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I. LOPŠELIO-DARŽELIO PRISTATYMAS 
 

Duomenys apie įstaigą: 

• Lopšelis-darželis „Pasakaitė“ yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga; 

• Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis; 

• Ugdymo forma – dieninė; 

• Ugdomoji kalba – lietuvių; 

• Įstaigoje įkurta 12 grupių, kurias lanko 240 vaikų.  

 

Misija: 

• Visapusiškas vaiko asmenybės ugdymas(is), globa, auklėjimas, lavinimas(is) apimantis visų jo galių skleidimąsi ir savalaikį brandinimą mokyklai. 

Vizija: 

• Nuolat besimokanti, moderni ir atvira naujovėms, siekianti vaikų ugdymo kokybės per trišalę vaiko, tėvų, pedagogų partnerystę. 

Filosofija: 

• Iš širdies į širdį ... 

 

Ugdytiniai: 

• Vilniaus lopšelį-darželį „Pasakaitė“ lanko vaikai nuo 1,5 iki 7-rių metų amžiaus. Įstaigoje veikia 12 grupių: keturios grupės ankstyvojo amžiaus, t.y. 1,5 

– 3 metų, viena grupė 3 – 4 metų amžiaus, viena grupė 4 – 5 metų amžiaus, dvi grupės 5 – 6 metų amžiaus, dvi grupės skirtos įvairaus amžiaus vaikams, t.y. 3-5 

metų vaikams ( abiejose grupėse taikomi Rudolfo Šteinerio metodo elementai), dvi grupės priešmokyklinio amžiaus, t.y. 6 – 7 metų vaikams.  

• Ugdytojai: 

Lopšelyje-darželyje dirba 26 mokytojai (3 priešmokyklinio ugdymo ir 18 ikimokyklinio ugdymo mokytojų), 1 meninio ugdymo mokytoja, 1 logopedė, 1 fizinio 

lavinimo mokytojas, 1 socialinė pedagogė, 1 spec. pedagogė. 26 mokytojai yra įgijęs kvalifikacinę kategoriją: 8 – metodininko, 5 vyr. mokytojo, 13 mokytojo. 

Visi mokytojai yra įgiję aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą ir baigę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Įstaigai vadovauja 

direktorė, įgijusi pirmąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Įstaigos mokytojai nuolat dalyvauja miesto, šalies, užsienio kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, 

taip pat patys rengia seminarus, kuriuose perteikia savo patirtį, aplinkinių įstaigų bei miesto mokytojams. 



 

Kiti duomenys: 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pasakaitė“ ugdytiniams duris atvėrė 1984 metų rugsėjo 1-ąją dieną. Tai nuolat besimokanti, moderni ir atvira naujovėms, 

siekianti vaikų ugdymo kokybės per trišalę vaiko, tėvų, pedagogų partnerystę įstaiga. Lopšelis-darželis komplektuojamas pagal Vilniaus m. savivaldybės 

tarybos patvirtintą „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas“ tvarkos aprašą. Įstaigoje ugdytiniai ugdomi pagal  

bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą bei mokytojų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Mano spalvotas vaikystės pasaulis“; 

įgyvendinamos sveikatos stiprinimo programos, sudarytos sąlygos vaikams tenkinti pažintinius, socialinius, meninius, komunikavimo, etninius, saviraiškos, 

psichinio ir fizinio saugumo poreikius.  

Institucija bendradarbiauja su lopšeliais-darželiais „Saulėgrąža“, „Vandenis“, darželiu-mokykla „Vilija“ ir kt. ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, 

Vilniaus Edukologijos universitetu, Vilniaus Kolegijos pedagogikos fakultetu, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, Justiniškių 

seniūnija, „Sietuvos“ progimnazija, „Pelėdos, „Medeinos“, „Vyturio“ pradžios mokyklomis, Justiniškių policijos jaunimo klubu, Vilniaus apskrities  

visuomenės sveikatos ugdymo centru, Vilniaus neįgaliųjų ugdymo centru „Viltis“, Kurčiųjų šokių kolektyvu „Tyla“, PPRC  ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

skyriumi, Širvintų lopšeliu-darželiu „Buratinas“, Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, Vilniaus vaikų globos namais „Gilė“, specialiaisiais globos namais 

„Tremtinių namai“, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigomis „Pasaka“, Vilniaus miesto bočių folkloro ansamblis „Rasoda“ ir kt., Vilniaus pedagogine-

psichologine tarnyba ir kt. 

 



II. ĮSTAIGOS VEIKLOS SRIČIŲ (SWOT) ANALIZĖ 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

Etosas - Įstaiga – moderni, demokratiška bei atvira 

naujai patirčiai; 

- Ugdytiniams sudarytos optimalios 

ugdymosi sąlygos, padedančios atskleisti jų 

individualumą, bei kūrybiškumą; 

- Ugdymo aplinka atliepia ikimokyklinio 

amžiaus vaikų poreikius, yra pritaikyta 

integruotai ugdomų specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymui (si); 

- Puoselėjamos savitos ir senos tradicijos, 

kurias aktyviai palaiko visi  bendruomenės 

nariai; 

- Bendruomenės narių santykiai dalykiški, 

draugiški, vyrauja palankus bendruomenei 

mikroklimatas;  

- Įstaigos veikla teigiamai vertinama 

Justiniškių mikrorajone, Vilniaus mieste bei 

visoje Respublikoje. 

 

- Pasyvus bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais. 

 
 

- - Dalintis ir keistis gerąja 

patirtimi diegiant 

pažangius ugdymo 

metodus, naujas veiklos 

organizavimo formas. 

- Prarandama 

galimybė keistis gerąja 

darbo patirtimi 

tobulinant pedagoginius, 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo, 

informacinių 

komunikacinių 

technologijų ir kt. 

gebėjimus. 

 

Vaiko ugdymas 

ir ugdymasis 

- - Nuoseklus ugdymo turinio planavimas 

pagrįstas valstybinėmis rekomendacijomis, 

orientuotas į vaiko amžių, poreikius ir pažangą 

(visuminį vaiko ugdymą.); 

- - Planuojant ugdymą 

pirmenybė teikiama 

mokytojų numatytai veiklai, 

rečiau plėtojamos vaikų 

- Į ugdymo proceso 

planavimą įtrauki kuo 

daugiau bendruomenės 

narių; 

- - Dalis tėvų 

nepakankamai vertina 

ugdomąją veiklą, nėra 

grįžtamojo ryšio; 



- - Ugdymo procesas organizuojamas vykdant  

lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo 

programą  „Mano spalvotas vaikystės pasaulis“ 

ir bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programą; 

- - Ugdymo procesas papildomas integruojant 

Valdorfo pedagogikos elementų integraciją, 

įstaigoje vadovaujamasi LR Švietimo ir 

mokslo ministerijos aprobuota ugdymo 

programa - Zipio draugai bei socialine-

emocine programa „Kimochi“ vaikams nuo 3 

m.; 

- - Ugdomoji veikla atliepia vaikų ugdymosi 

poreikius, yra tikslinga ir veiksminga; 

- - Skatinama pedagogų ir tėvų partnerystė; 

- - Ugdymo įstaigoje pedagogams sudaromos 

sąlygos dalytis gerąja patirtimi, 

profesionalumui ir kvalifikacijai tobulinti. 

-  

idėjos, nepakankamas 

dėmesys ugdymo turinio 

individualizavimui; 

- - Ugdymo turinį dažniausiai 

planuoja grupių mokytojos, 

retais atvejais tariamasi su 

meninio ugdymo, fizinio 

mokytojais, logopedu ir 

kitais švietimo pagalbos 

specialistais. 

- Naudotis galimybe 

rinktis darbo kryptis, 

veiklos prioritetus, 

dalyvauti projektuose; 

-  Tęsti IKT taikymą 

ugdymo proceso 

tobulinimui; 

- Vykdyti reguliarų tėvų 

informavimą apie vaikų 

pažangą ir pasiekimus; 

 

- - Komandinio mokytojų 

darbo įstaigoje stoka; 

- - Didėjanti skaitmeninė 

atskirtis turės didelės 

įtakos ugdymo 

pokyčiams. 

-  

Vaiko ugdymosi 

pasiekimai 

- - Tobulinama ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir vertinimo sistema, vykdomas 

vaikų daromos pažangos stebėjimas ir 

vertinimas pagal vaiko ugdymosi pasiekimų 

sritis ir kompetencijas.  

-  

-  Vaiko pasiekimų ir 

vertinimo rezultatai nėra 

panaudojami ugdymo 

individualizavimui; 

- Nėra užtikrintas  vaikų, 

turinčių specialiųjų 

- - Siekti ugdymo proceso 

tikslingumo, 

individualizavimo; 

- - Stiprinti mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų kompetencijas.  

 

- - Vis didėjantis tėvų 

užimtumas įtakoja 

mažėjantį domėjimąsi 

vaiko ugdymu(si). 

- - Tik dalis specialiųjų 

poreikių vaikų darys 



- - Geri priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų 

mokyklinės brandos rezultatai ir vaiko 

daromos pažangos vertinimo sistema. 

-  

 

 

ugdymo(si) poreikių, 

ugdymosi tęstinumas 

įstaigoje ir šeimoje. 

 

akivaizdžią ugdymosi 

pažangą.  

 

 

Parama ir 

pagalba vaikui, 

šeimai 

- Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės, etikos 

kodeksas, sudaro visas prielaidas vaiko 

teisių užtikrinimui. Darželio bendruomenės 

nariai jaučia atsakomybę už vaiko teisių 

garantavimą. 

- Įstaigoje sudarytos sąlygos, laiduojančios 

gerą vaikų savijautą bei tenkinančios jų 

saviraiškos ir pažinimo poreikius. 

- Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, 

vykdo švietėjišką ir prevencinį darbą, 

bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, 

ugdytinių tėvais, Pedagogine psichologine 

tarnyba ir Raidos centru. 

- Teikiama logopedinė pagalba – vaikams, 

turintiems kalbos sutrikimų. Vaikų, turinčių 

elgesio ir emocijų sutrikimų, šeimoms 

teikiama psichologo pagalba. Spec. 

pedagogas konsultuoja mokytojus, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

- Nepakankamas dėmesys 

skiriamas grupės 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

partnerystei, kryptingai 

tėvų (globėjų) ir 

pedagogų komunikacijai. 

- Teikiamų paslaugų 

įvairovei didinti, būtinos 

papildomos lėšos. 

