08 mėn. 
D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

Mokytojų tarybos  

posėdyje 

Ugdymo turinio planavimas, trumpalaikiai veiklos 

planai. 
2022 m. kas mėnesį 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

Mokytojų 

metodinės grupės 

pasitarime 

Ilgalaikiai teminiai planai.  2022-10 mėn.  R. Mažonavičienė 

Mokytojų 

metodinės grupės 

pasitarime 

Ugdytinių asmens bylų tikrinimas. 
Metų pradžioje ir 

pabaigoje 
R. Mažonavičienė 

Pedagogų 

pasitarime 

Grupių, neformaliojo ugdymo, logopedžių, soc. 

pedagogės dienynų patikra (elektroninis dienynas). 

2 kartus 

per mokslo metus 
R. Mažonavičienė 

Pedagogų 

pasitarime 

3. 

 

Pedagoginės veiklos  

vertinimas 
Perspektyvinė atestacijos programa. 2022-01 mėn. D. Gedminienė 

Pedagogų atestacijos 

posėdyje 

Savianalizės ir veiklos tobulinimo anketos aptarimas. 2022-08 mėn. 
D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

Mokytojų tarybos  

posėdyje 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacinė veikla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandinio darbo skatinimas, pareigų ir darbo 

krūvių paskirstymas. 
Visus metus D. Gedminienė 

Mokytojų tarybos  

posėdyje 

Tikslai ir uždaviniai 2023 metams. 

Veiklos plano 2023 metams aprobavimas. 
2022-12 mėn. 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

Mokytojų tarybos  

posėdyje 

Administracinių pasitarimų organizavimas. Pagal poreikį D. Gedminienė 
Administraciniame 

posėdyje 

Įstaigos tarybos pasitarimų inicijavimas. Pagal planą D.Gedminienė 
Įstaigos tarybos  

posėdyje 

Mokytojų tarybos posėdžių organizavimas.  Pagal planą D. Gedminienė 
Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, pasitarimų 

organizavimas. 

Kiekvieną 

pirmadienį 
R. Mažonavičienė Pedagogų pasitarime 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos tinklapio atnaujinimo inicijavimas. Nuolat 
D. Gedminienė  

R. Mažonavičienė 

Pedagogų 

pasitarime 

Ugdytinių, pedagogų duomenų pateikimas duomenų 

bazės registrui. 
Nuolat R. Mažonavičienė Pedagogų pasitarime 

Darbo laiko apskaitos žiniaraščių parengimas. Kiekvieną mėn. R. Mažonavičienė Pedagogų pasitarime 

Pedagogų vardinių sąrašų parengimas. 2022-09 mėn. R. Mažonavičienė Mokytojų pasitarime 

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas. Pagal planą R. Mažonavičienė VGK posėdyje 

5. 

 

 

 

 

 

Finansinė veikla 

 

 

 

 

 

Sąmatos, paskirstant lėšas ketvirčiais pagal gautą 

2022 biudžetą,  sudarymas. 
2022-02 mėn. D. Gedminienė 

 

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir patvirtintų 

programų sąmatų vykdymo ataskaitų parengimas ir 

pateikimas. 

Kas mėnesį, kas 

ketvirtį 
D. Gedminienė 

 

 

 

Metų pabaigoje sutaupytų ir turimų lėšų panaudojimo 

ataskaitos parengimas. 
2022-12 mėn. D. Gedminienė 

Mokytojų tarybos  

posėdyje 

6. Ūkinė veikla Kontrolės vykdymas, kaip užtikrinamas darbuotojų ir 

vaikų saugumas grupėse, lauke. Gedimų šalinimas, 

specialiosios ir socialinės pagalbos gerinimo 

teikimas. 

Visus metus 
 V. Petraitienė 

 S. Šimulienė 
Pedagogų pasitarime 

Visų darbuotojų supažindinimas su darbuotojų darbų 

saugos ir sveikatos instruktažais. 
2022-09 mėn.  V. Petraitienė 

 

Visų darbuotojų supažindinimas (pasirašytinai) su 

gaisrinės saugos instruktažais.  
2022-09 mėn.  V. Petraitienė 

 

Aplinkos tvarkymo, gėlynų apsodinimo 

organizavimas. 

2022-04 mėn. 

2022-05 mėn. 

2022-06 mėn. 

 D. Gedminienė 

 V. Petraitienė 

 R. Rimkienė 

 

Grupių, kabinetų inventoriaus metinė inventorizacija 2022-12 mėn.  V. Petraitienė  

Rūpinimasis kopijavimo aparatams spausdinimui 

reikalingomis priemonėmis. 
Visus metus V. Petraitienė 

 

Viryklių, šaldytuvų, kopijavimo aparatų, el. kepimo 

orkaičių, kompiuterių remonto organizavimas. 