- Įvairiomis formomis teikti 

metodinę bei psichologinę 

pagalbą šeimoms, 

auginančioms 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikus. 

- Bendradarbiauti su 

institucijomis, ginančiomis 

vaiko teises. 

- Ugdymo įstaigą ir šeimą 

sieti dialogu grįstu 

bendradarbiavimu ugdomų 

vaikų gerovės labui.  

 

- Didėjantis vaikų, 

kuriems teikiama 

specialistų pagalba, 

skaičius. 

 

- Tėvai negavę išsamios 

psichologinės-

pedagoginės pagalbos, 

sunkiai susitaiko su 

vaiko raidos sutrikimais, 

nenori jų pripažinti. 

   

 



klausimais. Socialinis pedagogas teikia 

socialinę, švietimo pagalbą rizikos ir 

specialių poreikių grupės ugdytiniams bei jų 

tėvams; 

- Įstaiga dalyvauja programose „Pienas 

vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose‘. 

 

Ištekliai - Įstaigoje dirba kvalifikuoti mokytojai, turintys 

reikiamą išsilavinimą, švietimo pagalbos 

specialistai bei aptarnaujantis personalas. 

Efektyvus personalo patirties panaudojimas. 

- Tikslingai ir racionaliai panaudojamos ugdymo 

lėšos, mokinio krepšelio lėšos bei 2 procentų 

gauta parama. 

- Racionaliai skirstomos ir taupiai naudojamos 

lėšos, sprendimai derinami su bendruomene, 

įstaigos taryba, sistemingai teikiama lėšų 

panaudojimo ataskaita; 

- Įstaigos aplinka tikslinga, estetiška, 

funkcionali, skatinanti aktyviai veikti, ugdanti 

vaikų savarankiškumą, kūrybiškumą, tenkinanti  

vaikų fizinius, protinius, emocinius ir dvasinius 

poreikius. 

- - Nesukurta pedagogų 

skatinimo sistema; 

- - Finansinių išteklių stoka 

turės įtakos įstaigos vidinės 

ir išorinės aplinkos 

gerinimui ir kokybiškos 

veiklos plėtotei. 

-  

 

- - Sukurti pedagogų 

skatinimo sistemą; 

- - Tobulinti kvalifikacijos 

kėlimo sistemą sudarant 

sąlygas mokytojams 

dalyvauti nuotolinio 

mokymosi kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, 

seminaruose ir kt.; 

- - Taupiai ir racionaliai 

naudoti turimus išteklius 

ir lėšas. 

 

 

 

- Kvalifikacijai skirtų 

lėšų neužtenka 

organizuoti 

išvažiuojamuosius 

seminarus. 

- Gaunamas 

finansavimas tik iš dalies 

tenkina darželio 

poreikius, tai apsunkina 

lėšų racionalų 

paskirstymą, esamų 

problemų sprendimą. 

Mokyklos 

valdymas 

- -  Vadovas yra įstaigos bendruomenės lyderis, - Kartais išryškėja pedagogų - Diegti veiklos kokybės - Tik dalis pedagogų 

prisiima atsakomybę už 



kompetetingas, aukštos kvalifikacijos, turintis 

teorinių žinių bei praktinių vadybinių gebėjimų, 

nuolat inicijuojantis projektus ir programas, 

informaciją apie įstaigą sklaidą. 

- - Bendruomenė dalyvauja strateginio ir metinės 

veiklos planų rengime bei įgyvendinime, vadovo 

paskatinti inicijuoja daugelį pažangių pokyčių, 

dalyvauja juos įgyvendinant ir vertinant. 

- - Įstaigos veikla vertinama atliekant platųjį ir 

giluminį veiklos įsivertinimą.. Atliekami 

tyrimai, apklausos, rengiamos veiklos ataskaitos. 

pasyvumas, įsitraukiama į 

mokyklos valdymą tik 

tuomet, kai dalyvavimas yra 

būtinas ( nustatytas ). 

- Pedagogai nepakankamai 

panaudoja veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadas savo 

veiklai planuoti, tobulinti. 

 

įsivertinimą kaip postūmį 

darželio veiklos 

tobulinimui. 

- Visose darželio veiklos 

srityse skatinti komandinį 

darbą. 

įstaigos politikos 

įgyvendinimą. 

 

III. SVARBIAUSI PASIEKIMAI PRAĖJUSIAIS MOKSLO METAIS 

 
Sėkmingai įgyvendinome 2019-2020 mokslo metų veiklos programoje numatytus įstaigos veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius.   

Įstaigos taryboje, pedagogų taryboje, metodinių susirinkimų metu, metodinėje grupėje, bendruomenės susirinkimuose, diskusijų klube buvo 

aptariamos įvairios aktualijos, ugdymo kokybės gerinimas ir kiti klausimai. Pedagogams buvo sudaromos sąlygos tobulinti kvalifikaciją įvairiuose 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kursuose.  

Taip pat 2019-2020 mokslo metais: 

- I mokslo metų ketvirtį įstaigoje vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių  Kūrybiniai STEAM projektai, panaudojant informacines 

komunikacines technologijas. Visuose projektuose dalyvavo tėveliai, ugdytiniai ir kiti įstaigos bendruomenės nariai;  

- 2020-uosius paskelbus Mokyklų bendruomenių metais, II mokslo metų ketvirtį vyko projektas „Auginame meilę Lietuvai mažųjų širdyse“.    

- III mokslo metų ketvirtį, nuo š. m. kovo 30 d., mūsų įstaiga ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdė nuotoliniu būdu;  

- inicijuota pilietinė akcija bendruomenėje  „Atmintis gyva, nes liudija“;  

- organizuota įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio mokytojų inovatyvių metodinių priemonių vaiko saviraiškai ugdyti apžiūra-paroda; 



- ugdytiniai dalyvavo muzikos mokyklos Lyra koncerte „Do, re, mi“; 

- organizuota tėvams pedagoginė-psichologinė paskaita, pranešėjas Vilniaus lopšelio-darželio direktorius Sergejus Neifachas; 

- organizuotos visos kalendorinės šventės: rudenėlio -  “Moliūgo gimtadienis – vasarėlė išaugino, rudenėlis išdalino“, „Šv. Kalėdų rytą stebuklingos 

snaigės byra“, „Sudie, eglute“, Vasario 16-oji „Auginame meilę Lietuvai mažųjų širdyse“ ir kt.; 

- darželio „Verpstelių“, „Pasagėlių“, „Čiulbuonėlių“ ir „Gudručių“ grupių vaikai ir mokytojai dalyvavo edukacinėje programoje – išvykoje į Žaislų 

muziejų „Seniausieji Lietuvos žaislai“; 

- ugdytiniai dalyvavo Visuomenės sveikatos centro organizuojamuose renginiuose „Švarių rankyčių šokis“, „Sveiki dantukai“, „Mikrobai aplink mus“;  

- tęsėme dalyvavimą socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo programoje „Zipio draugai“, organizuota „Savaitė be patyčių“ 

- visi 6-7 metų amžiaus vaikai sėkmingai baigė priešmokyklinio ugdymo programą; 

- įsigyti 3 nešiojamieji kompiuteriai; 

- atnaujintas sporto inventorius; 

- edukacinėmis ir mokomosiomis priemonėmis papildytas spec. pedagogo ir psichologo kabinetas; 

- atliktas kapitalus remontas įstaigos kavinaitėje; 

-  atlikti įstaigos pastato išoriniai remonto darbai; 

- atnaujintos visos grupės naujomis edukacinėmis priemonėmis ir lauko žaislais; 

- viso darželio teritorijoje atnaujinta sena, išdžiūvusi darželio veja, praturtinti gėlynai, medinės lysvės vaikų įsisavinimui apie ekologiją, gamtos 

reiškinius, gyvybinius procesus ir augalus; 

- iš visų lauko aikštelių išvežtos visos senos žaidimų priemonės ir sumontuoti nauji  žaidimų įrenginiai; 

- atnaujinti grupių baldeliai; 

- įsigyta įvairių interaktyvių ir kitokių ugdymo priemonių bei žaislų. 

- ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse įsigytos interaktyvios lentos; 

- prisidėjome prie sveikatos stiprinimo programos „Sveikatiada“;  

- dalyvavome OMEP veikloje; 

- mokytojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

- skirtas papildomai psichologo 0,25 etatas; 

Taip pat parengti ir atnaujinti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai: 



- parengtos vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, individualizuotos ugdymo programos; 

- parengtas spec. pedagogo, mokytojo padėjėjos, virėjų pareigybių aprašymai; 

- perskaičiuoti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą pastoviosios dalies atlyginimų koeficientai; 

- įstaigos vaikų maitinimas ruošiamas atsižvelgiant į LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas; 

- atliktas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas; 

- patvirtinta mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos programa; 

- vaiko gerovės komisija 2019-2020 mokslo metais organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko 

ugdymo(si) aplinkos kūrimą bei įgyvendino 2019-2020 mokslo metų veiklos planą. 

 

Problemos, su kuriomis susidūrė įstaiga, praėjusiais mokslo metais: 

- Daugėja kalbos sutrikimų turinčių vaikų ir vaikų, turinčių elgesio bei emocinių problemų; 

- Trūksta ikimokyklinio ugdymo mokytojų; 

- Vis dar nėra gautas finansavimas dėl įstaigos modernizavimo-atnaujinimo. 

 

IV 2020-2021 MOKSLO METŲ ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETAI 

 

I – Komandinės lyderystės raiškos plėtotė modernioje mokykloje; 

II – Socialinių, emocinių ir sveikatos kompetencijų įtvirtinimas ikimokyklinėje įstaigoje; 

III – STEAM iššūkis kūrybiškame inžinerijos  (konstravimo) pasaulyje; 

IV – Vaikų ir bendruomenės narių sveikatos stiprinimas įgyvendinant sveikos gyvensenos nuostatas. 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2020 – 2021 MOKSLO METAMS 

 

1. Tikslas: kurti geros mokyklos modelį taikant moderniausias mokymosi tendencijas: informacines, žinių, besimokančios, virtualios 

bei atliepti besikeičiančios visuomenės poreikius. 

Uždaviniai: 



1) skatinti mokyklos kultūros kaitą bei pokyčių įgyvendinimą, didinant mokyklos veiklos kokybę; 

2) siekti kryptingo profesinio mokymosi bei meistriškumo, nukreipto į ugdymo kokybės tobulinimą; 

3)  užtikrinti aukštą ugdymo(si) kokybę integruojant nuotolinio mokymosi galimybes bei panaudojant įvairius skaitmeninius įrankius. 