Pagal poreikį, visus 

metus 
V. Petraitienė 

 

Maisto pirkimo organizavimas CVP IS priemonėmis. 
Visus metus, pagal 

poreikį 
V. Petraitienė 

 



Pirkimų organizavimas per CPO (elektros energijos, 

biuro popieriaus ir valymo priemonių). 
Pagal poreikį V. Petraitienė 

 

Sanitarinio stovio patikrinimas grupėse, fiksavimas 

spec. žurnale. 
Kas 3 mėn. 

V. Petraitienė 

J. Gedvilienė 

 

Viešųjų pirkimų paraiškų, apklausos pažymų  

rengimas. 
Visus metus V. Petraitienė 

 

Techninio ir aptarnaujančio personalo duomenų 

suvedimas duomenų bazės registre. 
2022-12 mėn. V. Petraitienė 

 

Administracijos ir aptarnaujančio personalo darbo 

laiko, atostogų grafikų sudarymas pagal darbų saugos 

ir sveikatos reikalavimus. 

2022-04 mėn. 

2022-09 mėn. 
V. Petraitienė 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

padėjėjų ir techninio ir aptarnaujančio personalo 

gamybinių pasitarimų organizavimas švaros, tvarkos 

klausimais. 

Pagal poreikį 
V. Petraitienė 

J. Gedvilienė 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

padėjėjų, techninio ir aptarnaujančio personalo darbo 

laiko apskaitos žiniaraščių pildymas. 

Kas mėnesį V. Petraitienė 

 

Medžiagų ir inventoriaus nurašymas iš biudžeto, 

mokinio krepšelio, biudžetinių įstaigų pajamų už 

lankytas dienas lėšų. 

Kas mėnesį, 

Kas ketvirtį 
V. Petraitienė 

 

Viešųjų pirkimų, įvykdytų per 2021 metus, ataskaitos 

parengimas CVP IS sistemoje. 
2022-01 mėn. V. Petraitienė 

 

Lopšelio-darželio grupių virtuvėlių remonto 

organizavimas. 

2022-07 mėn. 

2022-08 mėn. 

D. Gedminienė 

V. Petraitienė 

 

Patalpų paruošimo naujiems 2022–2023 m. m. 

organizavimas 
2022-08 mėn. 

D. Gedminienė 

V. Petraitienė 

V. Paulauskas 

V. Saponka 

 

7. 

 

Turto valdymo ir 

administravimo 

Maisto produktų likučio darželio maisto sandėlyje 

patikrinimo organizavimas (inventorizacija). 
Kas ketvirtį  

D. Jasaitienė 

Komisija 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maisto kokybės patikrinimų lopšelio-darželio maisto 

bloke organizavimas tikrinant kaip išdalijamos 

porcijos grupėse. 

Pagal direktorės 

įsakymą 1 kartą 

ketvirtyje 

D. Gedminienė 

G. Rudzevičiūtė 
 

Metinės inventorizacijos komisijos sudarymas. 2022-01 mėn. D. Gedminienė  

Materialinių vertybių inventorizacija. Kartą metuose  
D. Jasaitienė 

Komisija 
 

 

X SKYRIUS 

 ĮSTAIGOS TARYBOS  POSĖDŽIAI  
 

 30. Tikslas.  Telkti darbuotojus, tėvus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio uždaviniams spręsti. 

30.1. Priemonės tikslui pasiekti: 

 

Eil. 

Nr. 
Tema Data Atsakingas 

1. 

 

1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021–2023 metų atestacijos programos suderinimas. 

2. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitos pristatymas. 

3. Vadovo metų veiklos ataskaitos pristatymas. 

2022-01 mėn. 
Įstaigos tarybos pirmininkė 

Direktorė 

2. 
1. Biudžeto 2022 metams patvirtinimas. 

2. Dėl įstaigos veiklos vasaros laikotarpiu. 
2022-03 mėn. 

Įstaigos tarybos pirmininkė 

Direktorė 

3. 

1. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo pristatymas. 

2. Strateginio plano įgyvendinimo aptarimas.  

3. Lopšelio-darželio 2023 metų veiklos plano suderinimas. 

2022-12 mėn. 
Įstaigos tarybos pirmininkė 

Direktorė 

 

XI SKYRIUS 

 MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TARYBOS POSĖDŽIAI 
 

31. Tikslas. Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais siekti kokybiško ugdymo(si) 

programų įgyvendinimo, taikant inovatyvius ugdymo metodus, patyriminį ugdymą „Giliuko laboratorija“ ir kurti sąlygas, padedančias tenkinti etninės 

kultūros, emocinio intelekto, pažintinius vaiko poreikius. 

31.1. Priemonės tikslui pasiekti: 
 



Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1. 