2. Tikslas: skiepyti ugdytiniams ir bendruomenės nariams sampratą išnaudoti emocines, intelektines ir dvasines asmenybės galimybes. 

Uždaviniai: 

1) sukurti įstaigoje socialinio ir emocinio ugdymo sistemą; 

2) plėtoti įstaigos bendruomenės ir tėvų bendradarbiavimą, siekiant gerinti socialinį ir emocinį ugdymą įstaigoje; 

3) gerinti mikroklimato santykius remiantis socialiniu sąmoningumu ir tarpasmeninio bendravimo gebėjimais. 

3. Tikslas: efektyvinti ugdymo procesą siekiant atskleisti IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų panaudojimo galimybes šiuolaikinėje 

mokykloje. 

Uždaviniai: 

1) plėtoti STEAM ugdymo turinį, formuojant  palankią ugdymo(si) aplinką; 

2) padėti ugdytiniui išsiugdyti bendrąsias ir dalykines gamtamokslines, technologines, informacines bei matematines kompetencijas. 

4. Tikslas: kuriant įstaigoje sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, ugdyti sveiką, saugų, savarankišką, iniciatyvų, kūrybišką ir 

laimingą vaiką. 

Uždaviniai: 

1) skatinti vaikus domėtis įvairiomis sporto šakomis per praktinę, kūrybinę ir žaidybinę veiklą plėtojant fizinio aktyvumo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

2) skatinti naujų, netradicinių, vaikams priimtinų būdų ir metodų naudojimą fizinio aktyvumo poreikiui tenkinti, sveikatai stiprinti; 

3) tobulinti vaiko sveikatos stiprinimo politiką bei gerinti įstaigos materialinę bazę, kuriant darnią ir modernią edukacinę aplinką. 

 

MK-mokinio krepšelio lėšos; SL-savivaldybės lėšos; UL- ugdymo lėšos; RL-rėmėjų lėšos; ŽI- žmogiškieji ištekliai,  PL- 1,2 procentų paramos lėšos  

Tikslas Uždaviniai 
Įgyvendinimo 

priemonės 
Terminai Kaštai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1.TIKSLAS: kurti geros 

mokyklos modelį taikant 

moderniausias mokymosi 

tendencijas: informacines, 

žinių, besimokančios, 

virtualios bei atliepti 

besikeičiančios 

visuomenės poreikius. 

 

1.1.  skatinti mokyklos 

kultūros kaitą bei 

pokyčių įgyvendinimą, 

didinant mokyklos 

veiklos kokybę; 

 

1.1.1. Įstaigos 

mikroklimato 

gerinimas. 

2020 -2021 

m.m. 

ŽI, MK 

 

Direktorė J. 

Danienė,  

dir. pav. ugd.  

L. Toločkienė, 

mokytojos 

Palaikanti mokyklos 

bendruomenė.  

Bendradarbiavimas ir 

komandinis darbas.  

Bendravimo, grįžtamojo 

ryšio ir konfliktų 

sprendimo kultūra.  

Mokinių ir tėvų 

dalyvavimas, mokyklos 



 atvirumas. 

1.1.2. Mokymai 

mokytojams:              

„Socialinių-emocinių 

įgūdžių ugdymo 

programa „Kimochi“. 

 

2020 m. 

spalis  

RL 

 

Direktorė J. 

Danienė, dir. 

pav. ugdymui L. 

Toločkienė, 

mokytojos  

  

Gilinamos žinios kaip 

 panaudojant 

„Kimochis“ priemones 

vaikai turės galimybę įgyti  

įgūdžių, kurie padės 

suprasti ir valdyti savo 

emocijas, globoti ir rūpintis 

kitais, kurti tvirtus 

santykius.  

1.1.3. Socialinio ir 

emocinio ugdymo 

projektų „Aš  noriu ir 

būsiu laimingas“ 

gerosios patirties 

sklaida. 

2020 m. 

lapkritis 

 

ŽI 

 

Direktorė J. 

Danienė,  

dir. pav. ugdymui 

L. Toločkienė, 

mokytojos  

 

Projektų gerosios patirties 

sklaida padės mokytojams 

ieškoti būdų vaikų 

emociniam 

intelektui ugdyti. 

Praturtintas ugdymo 

procesas motyvuos 

ugdytinius  priimti 

atsakingus sprendimus ir 

konstruktyviai spręsti 

keblias situacijas. 

1.1.4. Mokytojų 

tarybos posėdis  

„Pedagogų vertinimas 

ir įsivertinimas – 

siekis ugdymo 

kokybei gerinti. 

Ugdymo turinio 

inovacijos, pokyčiai, 

jų taikymas“. 

2020 m. 

spalis-

lapkritis 

 

ŽI 

 

Direktorė J. 

Danienė 

Dir. pav. ugd.  

L. Toločkienė 

 

Mokytojai susipažins su 

atestacijos nuostatais, įgis 

žinių, kaip siekti aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos 

siekiant bendrų įstaigos 

tikslų įgyvendinimo. 

 1.1.5. Metodinių 

pasitarimų 

organizavimas.  

Kartą per 

ketvirtį 

ŽI 

 

Dir. pav. ugd.  

L. Toločkienė 

 

Pasitarimų metu mokytojai 

gilins žinias  kaip skatinti 

pozityvų elgesį, kaip lavinti 

vaiko charakterį ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. 

Mokinsis socialinius ir 

emocinius ikimokyklinio 

amžiaus vaikų įgūdžius 



lavinti žaidžiant su 

„Kimochi“ žaislais. 

 1.1.6. Tikslingas 

vaikų ugdymo sąlygų 

sudarymas grupėse: 

mokytojų pagamintų 

metodinių priemonių 

vaiko ugdymui, 

saviraiškai, 

kūrybiškumui plėtoti 

parodos-apžiūros 

organizavimas. 

2020 m. m. 

balandį 

ŽI, MK 

 

Direktorė J. 

Danienė 

Dir. pav. ugd.  

L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

Pagamintos mokytojų 

kūrybos stendinės 

metodinės priemonės 

įvairiems vaikų gebėjimas 

ugdyti bei saviraiškai. 

Priemonės pristatytos 

visiems darželio 

mokytojams, kurie 

pasisems gerosios patirties, 

metodinių priemonių 

kūrime. 

1.2.  siekti kryptingo 

profesinio mokymosi bei 

meistriškumo, nukreipto į 

ugdymo kokybės 

tobulinimą; 
 

  

1.2.1.Vadovų ir 

mokytojų nuolatinis 

dalyvavimas miesto, 

šalies renginiuose, 

seminarų rengime, 

metodinių priemonių 

kūrime, miesto ir 

respublikinėse 

parodose. 

2020-2021 

m. m.  

 

ŽI, MK 

 

Direktorė J. 

Danienė 

Dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, 

mokytojos 

 

Bus siekiama toliau gerinti 

ikimokyklinio ugdymo 

kokybę, įgyvendinant 

lopšelio-darželio tikslus, 

sprendžiant uždavinius. 

Vaikai lavės visapusiškai, 

įgis daugiau pasitikėjimo 

savimi, ugdys savo 

kūrybinius bei pažintinius 

gebėjimus. 

1.2.2. Dalinimasis  

ugdymo proceso 

planavimo ir 

organizavimo gerąja 

praktinio darbo 

patirtimi įstaigoje. 

 

2020-2021 

m. m.  

 

ŽI 

 

Direktorė J. 

Danienė 

Dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, 

mokytojos 

Tobulės ugdymo proceso 

planavimas. Mokytojos 

gebės reflektuoti savo 

planavimo patirtį, dalinsis 

gerąja patirtimi, lankysis 

kvalifikaciniuose 

seminaruose, diskusijose, 

konsultacijose. 

Specialiosios pedagogikos, 

psichologijos, socialinės 

pedagogikos kursai. 

 1.2.3. Dalyvavimas 

programoje „Zipio 

draugai“ 

2020-2021 

m. m.  

 

ŽI, MK 

 

Direktorė J. 

Danienė 

Dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, 

Programos įgyvendinimas 

žymiai pagerins vaikų 

gebėjimus spręsti kasdien 

iškylančius sunkumus, 



mokytojos, dirb. 

pagal PUP 

stiprins bendradarbiavimą, 

gebėjimą atjausti bei 

sumažins elgesio 

problemas. 

 1.2.4. Dalyvavimas 

programos 

„Sveikatiada“ veiklose 

2020-2021 

m. m.  

 

ŽI 

 

Direktorė J. 

Danienė 

Dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, sv. 

pr. spec. G. 

Martyšienė, 

mokytojos 

Įdomiomis ir patraukliomis 

priemonėmis bus ugdomi 

vaikų sveikos mitybos ir 

fizinio aktyvumo įgūdžiai, 

organizuojant masines 

mankštas, šokius, pusryčių 

fiestas, vaisių ir daržovių 

mitingus, žinių mūšius ir 

pan. ugdytiniai įgis žinių ir 

praktinių įgūdžių apie 

sveikatą, mitybą ir fizinį 

aktyvumą. 

 1.2.5. Dalyvavimas 

programose  “Pienas 

vaikams” ir “Vaisiai 

vaikams”. 

2020-2021 

m. m.  

 

ŽI 

 

Direktorė J. 

Danienė 

Dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, sv. 

pr. spec. G. 

Martyšienė, 

mokytojos 

Diegiamas vaikams 

supratimas apie vaisių ir 

daržovių bei pieno ir pieno 

gaminių vartojimo teigiamą 

poveikį sveikatai. 

Padidinamas suvartojamų 

vaisių ir daržovių bei pieno 

ir pieno gaminių dalį vaikų 

mityboje. 

 

 1.2.6. 

Bendradarbiavimas su 

visuomenės sveikatos 

centro specialistais, 

organizuojant bendras 

veiklas. 

2020-2021 

m. m.  

 

ŽI 

 

Sv. pr. spec. G. 

Martyšienė, 

mokytojos 

Kaupiama metodinė 

literatūra, ugdytiniams 

dalinamos priemonės, 

knygelės  propaguojančios 

sveiką gyvenseną, 

bendradarbiaujant 

organizuojamos edukacinės 

veiklos ugdytiniams 

įvairiomis sveikos 

gyvensenos temomis.  