1. I-ojo pusmečio priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių ugdytinių ugdymo(si) pokyčių analizė. 

2. Dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo plano 2021 metams aptarimo. 

3. Dėl aktų ir sporto salių grafiko aptarimo. 

4. Dėl 2022 metų lėšų panaudojimo analizės ir tikslingumo. 

2022-01 mėn. 
D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

2. Biudžeto 2022 metams pristatymas 2022-03 mėn. D. Gedminienė 

3. II-ojo pusmečio priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių ugdytinių ugdymo(si) pokyčių analizė. 2022-06 mėn. 
D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

5. 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo krūvių aptarimas. 

2. Pasiruošimas naujiems 2022–2023 mokslo metams. 

3. Priešmokyklinio ugdymo planų 2022–2023 mokslo metams aptarimas. 

4. Dėl aktų ir sporto salių užimtumo aptarimo. 

5. Dėl neformalaus ugdymo tvarkaraščių aptarimo. 

2022-08 mėn. 
D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

6. 
1. Bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo pokyčiai. 

2. Veiklos plano – projekto 2023 m. pristatymas ir aptarimas. 
2022-12 mėn. 

D. Gedminienė 

R. Mažonavičienė 

 

XII SKYRIUS  

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

32. Tikslas. Telkti mokytojus kolegiosios patirties sklaidai, ugdymo inovacijų diegimui, siekiant nuolatinio profesinės kompetencijos augimo, 

ugdymo proceso bei kokybės efektyvumo gerinimo. 

33. Uždaviniai: 

33.1. Skatinti pastovų veiklos pažangos įsivertinimą, bei kvalifikacijos tobulinimą plėtojant bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi. 

33.2. Praplėsti erdvių funkcionalumą, skatinant ugdytinių aktyvią ir kūrybišką veiklą. 

33.3. Stiprinti bendruomeniškumą, įtraukiant personalą, socialinius partnerius, bei tėvus į bendradarbiavimo veiklas ir nuolatinį tobulėjimą. 

33.4. Plėtoti patyriminį ugdymą įstaigoje individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 
Turinys Laukiamas rezultatas Data Atsakingas 

1. Atviros 

ugdomosios 

Atvira ugdomoji veikla „Skaičių 

mugė“.  
Pasidalins gerąja patirtimi. 2022-04 mėn. A. Butkuvienė 



veiklos Atvira ugdomoji veikla „Aš auginu“.  Pasidalins gerąja patirtimi. 2022-04 mėn. R. Leščauskienė 

Atvira ugdomoji veikla „Giliuko 

laboratorija. Žiedų spalvos“. 
Pasidalins gerąja patirtimi. 2022-05 mėn. A. Butkuvienė 

Atvira ugdomoji veikla „Raidžių 

paradas“. 
Pasidalins gerąja patirtimi. 2022-05 mėn. A. Butkuvienė 

Atvira ugdomoji veikla „Gyvūnai 

ruošiasi žiemai“. 
Pasidalins gerąja patirtimi. 2022-11 mėn. A. Butkuvienė 

2. Tiriamoji veikla Tyrimas „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

iššūkiai ir galimybės COVID-19 

pandemijos kontekste“. 

Atkleisti/ištirti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos 

ir pasiekimų vertinimo iššūkius ir 

galimybes COVID-19 pandemijos 

kontekste. 

2022-01 mėn. V. Demikė 

3. Pranešimai, 

pateiktys 

Pranešimas „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinės grupės veiklos ataskaita už 

2021 metus“.  

Aptars metodinės grupės veiklą per 2021 

metus. 
2022-01 mėn. R. Kančauskienė 

Pranešimas „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinės grupės 2022 metų veiklos 

planas“. 

Pedagogai susipažins su 2022 metų 

metodinės grupės veiklos planu. 
2022-01 mėn. R. Kančauskienė 

Pranešimas „IKT įrankiai ir 

priemonės“. 

Patobulins skaitmeninio raštingumo 

kompetenciją: išmoks naudotis ir dirbti su 

skaitmeninėmis platformomis „Quizizz“ 

ir „LearningApps“. 

2022-02 mėn. J. Bimbienė 

Pranešimas ,,Inovacijos vaikų 

darželyje. Ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos priemonių 

rinkiniai“. 

Pasidalyta gerąją patirtimi, keičiantis 

ikimokyklinio ugdymo veiklos  turiniui. 
2022-03 mėn. R. Mačiūnė 

Pranešimas „Fraktalinis piešimas 

priešmokykliniame amžiuje“. 

Vaikai susipažins su fraktalinio piešimo 

metodika, pažins save, koreguos savo 

neigiamas būsenas. 