1.3. užtikrinti aukštą 1.3.1. Mokytojų 

tarybos posėdis   

2020 m. 

lapkritis 

ŽI 

 

Direktorė J. 

Danienė 

Mokytojai aptars nuotolinio 

ir kontaktinio ugdymo 



ugdymo(si) kokybę 

integruojant nuotolinio 

mokymosi galimybes bei 

panaudojant įvairius 

skaitmeninius įrankius. 

 

 

„Nuotolinis ir 

kontaktinis ugdymas.  
„Google“ įrankių, 

„Zoom“ konferencinės 

programos ir 

socialinių tinklų 

(„Facebook“ uždaros 

grupės, „Messenger“) 

panaudojimas ugdymo 

procese.“ 

 

 galimybes. Susipažins su 

tinkamiausiais 

skaitmeniniais įrankiais, 

atnaujins žinias 

technologijos srityje. 

1.3.2. Edukacinių 

interaktyvių žaidimų 

bei ugdomosios 

medžiagos bazės 

paruošimas. 

2020 m. 

gruodis 

 

ŽI 

 

IT specialistas D. 

Aidietis 

Padės pedagogams kurti 

įvairias užduotis, bei 

aktyviai dalytis patirtimi. 

 

1.3.3. Gerosios 

patirties sklaida 

aptariant naudojimosi 

platforma –

 www.padlet.com, 

galimybes. 

2020 m. 

spalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir. pav. ugd. L. 

Toločkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudaromos galimybės 

vaikams užtikrinti kuo 

kokybiškesnį ugdymą(si) 

tiek įprastu, tiek ir 

nuotoliniu būdu. 

1.3.4. Metodinis 

pasitarimas 

„Socialinis ir emocinis 

vaikų ugdymas 

darželyje: SEU 

žaidimai“. 

2020 m. 

rugsėjis-

spalis  

ŽI 

 

Dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė 

Mokytojai sužinos apie 

socialinio ir emocinio 

ugdymo galimybes 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame 

amžiuje, bus  plėtojamos 

socialiniam-emociniam 

ugdymui aktualios 

mokytojų kompetencijos. 

  1.3.5.  Socialinių ir 

emocinių ugdymo 

2020 m. 

lapkritis 

ŽI Direktorė J. 

Danienė 

Per įvairius SEU žaidimus 

bei veiklas, ugdytiniai 

http://www.padlet.com/


projektų „Aš noriu ir 

būsiu laimingas“ 

organizavimas. 

dir. pav. ugd.  

L. Toločkienė, 

mokytojos 

ugdys pozityvius įgūdžius. 

2. TIKSLAS:   skiepyti 

ugdytiniams ir 

bendruomenės nariams 

sampratą išnaudoti 

emocines, intelektines ir 

dvasines asmenybės 

galimybes. 

 

 

 

 

  

2.1.  sukurti įstaigoje 

socialinio ir emocinio 

ugdymo sistemą; 

 

 

  

2.1.1. Socialinio, 

emocinio ugdymo 

programos 

parengimas. 

2020 m. 

lapkritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir. pav. ugd. L. 

Toločkienė, 

mokytojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos tikslas - padėti 

vaikams įgyti ir sėkmingai 

naudoti socialinius ir 

emocinius gebėjimus, 

siekiant 

užtikrinti sėkmę mokykloje 

ir gyvenime, puoselėti 

darnius tarpusavio 

santykius bendruomenėse ir 

stiprinti atsakingą elgesį 

visuomenėje. 

 

2.1.2. Švietimo 

pagalbos specialistų 

konsultacijų teikimas 

specialiųjų poreikių 

vaikams, mokytojams, 

tėvams. 

2020-2021 

m. m. 

 

 

 

 

 

MK 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

 

 

 

Specialiųjų poreikių vaikai, 

mokytojai, tėvai gaus 

reikiamą pagalbą, 

kosultacijas. 

 

2.1.3 Įstaigos veiklos 

įsivertinimo 

organizavimas. 

Plačiojo audito 

atlikimas. 

2020 m. 

gruodis 

 

ŽI 

 

Dir. pav. 

ugdymui 

L.Toločkienė 

Atlikus platųjį auditą 

išryškės įstaigos stipriosios 

ir silpnosios pusės. 



2.1.4.  Sąmoningumo 

didinimo ir veiksmo 

mėnuo ,,Be patyčių“ 

2021 m. 

kovas 

ŽI Dir. pav. 

ugdymui 

L.Toločkienė, 

mokytojos 

Ugdytiniai ir 

bendruomenės nariai 

daugiau supras apie patyčių 

žalą, žinos kaip tokiose 

situacijose elgtis, formuosis 

vertybinė nuostata domėtis 

savo ir kitų emocijomis. 

2.2.  plėtoti įstaigos 

bendruomenės ir tėvų 

bendradarbiavimą, 

siekiant gerinti socialinį 

ir emocinį ugdymą 

įstaigoje; 

2.2.1. Giluminės 

veiklos analizės 

atlikimas. 

2021 m. 

kovas  

 

ŽI 

 

Dir. pav. 

ugdymui 

L.Toločkienė, 

 darbo grupė 

Darbo grupė parengs 

tyrimo rodiklių iliustracijas 

ir pristatys bendruomenei.  

2.2.2.  Tėvų švietimas 

(pedagoginės 

paskaitos, praktiniai 

užsiėmimai darželio 

teritorijoje, 

seminarai). 

 

 

 

 

 

  

2020-2021 

m. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė J. 

Danienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyjamas tėvų 

pasitikėjimas, rūpinamasi  

tėvų motyvacija, moraliniu 

suinteresuotumu. 

 

2.2.3.  Teminių 

parodų organizavimas. 

 

 

2020-2021 

m. m.  

ŽI 

 

Direktorė J. 

Danienė,  

dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, 

mokytojos 

 

Parodų metu atsiskleis 

vaikų meniniai gebėjimai, 

smulkioji ir stambioji 

motorika, kūrybiškumas, 

bus praturtinama vaikams 

emociškai palanki aplinka, 

Skatinamas tėvų 

aktyvus dalyvavimas. 

2.2.4. Projektų, 

švenčių, renginių 

organizavimas kartu 

su ugdytiniais, 

tėveliais ir mokytojais. 

2020-2021 

m. m. 

ŽI 

 

Direktorė J. 

Danienė,  

dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, 

mokytojos 

 

Tėvų domėjimasis vaikų 

veikla skatina vaikų 

motyvaciją labiau įsitraukti 

į ugdymo(si) procesą. 



2.3. gerinti mikroklimato 

santykius remiantis 

socialiniu sąmoningumu 

ir tarpasmeninio 

bendravimo gebėjimais. 

 

2.3.1. Metodinės 

grupės susirinkimas 

„Vidinio 

mikroklimato 

formavimo ypatumai 

ikimokyklinėje 

įstaigoje“. 

2020 m. 

spalio mėn. 

ŽI Metodinės gr. 

Pirmininkė 

L.Toločkienė 

Mokytojai dalinsis 

mintimis  kaip patobulinti 

vidinį mikroklimatą. 

2.3.2.  Kalėdinio 

žiburėlio 

organizavimas. 

 

 

2020 m. 

gruodis 

 

ŽI 

 

Direktorė J. 

Danienė 

dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, 

mokytojų 

aktyvas. 

Stiprės bendruomenės 

tarpusavio ryšys, gerės 

įstaigos mikroklimatas. 

 

 

  2.3.3. Bendruomenės 

narių išvyka. 

 

 

 

Pagal 

galimybes 

ŽI Direktorė J. 

Danienė 

 

Bendravimas neformalioje 

aplinkoje gerina įstaigos 

mikroklimatą, 

tarpasmeninius darbuotojų 

santykius. 

  2.3.4. Diskusijų, 

pokalbių, individualių 

pokalbių 

organizavimas. 

2020-2021 

m. m. 

ŽI Direktorė J. 

Danienė 

Nuomonės išsakymas ir 

išklausymas padėtų atvirai 

įvardinti konfliktus, 

pagerintų tarpusavio 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

3.  efektyvinti ugdymo 

procesą siekiant atskleisti 

IKT ir inovatyvių 

mokymo(si) metodų 

panaudojimo galimybes 

šiuolaikinėje mokykloje. 

3.1.  plėtoti STEAM 

ugdymo turinį, 

formuojant  palankią 

ugdymo(si) aplinką; 

3.1.2. Metodinis 

pasitarimas 

„Inovatyvių metodų 

taikymas ugdant 

konstrukcinį intelektą, 

plėtojant pažintines ir 

socialines 

kompetencijas“. 

2021 m. 

vasaris 

ŽI Dir. pav. ugd. L. 

Toločkienė 

Pateikti metodiniai 

patarimai mokytojams kaip 

inovatyviomis 

priemonėmis ugdyti vaikų   

konstrukcinį intelektą, 

plėtojant pažintines ir 

socialines kompetencijas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  Išmaniųjų 

interaktyvių grindų 

erdvės panaudojimas 

ugdymo procese. 

2020-2021 

m. m.  

 

ŽI Direktorė J. 

Danienė 

dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, 

mokytojos 

Paįvairintas ugdymo 

procesas. Pasitelkiant 

interaktyvias grindis 

lavinamas vaikų judesių 

koordinavimas, reakcija bei 

loginis mąstymas. 

3.1.3. Tyrimų ir 

eksperimentų veiklos 

kampelių atnaujinimas 

grupėse. 

 

2020-2021 

m. m. 

MK Direktorė J. 

Danienė 

dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, 

mokytojos 

Praturtinti visų grupių 

tyrimų ir eksperimentų 

kampeliai gamtos, optikos, 

šilumos, mechanikos ir 

kitais eksperimentų 

rinkiniais ir kt. 

3.1.3 Tyrimų ir 

eksperimentų 

laboratorijos 

atnaujinimas  

2020-2021 

m. m.  

MK Direktorė J. 

Danienė 

 

Tyrimų ir eksperimentų 

laboratorija praturtinta 

veiklos rinkiniais, loginiais 

blokais, galvosūkių kubais, 

rūšiavimo žaidimais ir kt. 

3.2. padėti ugdytiniui 

išsiugdyti bendrąsias ir 

dalykines 

gamtamokslines, 

technologines, 

informacines bei 

matematines 

kompetencijas. 

3.1.1.   Projektų 

STEAM iššūkis 

kūrybiškame  

inžinerijos 

(konstravimo) 

pasaulyje „Išradėjas aš 

esu, daug konstruoju 

ir kuriu“ 

organizavimas. 

2021 m. 

vasario mėn. 

ŽI Direktorė J. 

Danienė,  

dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė, 

mokytojos 

 

Bus skatinama vaikų 

vaizdinio mąstymo raida,  

ugdomas konstrukcinis 

intelektas, mokėjimas 

operuoti sąvokomis. Kurti 

ir išreikšti save veikloje. 

3.2.1. Mokymų 

mokytojams „STEAM 

atradimai ir įžvalgos 

ikimokykliniame 

ugdyme“ 

organizavimas 

2021 m. 

vasario mėn. 

UL Direktorė J. 

Danienė,  

 

Patobulinti ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas, siekiant 

kūrybiškai ir sistemingai 

įgyvendinti STEAM idėjas 

kasdieninėje ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo(si) 

praktikoje. 

3.2.2.  Metodinės 2020 m. ŽI Metod. gr. pirm. Mokytojai pasidalins 



 

 

 

 

 

 

 

grupės susirinkimas 

„Mokytojų IKT 

kompetencija ir 

raiška“. 

sausio mėn. L. Toločkienė sukaupta patirtimi 

naudojantis interaktyviomis 

lentomis, planšetiniais 

kompiuteriais, aptars 

galimybes kaip tikslingai 

panaudoti IKT ugdymo 

procese. 

4.  kuriant įstaigoje 

sveikatai palankią fizinę ir 

psichosocialinę aplinką, 

ugdyti sveiką, saugų, 

savarankišką, iniciatyvų, 

kūrybišką ir laimingą 

vaiką. 

  

 

4.1.  Skatinti vaikus 

domėtis įvairiomis sporto 

šakomis per praktinę, 

kūrybinę ir žaidybinę 

veiklą plėtojant fizinio 

aktyvumo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

 

  

4.1.1. Dalyvavimas 

projekte „Švarių 

rankyčių šokis“. 

2020 m. 

lapkritis 

 

ŽI 

 

Direktorė  

J. Danienė,  

dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė,   

dietistė G. 

Martyšienė, 

mokytojos 

Projekto metu bus ugdomi 

vaikų sveikos ir saugios 

gyvensenos įgūdžiai, 

ugdytiniai patirs kūrybos 

džiaugsmą. 

4.1.2.  Krepšinio 

turnyrų „Oranžinis 

kamuolys“ 

organizavimas 

 

2020-2021 

m. m.  

 

ŽI Nef. ugd. ped. 

vaikų fiziniam 

lavinimui D. 

Aidietis 

 

Bus sudarytos sąlygos 

tenkinti prigimtinį vaiko 

poreikį judėti, žaisti, 

bendrauti ir pažinti 

krepšinio pasaulį, 

vadovaujantis „smagaus 

žaidimo koncepcija“. 

4.1.3. Judėjimo 

savaitės „Sportiada – 

drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“ 

organizavimas. 

2021 m. 

kovo mėn. 

ŽI Nef. ugd. ped. 

vaikų fiziniam 

lavinimui D. 

Aidietis 

 

Ugdytiniai gilins žinias 

apie neigiamą transporto 

poveikį aplinkai, žmonių 

sveikatai. Aktyvių veiklų 

lauko erdvėse metu bus 

gerinama vaikų fizinė ir 

psichinė gerovė. 

4.1.4. Metodinis 

pasitarimas 

„Praktinės, kūrybinės 

ir žaidybinės veiklos 

plėtojant fizinio 

aktyvumo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžius“. 

 2021 m. 

balandis  

ŽI Direktorė  

J. Danienė,  

dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė,   

dietistė G. 

Martyšienė, 

mokytojos 

Mokytojai susipažins ir 

praktiškai atliks įvairius  

kūrybinius ir žaidybinius 

užsiėmimus plėtojant 

fizinio aktyvumo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. 

4.2.  Skatinti naujų, 4.2.1. Parodų  2020-2021 ŽI, PL Direktorė  Ugdytiniai domėsis 



netradicinių, vaikams 

priimtinų būdų ir metodų 

naudojimą fizinio 

aktyvumo poreikiui 

tenkinti, sveikatai 

stiprinti. 

 

 

  

„Mažųjų žalioji 

palangė“, „Vaikystės 

pasaka“ 

organizavimas. 

m. m. J. Danienė,  

dir. pav. ugd. 

L.Toločkienė 

 

 

augalais, augins įvairias 

daržoves, įsitraukdami į 

praktines veiklas susipažins 

su pagrindinėmis augalo 

dalimis, sužinos 

svarbiausias augalų dygimo 

ir augimo sąlygas. 

4.2.2.  Sveikatos 

puoselėjimo renginių, 

teminių savaičių, 

grupių sportinių 

pramogų, rytinių 

mankštų 

organizavimas. 

2020-2021 

m. m.  

 

ŽI, KL 

 

Direktorė  

J. Danienė, dir. 

pav. ugd. 

L.Toločkienė, 

dietistė G. 

Martyšienė, 

mokytojos 

Per įvairias sveikatos 

puoselėjimo veiklas 

ugdomas sveikas, saugus, 

savarankiškas, iniciatyvus, 

kūrybiškas ir laimingas 

vaikas. 

4.2.3.  Saugios ir 

judėjimą skatinančios 

aplinkos, 

atnaujinimas, žaidimų 

įrenginių  lauke 

modernizavimas ir 

naujų erdvių sportui ir 

saviraiškai sukūrimas.   

2021 m.  UL Direktorė  

J. Danienė, dir. 

pav. ū. r. L. 

Krečienė 

Įrengta erdvė vaikų 

kūrybinių galių ir 

saviraiškos plėtotei lauke. 

4.2.4. Sveikatos 

stiprinimo programos 

kūrimas. Sveikatos 

stiprinimo ir ugdymo 

veiklos situacijos 

analizė. 

2021 m. ŽI Dir. pav. 

ugdymui 

L.Toločkienė, sv. 

pr. spec. G. 

Martyšienė, 

darbo grupė 

Parengta SSGG (SWOT) 

analizė, išskirtos stipriosios 

ir silpnosios  Sveikatos 

stiprinimo ir ugdymo 

pusės. 

4.3. Tobulinti vaiko 

sveikatos stiprinimo 

politiką bei gerinti 

įstaigos materialinę bazę, 

kuriant darnią ir 

modernią edukacinę 

aplinką. 

 

4.3.1. Šeimų sporto 

turnyrų „Sporto daug 

šakų pažįstam į 

sveikuolių fiestą 

vykstam“ 

organizavimas. 

2021 m. 

gegužė 

ŽI Direktorė  

J. Danienė,  

dir. pav. ugd.  

L.Toločkienė,   

mokytojos 

Šeimos turėjo galimybę 

išbandyti savo jėgas 

įvairiose rungtyse. 

4.3.2. Praturtinti 

grupes naujomis 

pažintinėmis, 

kūrybinėmis, 

2020-2021 

m. m.  

MK Direktorė  

J. Danienė 

Grupės papildytos 

naujomis edukacinėmis 

ugdomosiomis 

priemonėmis ir žaislais. 



 

ekologinėmis 

priemonėmis. 

4.3.3 Atnaujinti sporto 

salės ir lauko erdves 

sporto inventoriumi. 

2020-2021 

m. m. 

MK Direktorė  

J. Danienė 

Sporto salė ir kiekvienos 

grupės lauko erdvės 

praturtintos nauju sporto 

inventoriumi. 



                VEIKLOS KRYPTYS (PRIORITETAI) 2020- 2021 MOKSLO METAMS               1 PRIEDAS 

 

 

Programos 

Ikimoklinio etninio-

meninio ugdymo 

programa  

“Mano spalvotas 

vaikystės pasaulis” 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo programa 

Ankstyvojo ugdymo 

programa 

 

Valdorfo ugdymo 

sistemos integracija į 

įstaigos ugdymo 

programą 

 

 „Verpstelių“ gr. 

„Kamuolį aš pametėsiu – krepšininku 

būt galėsiu“ 

„Spindulėlių“ gr. 

„Plunksniniai kamuoliukai – skraido 

kaip saulės spinduliukai“ 

„Švyturėlių“ gr. 

„Mažas saulės spindulėli, duok 

sveikatos trupinėlį“ 

„Pasagėlių“ gr. 

„Sveikuoliai sugužėjo-sveikatėlė 

pagerėjo“ 

„Kodėlčiukų“ gr.  

„Mes sportuosim ir judėsim, džiugesio 

širdelėse turėsim“ 

„Vieversėlių“ gr. 

„Kamuoliuką aš ridensiu, sveikas 

ir stiprus užaugsiu“ 

„Smalsučių“ gr. 

„Linksmai saulutė šviečia-vaikus 

sportuoti kviečia“ 

„Čiauškučių“ gr. 

„Pabiro, pažiro po kiemą linksmi 

sveikuoliukai“ 

„Pabiručių“ gr. 

„Kurk, judėk, vietoj nestovėk“ 

„Linksmučių“ gr.  

„Mes maži, bet vikrūs ir greiti“ 
 

 

II ketvirtis 

 

STEAM iššūkis kūrybiškame inžinerijos 

(konstravimo) pasaulyje 

“Išradėjas aš esu, daug konstruoju ir 

kuriu” 

 

Projektų metu bus konstruojami 

maketai panaudojant: 

Lego kaladėles, dėžes, popierinius 

cilindrus, dideles kalades, gamtinę 

medžiagą, akmenėlius, sėklas, balionus, 

plastikinius butelius, kamštelius, 

popierių, medžio rieves ir kt. 

 

 

 

 

 

III ketvirtis 

Šeimų sporto turnyrai 

 

„Sporto daug šakų pažįstam į 

sveikuolių fiestą vykstam“ 

„Čiulbuonėlių“ gr. 

„Aš raketę jau turiu, kamuoliuką 

mušt galiu“ 

„Gudručių“ gr. 