2022-04 mėn. 
S. Petrauskienė 

R. Kančauskienė 

Pranešimas „Mokomės bendrauti ir Suteiks žinių kaip mokyti vaikus gerbti 2022-10 mėn. D. Kančauskienė 



bendradarbiauti“. kitų žmonių teises, nuomonę, siekti 

tarpusavio supratimo, būti bendruomenės 

nariu. 

4. Metodinių ir 

mokymo priemonių 

rengimas 

Mokymo priemonė „Spalvų 

bokšteliai“. 

Mokysis įvardinti, įsiminti, įtvirtinti 

spalvas. Lavins rankos – akies 

koordinaciją, ugdysis pastabumą. 

2022-02 mėn. J. Radčenkienė 

„Metodinė priemonė „Surask 

skiemenukus“. 
Įtvirtinti skaitymo įgūdžius. 2022-02 mėn. V. Stonienė  

Mokymo priemonė – skaitmeninis 

lavinimasis žaidimas „Mano Lietuva“. 
Lavins ugdytinių kompetencijas.  2022-02 mėn. R. Mačiūnė 

Mokymo priemonė „Pocket Pocket“. 

Mokymo priemonė naudojama įvairioms 

veikloms: mokantis spalvų pavadinimų, 

skaičių ir siekiant pristatyti, ir lavinti visą 

žodyną. 

2022-02-21 J. Buivydienė 

Mokymo priemonė – žaidimas 

„Spalvotos lazdelės“ (atkartoti spalvų 

ir formų seką). 

Spalvų pažinimui, pastabumui bei loginio 

mąstymo lavinimui.  
2022-03 mėn. E. Lottytė-Mockė 

Metodinė priemonė „Gyvūnai“. Jų 

pažinimas QR kodų pagalba. 

Susipažins su pasaulio gyvūnais ne tik iš 

figūrėlių, bet ir naudodami QR kodus. 

Mokysis naudoti skaitmeninius įrenginius 

ir jų programėles kodams perskaityti. 

Lavins smulkiąją motoriką, nes gyvūnus 

bus galima surinkti iš dalių.  

2022-03 mėn

.  

A. Narbutienė 

R. Kančauskienė 

Metodinė priemonė „Emocijų šalis“. 

Skatins vaikus bendrauti, būti kantriu, 

išmokti laikytis taisyklių, žaisti grupėje, 

palaikyti kitus.  

2022-04 mėn.  D. Kančauskienė 

Mokymo priemonė „Konstruoju“. Patobulins profesinę kompetenciją. 2022-04 mėn. J. Bimbienė 

Mokymo priemonė „Figūrų namelis“.  Įtvirtins geometrinių figūrų sąvokas.  2022-04 mėn. E. Tulčienė 

Mokymo skaityti kortelių rinkinys 

„Namas“. 

Pasidalyta gerąja patirtimi ir ugdomos 

ugdytinių kompetencijos. 
2022-05 mėn. R. Mačiūnė 

Mokymo priemonė „Mažųjų 

matematiniai žaidimai“. 

Gilins matematines žinias ir loginį 

mąstymą, ugdys gebėjimą vartoti skaičius 
2022-05 mėn. 

A. Andrulienė 

G. Andrulienė 



ir matematinius simbolius. 

Mokymo priemonė „Kubas“. 
Pakartos figūros pavadinimą, padės 

įsiminti skaičius ir jų rašybą.  
2022-05 mėn. R. Leščauskienė 

Metodinė priemonė „Orų 

kalendorius“. 

Vaikai susipažins, bei mokės įvardinti 

orus.  
2022-05 mėn. Ž. Karvelienė 

Mokymo priemonė „Spalvoti 

meškučiai“.  
Įtvirtins spalvų sąvokas.  2022-05 mėn. E. Tulčienė 

Metodinė priemonė „Pasakų 

skrynelė“. 

Lavins ir tobulins sakytinę kalbą, 

kūrybiškumą, sužadins smalsumą.  
2022-05 mėn. V. Čilinskienė 

Mokymo priemonė „Metų laikai“. 
Suvoks metų laikams būdingus gamtos 

reiškinius.  
2022-09 mėn. E. Tulčienė 

Mokymo priemonė „Rankinių 

miestas“. 

Ugdys norą bendrauti ir bendradarbiauti 

tarpusavyje. Gebės pažinti spalvas, 

skaičius, geometrines figūras, raides.  

2022-10 mėn. I. Rezeckienė 

Metodinė priemonė „Takelis“. 

Atlikdami užduotis vaikai tobulins 

orientaciją erdvėje ir aplinkoje ugdys 

fizinius, kūrybinius gebėjimus. Lavins 

sakytinę ir rašytinę kalbą. 

2022-10 mėn. 
R. Šimkienė 

I. Buivydienė 

Mokymo priemonė skaičiuoti, pažinti 

figūras ir spalvas kortelių rinkinys 

„Namas“.  