„Rieda, rieda kamuolys, kas tą 

kamuolį pavys“ 

 

I ketvirtis 

Socialinio ir emocinio ugdymo 

projektai  

„Aš noriu ir būsiu laimingas“ 

 

Projektai  vykdomi apimant žinių, 

nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su 

penkiomis pagrindinėmis 

kompetencijomis: 

• Savimone 

• Savitvarda 

• Socialiniu sąmoningumu 

• Tarpusavio santykių 

įgūdžiais 

• Atsakingų sprendimų 

priėmimu 

 

I – Komandinės lyderystės raiškos plėtotė 

modernioje mokykloje; 

II – Socialinių, emocinių ir sveikatos kompetencijų 

įtvirtinimas ikimokyklinėje įstaigoje; 

III – STEAM iššūkis kūrybiškame inžinerijos  

(konstravimo) pasaulyje; 

IV – Vaikų ir bendruomenės narių sveikatos 

stiprinimas įgyvendinant sveikos gyvensenos 

nuostatas 



2 PRIEDAS 

 PROJEKTINĖS VEIKLOS 2020– 2021 MOKSLO METAMS 

Turinys Data Atsakingi asmenys 

I ketvirtis 

Socialinio ir emocinio ugdymo projektai  

„Aš noriu ir būsiu laimingas“ 

 

Projektai  vykdomi apimant žinių, 

nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su 

penkiomis pagrindinėmis 

kompetencijomis: 

• Savimone 

• Savitvarda 

• Socialiniu sąmoningumu 

• Tarpusavio santykių įgūdžiais 

• Atsakingų sprendimų priėmimu 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė J. Danienė,  

dir. pav. ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos dirbančios pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programą  

 

 II ketvirtis 

STEAM iššūkis kūrybiškame inžinerijos 

(konstravimo) pasaulyje 

“Išradėjas aš esu, daug konstruoju ir 

kuriu” 

 

Projektų metu bus konstruojami maketai 

panaudojant: 

Lego kaladėles, dėžes, popierinius cilindrus, 

dideles kalades, gamtinę medžiagą, 

akmenėlius, sėklas, balionus, plastikinius 

butelius, kamštelius, popierių, medžio rieves 

ir kt 

 

 

sausio -vasario 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė J. Danienė,  

dir. pav. ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos dirbančios pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programą 

 

 

III ketvirtis 

Šeimų šventė, skirta mokyklos 

bendruomenės metams paminėti 

 

„Sporto daug šakų pažįstam į sveikuolių 

fiestą vykstam“ 

 

„Čiulbuonėlių“ gr. 

„Aš raketę jau turiu, kamuoliuką mušt 

galiu“ 

„Gudručių“ gr. 

„Rieda, rieda kamuolys, kas tą kamuolį 

pavys“ 

„Verpstelių“ gr. 

„Kamuolį aš pametėsiu – krepšininku būt 

galėsiu“ 

„Spindulėlių“ gr. 

„Plunksniniai kamuoliukai – skraido kaip 

saulės spinduliukai“ 

„Švyturėlių“ gr. 

 

 

Gegužės mėn.  

 

Direktorė J. Danienė,  

dir. pav. ugdymui S. Keršienė, men. 

ugdymo mokytoja D. Čaplinskienė, 

nef. ugd. ped. vaikų fiziniam 

lavinimui D. Aidietis 

 

 

Mokyt. metodininkė E. 

Navardauskienė, mokyt. G. 

Martyšienė; 

Mokytojos Ž. Kučinskienė, M. 

Turevičiūtė; 

 

Mokyt. metodininkė O. Gaižutienė, 

mokyt. K. Giedrytė; 

 

  

Mokyt. metodininkės A. Armonienė; 

I. Polubenko;  

 

Vyr. mokytojos R. Kučmienė, I. 

Stankevičienė; 



„Mažas saulės spindulėli, duok sveikatos 

trupinėlį“ 

„Pasagėlių“ gr. 

„Sveikuoliai sugužėjo-sveikatėlė pagerėjo“ 

„Kodėlčiukų“ gr.  

„Mes sportuosim ir judėsim, džiugesio 

širdelėse turėsim“ 

„Vieversėlių“ gr. 

„Kamuoliuką aš ridensiu, sveikas ir stiprus 

užaugsiu“ 

„Smalsučių“ gr. 

„Linksmai saulutė šviečia-vaikus sportuoti 

kviečia“ 

„Čiauškučių“ gr. 

„Pabiro, pažiro po kiemą linksmi 

sveikuoliukai“ 

„Pabiručių“ gr. 

„Kurk, judėk, vietoj nestovėk“ 

„Linksmučių“ gr.  

„Mes maži, bet vikrūs ir greiti“ 

 

 

 

Mokyt. metodininkė N. Rusevičiūtė; 

 

Mokytojos M. Raudonienė, R. 

Prašmutienė; 

 

Mokyt. metodininkė J. Balčiūnienė, 

mokyt. R. Abraškevičiūtė; 

 

 

Mokyt. metodininkė D. Vasiljeva, 

mokyt. J. Juškevičienė; 

 

 

Vyr. mokytoja V. Skrebūnienė; 

 

Mokytojos E. Pugžlytė, J. 

Juškevičienė; 

Mokytojos I. Grybienė, J. 

Saulevičienė. 

  



3 PRIEDAS  

 

ĮSTAIGOS VISUOTINIAI UGDYMO RENGINIAI 2020 – 2021 MOKSLO METAMS 

 

Turinys Data Atsakingi asmenys 

• Mokslo metų ir žinių diena (rugsėjo 

pirmoji) „Sveikas, darželi“ 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Meninio ugd. mokytoja  

 D. Čaplinksienė,  mokytoja 

dirbanti pagal ikim. ugd. progr. R. 

Abraškevičiūtė, nef. ugd. ped. D. 

Aidietis 

 

• Rudenėlio šventė  „Linksma rudens 

istorija“ 

 

 

 

Spalio mėn. 

 

 

 

 

Meninio ugd. mokytoja 

D. Čaplinksienė,  mokytojos 

dirbančios pagal ikim. ugd. progr. 

I. Stankevičienė, M. Raudonienė, 

Ž. Kučinskienė, E. Pugžlytė, nef. 

ugd. ped. D. Aidietis 

 

• Trys karaliai „Trijų karalių sutiktuvės“. 

 

Sausio mėn. Meninio ugd. mokytoja  

D. Čaplinksienė,  mokytojos 

dirbančios pagal ikim. ugd. progr. 

I. Polubenko, V. Skrebūnienė, dir. 

pav. ugd. L. Toločkienė 

• Vasario 16-osios šventė „Tu, mana šalis“ 

 

Vasario mėn. Meninio ugd. mokytoja  

 D. Čaplinksienė, mokytojos 

dirbančios pagal ikim. ugd. progr. 

E. Navardauskienė, A. Armonienė  

• Užgavėnės „Šalta žiema, šalin eina“ Vasario mėn. Meninio ugd. mokytoja   

D. Čaplinksienė, mokytojos 

dirbančios pagal ikim. ir priešmok. 

ugd. progr. J. Balčiūnienė,  R. 

Kučmienė, M. Turevičiūtė, K. 

Kairienė 

• Kazimierinės „Sveiki atvykę, į Kaziuko 

mugę“ 

Kovo mėn. 

 

Meninio ugd. mokytoja   

D. Čaplinksienė, mokytojos 

dirbančios pagal ikim. ir priešmok. 

ugd. progr. O. Gaižutienė, 

E.Navardauskienė, , V. 

Skrebūnienė, Martyšienė,  

 

• Šv.Velykos ,,Velykų rytą  margutis ritas“ 

 

 

Balandžio 

mėn. 

Meninio ugd. mokytoja   

D.Čaplinskienė, mokytojos 

dirbančios pagal ikim. ugd. progr. 

I. Polubenko, Ž. Kučinskienė, J. 

Ramonaitė, R. Abraškevičiūtė 

 

• Tarptautinė vaikų gynimo diena 

„Vaikystės šaly, laimingi visi“ 

 

Birželio mėn. 

 

Meninio ugd. mokytoja   

D.Čaplinskienė, mokytojos 

dirbančios pagal ikim. ugd. progr. 

K. Kairienė, E. Pugžlytė, M. 

Raudonienė 

• Joninės „Ką išburs paparčio žiedas?“ Birželio mėn. Meninio ugd. mokytoja   

D.Čaplinskienė, mokytojos 

dirbančios pagal ikim. ugd. progr. 

N. Rusevičiūtė, I. Polubenko, V. 

Skrebūnienė, A. Armonienė 

   



Parodos 

 

• Rudens gėrybių paroda „Rudens gėrybių 

pilna kraitė“ 

 

• Žibintų paroda „Šviesk, žibinte, švieski“  

 

 

• Tėvų, vaikų ir pedagogų  kalėdinių 

žaisliukų paroda darželio kieme „Tautos 

medelį aš puošiu gražiausiu Kalėdų 

žaisliuku“ 

 

• Darželio kalėdinės vitrinos  „Kalėdos 

languose“ 

 

 

• Paroda, skirta Vasario 16-ąjai dienai 

paminėti „Lietuva mano piešiniuose“  

 

• Tikslingas vaikų ugdymo sąlygų 

sudarymas grupėse: mokytojų pagamintų 

metodinių priemonių vaiko ugdymui, 

saviraiškai, kūrybiškumui plėtoti paroda-

apžiūra. 

 

Spalio mėn.  

 

 

Lapkričio 

mėn. 

 

Gruodžio 

mėn. 

 

 

 

Gruodžio 

mėn. 

 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

Vasario mėn. 

Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L.Toločkienė, mokytojos 

 

Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

• Velykinių margučių paroda „Rieda 

redulučiai, velykiniai margučiai“ 

 

 

• Pavasarinė paroda „Mano žalioji 

palangė“ 

 

 

• Kūrybinių darbų paroda skirta vaikų 

gynimo dienai „Mano vaikiškas pasaulis“ 

 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 

Balandžio 

mėn. 

 

 

Balandžio-

gegužės mėn. 

 

 

Birželio mėn. 

Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

• Bendradarbiavimas su „Sietuvos“ 

progimnazijos bendruomene ir mokiniais, 

darželiais-mokykla „Vilija“,  bei 

„Pelėdos, „Medeinos“, „Vyturio“ 

pradžios mokyklomis ir kt. 

 

Per metus 

Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

• Bendradarbiavimas su Lietuvos 

Edukologijos universitetu, Vilniaus 

Kolegija, Justiniškių seniūnija, 

Per metus Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

 Vilniaus miesto savivaldybės viešosios 

įstaigos „Sveikas miestas“, Vilniaus 

apskrities  visuomenės sveikatos biuru. 