Pasidalins gerąja patirtimi ir bus 

ugdomos ugdytinių kompetencijos.  
2022-10 mėn. R. Mačiūnė 

Metodinė priemonė skirta 

skaičiavimui iki 10. 

Susipažins ir įtvirtins skaičius, tobulins 

skaičiavimą, sakytinę kalbą.  
2022-11 mėn. V. Čilinskienė 

5. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 
Edukacinis užsiėmimas „Žvakių 

liejimas“.  

Susipažins su žvakių liejimo amatu, 

papročiais bei tradicijomis.  

2022-03 mėn.  

Kelmės spec. 

mokyklos 

užimtumo 

specialistė 

 I. Rezeckienė 

Draugiškos krepšinio varžybos su 

Kelmės sporto centro pirmokų 

krepšinio komanda.  

Ugdys bendradarbiavimo įgūdžius, 

susipažins su Kelmės sporto centro 

patalpomis ir veikla 

2022-04 mėn. M. Krauza 

7. Bendradarbiavimas Lankstinukas (tėvams) „Vaiko teisės ir Suteiks tėvams reikiamų žinių, kaip 2022-03 mėn.  S. Samuilienė 



su tėvais pareigos“. auklėti vaikus ir kurti glaudų ryšį tarp 

tėvų ir vaikų. 

D. Kančauskienė 

Lankstinukas „Pasakų šalis“.  
Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

tėvais ir mokytojais. 
2022-03 mėn. 

I. Rezeckienė 

V. Čilinskienė 

Rekomendacijos tėvams „Kada jie 

pradeda draugauti?“. 

Ugdytinių tėvai gaus informacijos apie 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų draugystės užuomazgas ir 

ypatumus.  

2022-04 mėn. R. Kančauskienė 

Lauko edukacinės erdvės papildymas. 
Bendradarbiaujant su tėvais bus 

papildoma darželio edukacinė aplinka. 
2022-06 mėn. 

R. Leščauskienė 

A. Butkuvienė 

E. Lottytė-Mockė  

Lankstinukas „Vaikų adaptacija 

naujoje aplinkoje“. 

Pagalba tėvams ir vaikams adaptuojantis 

naujoje aplinkoje. 
2022-09 mėn. 

R. Leščauskienė 

I. Rezeckienė 

Lankstinukas „Mano vaikas – būsimas 

pirmokas“. 

Tėvai sužinos, kaip palengvinti vaiko 

kelią į mokyklą.  
2022-11 mėn. S. Petrauskienė 

 

KITA VEIKLA 

Per metus Stebėtų veiklų aptarimas. Vadovai 

Per metus 
Informacijos apie įstaigoje vykdomas veiklas viešinimas įstaigos internertinėje svetainėje, internetiniame 

puslapyje, rajoniniame laikraštyje, ikimokyklinis.lt puslapyje. 

L. Maziliauskienė 

Grupių mokytojos 

Per metus Pedagogų nuolatinis tobulėjimas, dalyvavimas seminaruose, atvirose veiklose. Grupių mokytojos 

Per metus Grupių darbo patirties sklaida (pranešimai, laikraščiai, lankstinukai, stendai). Grupių mokytojos 

Per metus Mokytojų patirties aplankų kaupimas. Grupių mokytojos 

Per metus 
Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, parodose, akcijose ir kt. 

renginiuose. 
Grupių mokytojos 

Per metus Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Grupių mokytojos 

Per metus Tėvelių kvietimas į įstaigos, grupių renginius, įtraukiant juos į renginių organizavimą. Grupių mokytojos 

Per metus Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas ir aptarimas. Grupių mokytojos 

2022-01 mėn. Kvalifikacijos tobulinimo plano įvykdymo analizė ir įvertinimas. R. Mažonavičienė 

2022-09 mėn. Grupių ilgalaikių ugdomosios veiklos planų aptarimas. Grupių mokytojos 

 



XIII SKYRIUS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

34. Tikslas. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymo(si) aplinkos kūrimą, 

įtraukiant įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius. 

35. Uždaviniai: 

35.1. Atlikti vaikų pirminį kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimą, teikti nuoseklią ir savalaikę logopedo pagalbą, atsižvelgiant į individualius 

vaiko poreikius ir gebėjimus. 

35.2. Rūpintis ugdytinių socialine – emocine gerove, kurti saugią aplinką, teikti socialinę pedagoginę pagalbą įstaigos bendruomenės nariams. 

35.3. Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos kompetencijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su įstaigos bendruomenės nariais. 