Per metus Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

• Bendradarbiavimas su PPRC  

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

skyriumi, Vilniaus pedagogine 

psichologine tarnyba, Vilniaus muzikos 

Per metus Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 



mokykla „Lyra“, Vilniaus vaikų globos 

namais „Gilė“, specialiaisiais globos 

namais „Tremtinių namai“ ir kt. 

 

 

 

 

• Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto ir 

respublikos ikimokyklinėmis ugdymo 

institucijomis. 

Per metus Direktorė J. Danienė; dir. pav. 

ugdymui L. Toločkienė, 

mokytojos 

 

4 PRIEDAS  

GRUPIŲ RENGINIAI 2020-2021 MOKSLO METAMS 

 

Turinys Data Atsakingi asmenys 

 

• Šv. Mykolo diena „Ir mažoj širdelėj daug 

gerumo telpa“ 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Meninio ugd. mokytoja   

 D. Čaplinskienė, „Spindulėlių“, 

„Švyturėlių“ gr. mokytojos 

• Žibintų šventė „Žvaigždes uždegė 

angelas“  

 

Spalio mėn. 

 

Meninio ugd. mokytoja   

 D. Čaplinskienė, „Spindulėlių“, 

„Švyturėlių“ gr. mokytojos 

Advento vakarai 

 

  

• „Ramaus laukimo metu, aš laimingas 

esu“ 

 

Gruodžio 

mėn. 

Meninio ugd. mokytoja   

D. Čaplinskienė, „Spindulėlių“gr. 

mokytojos 

• „Angelo prisilietimas džiugina visus“  Meninio ugd. mokytoja   

D. Čaplinskienė,   „Švyturėlių“ gr. 

mokytojos 

• „Tyliais advento vakarais ugnelę kūrenu“ 

 

 Meninio ugd. mokytoja   

D. Čaplinskienė,   „Verpstelių“ gr. 

mokytojos 

• „Didelio stebuklo laukiame visi“  Meninio ugd. mokytoja   

D. Čaplinskienė,   „Pasagėlių“ gr. 

mokytoja 

Šv. Kalėdų šventės visose grupėse 

 

  

• „Kalėdų naktį tylią, šventą, 

Trys angelai lai jus aplanko“  

 

 

• Projektas „Lietuvėle, tu mana, tu brangi 

tėvyne“ 

Gruodžio 

mėn. 

 

 

Vasario mėn. 

Meninio ugd. mokytoja   

D. Čaplinskienė,   mokytojos 

dirbančios pagal ikimk. ir 

priešmok. ugd. programas 

Mokytojos dirb. pagal priešmok. 

ugdymo programą 

 

• Jurginės „Jurgi, rakink žemę“ 

 

Balandžio 

mėn. 

 Meninio ugd. mokytoja   

 D. Čaplinskienė,   „Spindulėlių“, 

„Švyturėlių“ gr. mokytojos 

 

 

Varžytuvės 

 

• Krepšinio turnyrai „Oranžinis kamuolys“ 

 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

Nef. ugd. ped. vaikų fiziniam 

lavinimui D. Aidieties, mokytojos 

   

Vaikų išleistuvės 
 

• „Sudie, darželi mielas“ 

 

 

 

Gegužės mėn. 
 

 

Meninio ugd. mokytoja   

 D. Čaplinskienė,   „Čiulbuonėlių“, 

„Gudručių“ gr. mokytojos 



5 PRIEDAS 

ĮSTAIGOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 – 2021 MOKSLO METAMS 

Turinys Data Atsakingi asmenys 

1. Tarybos darbo plano 2020-2021m.m. 

tvirtinimas; 

2.  2020-2021m.m.įstaigos veiklos programos 

pritarimas tvirtinimui; 

3. Įstaigos tarybos pritarimas mokytojų 

tarifikacijai ; 

4. Veiklos kokybės įsivertinimo tvirtinimas; 

5. Tikslingas panaudojimas ir ataskaita tėvų 

mokesčio skirto vaikų ugdymo reikmėms ir lėšų 

gautų iš 1.2 proc.; 

6. Įstaigų atnaujinimo ir remonto darbų lėšų 

tikslingas panaudojimas;; 

7. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo plano 

Lietuvoje svarstymas ir pritarimas; 

8.Darželio bendruomenės socialinio ir emocinio 

ugdymo projektas „Aš noriu ir būsiu laimingas“. 

9. Idėjų sklaida bei pedagoginė pagalba naujai 

atvykusioms mokytojoms; 

 

10.Šiuolaikinių technologijų idėjų studija; 

 

11.Bendruomenės išvykoms į Vilniaus  teatrų, 

operos ir baleto teatro spektaklius pritarimas; 

12. Bendruomenės narių vakaronė Šv. Kalėdų 

belaukiant; 

13.Darželio bendruomenės projektas STEAM 

iššūkis kūrybiškame inžinerijos (konstravimo) 

pasaulyje „Išradėjas aš esu, daug konstruoju ir 

kuriu“. 

14. Tikslingas vaikų ugdymo sąlygų sudarymas 

grupėse; mokytojų pagamintos metodinės 

priemonės, skirtos vaiko saviraiškai, 

kūrybiškumui plėtoti; 

15. Darželio bendruomenės projektas „Sporto 

daug šakų pažįstam į sveikuolių fiestą vykstam“. 

16. Inovacijų kabineto atnaujinimas. Interaktyvių 

grindų centro įkūrimas. 

17. Tėvų ir jų šeimos narių aktyvus dalyvavimas 

įvairiuose projektuose, parodose, šventėse, 

ekskursijose, išsipildymo ir gerumo akcijose, 

teminiuose vakaruose, talkose, bendruomenės 

gyvenime; 

18. Etnografinio moterų ansamblio ir linijinių 

šokių veikla;  

19.Bendruomenės kultūrinių renginių 

organizavimas; 

20.Pasidalinimas gerąja įstaigos darbo patirtimi 

spaudoje, televizijoje, internetiniuose  

tinklalapiuose. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

Visus metus 

 

Lapkričio mėn. 

 

Visus metus 

 

Gruodžio mėn. 

 

Sausio mėn. 

Visus metus 

 

 

Visus metus 

 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

Visus metus 

 

Visus metus 

 

Visus metus 

 

 

Įstaigos taryba 

 

Įstaigos taryba 

 

Įstaigos taryba 

 

Įstaigos taryba 

Darželio direktorė J.Danienė, 

įstaigos taryba 

 

Įstaigos taryba 

 

Įstaigos taryba 

 

 

Darželio direktorė J.Danienė, 

įstaigos taryba 

Įstaigos taryba 

 

I.Stankevičienė, D. Aidietis 

 

Įstaigos taryba 

 

N. Rusevičiūtė, I. Polubenko, 

D. Čaplinskienė 

Darželio direktorė J. Danienė, 

įstaigos taryba 

 

 

Direktorės pav. ugdymui L. 

Toločkienė 

 

  

Darželio direktorė J.Danienė, 

įstaigos taryba 

 

 

Įstaigos taryba, tėvų komiteto 

pirmininkė R. Goliančik 

 

 

 

D. Čaplinskienė 

 

N. Rusevičiūtė, I. Polubenko, 

D. Čaplinskienė 

Darželio direktorė J.Danienė 

 



6 PRIEDAS  

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2020 - 2021 MOKSLO METAMS 

Turinys Data Atsakingi asmenys 

I ketvirtis 

• 2020-2021 m. m. prioritetų vaikų ugdymo kokybei 

gerinti pristatymas. 

• 2020-2021 m. m. įstaigos veiklos programos pristatymas 

ir tvirtinimas. 

• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

modelio pristatymas. 

• Ugdymo proceso organizavimo priežiūros plano projekto 

2020 – 2021 mokslo metams aptarimas ir tvirtinimas. 

• Ikimokyklinio ugdymo programos turinio apžvelgimas. 

• 2020-2021 mokslo metų metodinės grupės veiklos plano 

svarstymas ir tvirtinimas. 

• 2020-2021 mokslo metų vaiko gerovės komisijos plano 

svarstymas ir tvirtinimas. 

• Supažindinimas su saugos ir sveikatos instrukcijomis, 

vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginėmis 

instrukcijomis. 

• Naujai įdarbintų specialistų integracija darželyje. 

• 2020-2021 mokslo metų mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo aptarimas. 

• Individualios vaiko raidos, ugdymo proceso kokybės ir 

vaikų pasiekimų pažangos vertinimas 

• Dėl vaikų sveikatos stiprinimo, fizinio ir psichologinio 

saugumo grupėje, salėje, žaidimų aikštelėse ir kt. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

Direktorė J. Danienė 

 

 

 

 

 

Dir. pav. ugdymui  

L. Toločkienė 

 

Metodinės gr. pirmininkė 

L. Toločkienė  

Dir. pav. ugdymui  

L. Toločkienė 

 

Direktorė J. Danienė 

 

 

Direktorė J. Danienė 

Dir. pav. ugdymui  

L. Toločkienė 

Dir. pav. ugdymui  

L. Toločkienė 

Dietistė 

G. Martyšienė 

• I ketvirčio pedagoginės veiklos refleksija. 

• Pranešimas „Nuotolinis ir kontaktinis ugdymas.  

„Google“ įrankių, „Zoom“ konferencinės programos ir 

socialinių tinklų („Facebook“ uždaros grupės, 

„Messenger“) panaudojimas ugdymo procese.“ 

• Pedagogų vertinimas ir įsivertinimas – siekis ugdymo 

kokybei gerinti. Ugdymo turinio inovacijos, pokyčiai, jų 

taikymas. 

• Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas 

ugdymo procese bei bendradarbiaujant su ugdytinių 

tėvais; 

• Vaikų ugdymo(si) rezultatų aptarimas ir analizė. 

• Rekomendacijų „Žmonių evakavimo kilus gaisrui 

praktinių pratybų organizavimas“ pristatymas. 

Lapkričio 

mėn. 

Direktorė J.  Danienė 

Dir. pav. ugdymui  

L. Toločkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorės pav. ūkio 

reikalams L. Krečienė 

II ketvirtis 

 

• II ketvirčio pedagoginės veiklos refleksija. 

• Pranešimas: „STEAM ugdymo perspektyvos, priemonės 

ir metodai“ 

•  

 

 

Vasario 

mėn. 

 

 

Direktorė J. Danienė 

III ketvirtis 

• III ketvirčio pedagoginės veiklos refleksija. 

• Pranešimas: „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo 

kultūra: vieningai vardan vaiko“. 

• Grupių ugdomosios veiklos ir vaikų pasiekimų aptarimas 

ir analizė. 