35.4. Vykdyti krizių valdymo planą, įvykus netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos kryptys Vykdymo laikas Atsakingi asmenys 

1. Aptarti vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2022 metams. 2022-01-31 
R. Mažonavičienė 

VGK nariai 

2. Aptarti vaiko gerovės komisijos veiklos už 2021 m. 09–12 laikotarpį ataskaitą.  2022-01-31 R. Mažonavičienė 

3. 
Aptarti I-ojo pusmečio logopedžių, socialinės pedagogės, sveikatos priežiūros specialistės veiklos 

ataskaitas. 
2022-01-31 

R. Mažonavičienė 

G. Visockė 

D. Griciūtė 

Ž. Karvelienė 

V. Demikė 

S. Šimulienė 

4. 
Aptarti logopedinių pratybų bei socialinio pedagogo užsiėmimų tvarkaraščius su ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių ugdytiniais nuo 2022-02-01 iki 2022-08-31. 
2022-01-31 

R. Mažonavičienė 

G. Visockė 

D. Griciūtė 

Ž. Karvelienė 

V. Demikė 

5. Organizuoti veiksmo savaitę  „Be patyčių“. 2022-03 mėn. 
V. Demikė 

Grupių mokytojos 

6. Parengti metodinę priemonę sakytinei kalbai ugdyti „Pas senelį kaime“. 2022-01 mėn. Ž. Karvelienė 



7. Parengti metodinę priemonę sakytinei kalbai ugdyti „Mano pasakėlės“. 2022-01 mėn. G. Visockė 

8. Parengti metodinę priemonę sakytinei kalbai ugdyti „Kas kur gyvena?“. 2022-01 mėn. D. Griciūtė 

9. 
Organizuoti virtualią įstaigos pedagogų metodinių priemonių, skirtų vaikų sakytinei kalbai ugdyti, 

parodą „Kalbos žaidimai“. 
2022-02 mėn. 

G. Visockė 

D. Griciūtė 

Ž. Karvelienė 

10. Pravesti popietę „Kalbos skrynelę pravėrus“ priešmokyklinio ugdymo grupėse. 2022-05 mėn. 
G. Visockė 

D.Griciūtė 

11. Organizuoti renginį „Saugi vasara“. 2022-05 mėn. 
V. Demikė 

S. Šimulienė 

12. 
Aptarti II-ojo pusmečio logopedžių, socialinės pedagogės, sveikatos priežiūros specialistės veiklos 

ataskaitas. 
2022-06 mėn. 

R. Mažonavičienė 

G. Visockė 

D. Griciūtė 

S. Šimulienė 

Ž. Karvelienė 

V. Demikė 

13. Aptarti vaiko gerovės komisijos veiklos už 2022 m. 01-05 mėn. laikotarpį ataskaitas. 2022-06 mėn. R. Mažonavičienė 

14. 
Parengti pranešimą „Logopedo pagalba Kelmės lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“ bei pristatyti jį 

rajono logopedų – specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkime. 
2022-06 mėn. 

G. Visockė 

D. Griciūtė 

Ž. Karvelienė 

15. Aptarti vaiko gerovės komisijos sudėtį.  2022-09 mėn. 
R. Mažonavičienė 

VGK nariai 

16. Aptarti vaiko gerovės komisijos veiklos planą  nuo 2022-09-01 iki 2022-12-31. 2022-09 mėn. 
R. Mažonavičienė 

VGK nariai 

17. Aptarti logopedžių, socialinės pedagogės, sveikatos priežiūros specialistės darbo grafikus. 2022-09 mėn. 

G. Visockė 

D. Griciūtė 

Ž. Karvelienė 

S. Šimulienė 

V. Demikė 

18. 

 

Aptarti logopedinių pratybų bei socialinio pedagogo užsiėmimų tvarkaraščius su ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių ugdytiniais nuo 2022-09-01 iki 2022-10-01. 
2022-09 mėn. 

R. Mažonavičienė 

G. Visockė 

D. Griciūtė 



Ž. Karvelienė 

V. Demikė 

19. 

Vaikų, kuriems atliktas pirminis kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įvertinimas (lopšelyje – darželyje) bei 

rekomenduojama logopedo pagalba, pristatymas vaiko gerovės komisijos nariams. „Pagalbos gavėjų, 

turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašų“, „Pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų ir įvertintų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, sąrašų“ ir „Pagalbos gavėjų, įvertintų 

pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, sąrašo“ sudarymas, aptarimas vaiko gerovės komisijoje bei 

teikimas Kelmės rajono pedagoginei psichologinei tarnybai suderinti. 

202-09 mėn. 

R. Mažonavičienė 

G. Visockė 

D. Griciūtė 

Ž. Karvelienė 

20. 

 

„Mokinių, įvertintų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kuriems skirta socialinė pedagoginė 

pagalba, sąrašo“ sudarymas, aptarimas vaiko gerovės komisijoje bei teikimas Kelmės rajono 

pedagoginei psichologinei tarnybai suderinti. 

2022-09 mėn. 
R. Mažonavičienė 

V. Demikė 

21. Aptarti ugdytinių adaptacinį periodą. 2022-10 mėn. R. Mažonavičienė 

22. 
Aptarti logopedinių pratybų bei socialinio pedagogo užsiėmimų tvarkaraščius su ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių ugdytiniais nuo 2022-10-01 iki 2022-08-31. 
2022-10 mėn. 

R. Mažonavičienė 

G. Visockė 

D. Griciūtė 

Ž. Karvelienė 

V. Demikė 

23. Parengti ir pristatyti ataskaitą apie vaikų profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus. 2022-11 mėn. S. Šimulienė 

24. Paminėti tarptautinę Tolerancijos dieną. 2022-11 mėn. 
V. Demikė 

Grupių mokytojos 

25. Organizuoti akciją „Pyragų diena“. 2022-11 mėn. 

V. Demikė 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

26. Organizuoti gerumo akciją „Pasidalinkime gerumu“. 2022-12 mėn. 

V. Demikė 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

27. Parengti VGK planą 2022 m. 2022-12 mėn. 
R. Mažonavičienė 

VGK nariai 

28. Aptarti gautus dokumentus iš Kelmės rajono švietimo pagalbos tarnybos. Nuolat R. Mažonavičienė 



29. 
Teikti konsultacijas tėvams bei pedagogams, auginantiems/ugdantiems specialiųjų poreikių (kalbėjimo 

ir kalbos sutrikimų, emocijų ir elgesio sunkumų) turinčius vaikus. 
Nuolat 

R. Mažonavičienė 

G. Visockė 

D. Griciūtė 

V. Demikė 

Ž. Karvelienė 

PREVENCINĖ VEIKLA ĮSTAIGOJE (BENDRAVIMAS IR BENDRDARBIAVIMAS) 

30. 
Lankytis probleminėse šeimose, bendradarbiaujant su Kelmės rajono socialinių paslaugų socialiniais 

darbuotojais, vaiko teisių apsaugos tarnyba. 
Pagal poreikį VGK nariai 

31. 
Vykdyti tėvų ir pedagogų konsultavimą apie patiriamus vaikų emocijų ir elgesio sunkumus bei 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. 
Nuolat VGK nariai 

32. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose (kursuose, seminaruose, konferencijose). Pagal poreikį VGK nariai 

33. Dalyvauti tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“. 2022-01 mėn. 
D. Griciūtė 

G. Visockė 

34. Paruošti tėveliams atmintinę „Skaitykime vaikams pasakas“. 2022-01 mėn. G. Visockė 

35. Vesti prevencines pamokėles ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse   „Žiemos pavojai“. 2022-01 mėn. 
S. Šimulienė 

V. Demikė 

36. 
Vesti prevencines pamokėles ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse „Ką aš žinau apie 

vaistus?“. 
2022-02 mėn. 

S. Šimulienė 

V. Demikė 

37. Organizuoti pamokėlę „Vanduo mano draugas“. 2022-03 mėn. S. Šimulienė 

38. Vykdyti prevencinį projektą 3 grupėje „Pirštuką lenkiu – žodelį tariu“. 2022-04 mėn. 
G. Visockė 

R. Kančauskienė 

39. Parengti lankstinuką „Vaikų nerimas“. 2022-05 mėn. V. Demikė 

40. 
Organizuoti prevencinę sveikatingumo pamokėlę ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje 

„Vitaminai mano lėkštėje“. 
2022-09 mėn. S. Šimulienė 

41. Paruošti tėveliams lankstinuką „Vaikų foneminio suvokimo lavinimas“. 2022-09 mėn. G. Visockė 

42. Vykdyti prevencinį projektą 10 grupėje „Juda piršteliai – bunda žodeliai“. 2022-10 mėn. Ž. Karvelienė 

43. Vykdyti prevencinį projektą 1 grupėje „Kiek aplink garsų!“. 
2022-10 mėn. 

2022-11 mėn. 
D. Griciūtė 

44. 
Vesti prevencines pamokėles ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse „Pasidalinkime 

draugyste“. 
2022-10 mėn. V. Demikė 



45. 
Organizuoti prevencinę sveikatingumo pamokėlę ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje 

„Švarios rankos saugo nuo ligų“. 
2022-10 mėn. S. Šimulienė 

46. 
Organizuoti prevencinę sveikatingumo pamokėlę ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje 

„Kelionė į dantukų šalį“. 
2022-11 mėn. S. Šimulienė 

47. 
Parengti rekomendacinį lankstinuką vaikų tėveliams apie rišliosios kalbos ugdymą namuose „Kuriu ir 

pasakoju…“. 
2022-12 mėn. D. Griciūtė 

48. 
Organizuoti prevencinę sveikatingumo pamokėlę ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje 

„Žaidžiu, judu – sveikas esu“. 
2022-12 mėn. S. Šimulienė 

49. 
Įgyvendinti projektą „Fast!“ herojus, skirtą vaikų supažindinimui su insulto požymiais, greitąja 

medicinine pagalba tokiam ligoniui. 
2022-12 mėn. S. Šimulienė 

50. 
Rengti stendinius pranešimus, dalomąją medžiagą (atmintinės, lankstinukai) tėvams aktualiomis vaikų 

sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo  temomis.  
Pagal poreikį S. Šimulienė 

 

XIV SKYRIUS 

PROJEKTŲ VADOVO VEIKLOS PLANAS 

 

36. Tikslas. Projektinės veiklos organizavimas, skatinant lopšelio-darželio bendruomenės iniciatyvumą, bendrai veiklai. 

37. Uždaviniai: 

37.1. Teikti įstaigos bendruomenei projektinę paramą, plėtojant darbo patirties sklaidą. 

37.2. Ruošti paraiškas dalyvavimui ES, Nordplus, eTwinning, Erasmus+  projektuose taip siekiant praturtinti ugdymo (si) aplinką bei skatinti 

bendruomenę bendradarbiauti.  

37.3. Informuoti apie  kvalifikacijos tobulinimo programas, bendradarbiaujant su Kelmės SMC, Ugdymo plėtotės centru ir kitais ugdymosi 

partneriais. 

37.4. Skatinti dalyvavimą įvairiuose akcijose, konkursuose, projektuose ir kituose renginiuose, siekiant suburti bendruomenę. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. 
Įstaigos internetinio puslapio atnaujinimas. Viešai skelbti informaciją apie 

organizuojamus renginius, veiklas ir kitą informaciją. 
Pagal poreikį L. Maziliauskienė 

2. Projektinės veiklos organizavimas, bendradarbiaujant su įstaigos partnerėmis. Pagal poreikį L. Maziliauskienė 

3. Vadovauti rengiant projektus, siekiant gauti finansinę ar kitokią paramą. Nuolat L. Maziliauskienė 



4. 
Paraiškų dalyvavimui ES, Nordplus, eTwinning, Erasmus+ projektuose pildymas, 

pateikimas. 
2022 metai L. Maziliauskienė 

5. Sveikatingumo projekto rengimas, paraiškos pildymas, vykdymo koordinavimas. 2022 metai 
L. Maziliauskienė 

Grupių mokytojos 

 



XV SKYRIUS 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS, PANAUDOJANT VALSTYBĖS,  

SAVIVALDYNĖS, KITŲ FONDŲ LĖŠAS 
 

38. Aktyviai dalyvaujame eTwinning ir sveikatingumo  projektuose.  

39. Dalyvaujame programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas 

švietimo įstaigose“. 

 

XVI SKYRIUS 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE PROGRAMOSE, UGDYMO SISTEMŲ  

TAIKYMAS 

 

41. Priešmokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukai“ dalyvauja tarptautinėje 

ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“.  

42. Ikimokyklinio ugdymo grupėje „Darbštuoliukai“ taikomi Montessori 

pedagoginės sistemos elementai. 

43. „Riešutukų“ ir „Nykštukų“ grupių ugdyme taikomi „Geros pradžios“ metodikos 

elementai. 

44. „Riešutukai“, „Nykštukai“ ir „Darbštuoliukai“ dalyvauja draugiškose SEV 

(socialinio emocinio ugdymo) olimpiadoje „Dramblys“. 

 

XVII SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

ĮSIVERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

45. Veiklų realizavimas detalizuojamas atskirų sričių lopšelio-darželio darbo 

planuose. 

46. Lopšelio-darželio iškeltų tikslų ir uždavinių veikla konkretinama lopšelio-

darželio metodinės grupės bei grupių individualiuose planuose, programose. 

47. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo aptarimas metų pabaigoje. 

48. Už individualių planų bei programų savalaikį ir kokybišką įgyvendinimą 

atsakinga įstaigos administracija ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinės grupės pirmininkas. 

49. Už lopšelio-darželio veiklos programos savalaikį ir kokybišką įgyvendinimą 

atsakinga lopšelio-darželio direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui tarpinius rezultatus 

pateikdama įstaigos bendruomenei. 

50. Lopšelio-darželio veiklos programos vykdymo priežiūrą vykdo įstaigos 

direktorės pavaduotoja ugdymui ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinės grupės pirmininkas. 

51. Metų pabaigoje veiklos ataskaitos pateikiamos įstaigos bendruomenei ir 

numatomi tikslai kitiems metams. 

 

__________________________ 
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