• Pedagogų vasaros darbo plano aptarimas ir tvirtinimas. 

 

 

Gegužės 

mėn. 

 

 

Direktorė J. Danienė,  

 

 

Dir. pav. ugdymui  

L. Toločkienė 

 



7 PRIEDAS 

METODINIAI PASITARIMAI 2020 – 2021 MOKSLO METAMS 

 

Turinys Data Atsakingi asmenys 

 

I ketvirtis 

 

Teorinis-praktinis pranešimas: 

„Socialinis ir emocinis vaikų ugdymas 

darželyje: SEU žaidimai“. 

 

 
 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

 

Dir. pav. ugdymui  

L. Toločkienė 

 

 

II ketvirtis 

 

Teorinis - praktinis pranešimas: 

„Inovatyvių metodų taikymas ugdant 

konstrukcinį intelektą, plėtojant 

pažintines ir socialines kompetencijas“. 

 

 
 

Gruodžio mėn.  

 

 
 

Dir. pav. ugdymui  

L. Toločkienė 

 

 

III ketvirtis 

 

• Teorinis - praktinis pranešimas: 

„Praktinės, kūrybinės ir žaidybinės 

veiklos plėtojant fizinio aktyvumo 

ir bendradarbiavimo įgūdžius“ 

 

 

 
 

Kovo mėn.  

 
 

 

Dir. pav. ugdymui  

L. Toločkienė 

 

 



8 PRIEDAS  

BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAI 2020-2021 MOKLSO METAMS 

Turinys Data Atsakingi asmenys 

I ketvirtis 

 

• 2019-2020 mokslo metų įstaigos veiklos programos 

įgyvendinimo ataskaita. 

• 2020-2021 mokslo metų įstaigos veiklos programos 

pristatymas. Supažindinimas su veiklos prioritetais. 

• 2019-2020 mokslo metų įstaigos tarybos veiklos 

ataskaita. 

• 2020-2021 m. m. įstaigos tarybos veiklos plano 

pristatymas. 

• 2019-2020 mokslo metais 0,72 Eur. tėvų mokesčio 

ir 1,2 proc. lėšų vaiko ugdymo reikmėms tenkinti, 

tikslingas panaudojimas ir ataskaita. 

• 2020-2021 m. m. įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimo atlikimo plano pristatymas. 

• Supažindinimas su Mokesčio už vaiko išlaikymą 

įstaigoje tvarkos aprašu, vienos dienos vaiko maitinimo 

normos nustatymu ir mokesčių lengvatų taikymo 

tvarka, nemokamų pietų priešmokyklinio amžiaus 

vaikams skyrimu. 

• Asmens duomenų apsaugos taisyklių laikymosi 

užtikrinimas; 

• Saugos ir sveikatos instrukcijų, vidaus darbo 

tvarkos taisyklių ir pareiginių instrukcijų laikymosi 

užtikrinimas; 

• Sveikatos ir mitybos privalumai.  

  

 

 

Spalio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė J. Danienė 

 

 

 

Įstaigos tarybos pirmininkė A. 

Armonienė 

 

 

Direktorė J. Danienė, dir. pav. ū. 

reikalams L. Krečienė  

 

Direktorės pav. ugdymui S. 

Keršienė 

 

Direktorė J. Danienė 

 

 

 

Direktorės pav. ugdymui L. 

Toločkienė 

 

Direktorė J. Danienė 

dir. pav. ū. reikalams L. 

Krečienė 

Sveikatos priež. spec.  

G. Martyšienė 

II ketvirtis 

 

• Vadovo 2020 metų veiklos ataskaitos pristatymas; 

• Viešųjų pirkimų ataskaitos už 2020 metus 

pristatymas; 

• Viešųjų supaprastintų pirkimų plano 2020 metams 

pristatymas; 

• Sergamumo analizė. 

• Pranešimas „Ką reikėtų žinoti apie COVID-19 

virusą“. 

• 2020-2021 m. m. įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų pristatymas. 

• Rekomendacijų „Žmonių evakavimo kilus gaisrui 

praktinių pratybų organizavimas“ pristatymas. 

 

 
Vasario 

mėn.  

 

 

Direktorė J. Danienė 

Dir. pav. ū. reikalams L. 

Krečienė 

 

 

 

Sveikatos priež. spec.  

G. Martyšienė 

 

Direktorės pav. ugdymui S. 

Keršienė 

Direktorės pav. ūkio reikalams 

L. Krečienė 

III ketvirtis 

 

• Pranešimas „Erkių platinamos ligos ir jų 

prevencija“ 

• Sveikatingumo priemonių plano vasaros sezonui 

pristatymas. 

• Vasaros pedagogų veiklos plano pristatymas. 

 

 

 
Gegužės 

mėn. 

 

 

Sveikatos priež. spec.  

G. Martyšienė 

Direktorės pav. ugdymui L. 

Toločkienė 

 

 



 

9 PRIEDAS  

 

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI 2020 – 2021 MOKSLO METAMS 

 

Eil 

Nr 

Grupės 

pavadinimas 

Susirinkimo temos Data Atsakingi 

asmenys 

1. „Smalsučių“ gr. 1.Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas(sis) ir rūpyba. 

2. Adaptacija ankstyvajame amžiuje. 

3. Saugus ir sveikas vaikas. 

2020-10-01 Mokytojos 

D. Vasiljeva, 

 

2. „Čiauškučių“ gr. 1.Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo(si) ypatumai. 

2. Adaptacija darželyje – lengvai ir išmintingai. 

3.Saugus darželis – saugus vaikas. 

2020-10-01 Mokytojos 

R. Slaščiova 

V. Skrebūnienė 

3. „Pabiručių“ gr. 1.Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo(si) galimybės. 

2. Adaptacija ankstyvajame amžiuje. 

3. Saugus ir sveikas vaikas. 

2020-09-30 Mokytoja 

J. Ramanauskaitė 

 

4. „Linksmučių“ 

gr. 

1.Harmoningas vaiko ugdymas ankstyvajame amžiuje. 

2.Žaidimas – svarbiausia vaikų veikla. 

3. Kaip palengvinti adaptaciją darželyje? 

2020-09-30 Mokytojos 

E. Pugžlytė, A. 

Korsakė 

5. „Vieversėlių“ 

gr.  

1. 4 – 5 metų amžiaus vaikų raidos ypatumai. 

2. Ikimokyklinio ugdymo programos pristatymas. 

3. Sėkminga vaiko socializacija darželyje. 

2020-09-23 Mokytojos J. 

Balčiūnienė, R. 

Abraškevičiūtė 

6. „Kodėlčiukų“ 

gr. 

 

1. 5-6 metų vaiko gebėjimai penkiose kompetencijų 

srityse. 

2. Grupės vaikų savitumas bei ugdytini vaikų gebėjimai. 

3. Ikimokyklinio ugdymo programos pristatymas. 

2020-09-22 Mokytojos M. 

Raudonienė, 

R. Milerienė 

7. „Pasagėlių“ gr. 1. 5-6 metų amžiaus vaikų ugdymas pagal etninio-

meninio ugdymo programą. 

2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos  ir pasiekimų 

vertinimas. 

3. Sėkminga vaiko socializacija darželyje. 

2020-09-24 Mokytoja 

N. Rusevičiūtė 

8. „Švyturėlių“ gr. 1. Valdorfo ugdymo programos integracija į įstaigos 

ugdymo programą. 

2. Emocijų ugdymas ir valdymas. 

3. Sėkminga vaiko socializacija darželyje. 

2020-09-22 Mokytojos  

R. Kučmienė, I. 

Stankevičienė 

9. „Spindulėlių“ 

gr. 

1. Valdorfo ugdymo sistemos integracija į įstaigos 

ugdymo programą. 

2. Spindulėlių“ grupės vaikų ugdytinos kompetencijos ir 

vaikų adaptacija. 

3. Sveikatos saugojimo kompetencija. 

2020-09-23 Mokytojos 

A. Armonienė, 

I. Polubenko 

10. „Verpstelių“ gr. 1. Etnokultūros ugdymo programos integracija į įstaigos 

programą „Mano spalvotas vaikystės pasaulis“. 

2. 3-4 metų amžiaus vaikų ugdymosi ypatumai. 

3. Meninės raiškos ugdymas darželyje. 

2020-09-22 Mokytojos 

O. Gaižutienė, 

K. Kairienė 

11. „Gudručių“ gr. 1. Priešmokyklinio amžiaus vaikų motyvacija,  

psichologiniai, fiziologiniai, kultūriniai, socialiniai 

ypatumai. 

2. Priešmokyklinio ugdymo programos pristatymas. 

3. Vaiko gebėjimų aplankalas „Visa tiesa apie mane“. 

2020-09-24 Mokytojos 

Ž. Kučinskienė, 

M. Turevičiūtė 

12. „Čiulbuonėlių“ 

gr. 

1. Priešmokyklinio amžiaus vaiko psichologiniai, 

fiziologiniai, kultūriniai, socialiniai ypatumai bei esminės 

kompetencijos ruošiantis mokyklai. 

2. Priešmokyklinio ugdymo programos pristatymas. 

3. Vaiko gebėjimų aplankalas „Visa tiesa apie mane“. 

2020-09-24 Mokytojos 

E.Navardauskienė, 

G. Martyšienė 

 

 

 



 

 

 

10 PRIEDAS  

 

TĖVŲ PEDAGOGINIO ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO PLANAS  

2020– 2021 MOKSLO METAMS 

 

Tikslas: Skatinti tėvus domėtis savo vaikų veikla darželyje bei dalyvauti ugdymo proceso organizavime. 

Uždaviniai: 

1. Gerinti įstaigos ir šeimos bendradarbiavimą; 

2. Didinti tėvų atsakomybę už vaiko elgesį ir ugdymo(si) rezultatus; 

3. Suteikti reikiamų pedagoginių, psichologinių žinių, padedančių geriau pažinti vaiką; 

Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys 

                            Tėvų susirinkimai 

• Tėvų dalyvavimas grupių tėvų 

susirinkimuose 

Pagal planą Grupių mokytojos 

 

• Tėvų dalyvavimas visuotiniuose 

susirinkimuose  

Pagal galimybę Direktorė J. Danienė, dir. pav. 

ugdymui L.Toločkienė, 

mokytojos 

• Sveikas ir saugus vaikas darželyje. Visus metus Grupių mokytojos, dietistė 

Genovaitė Martyšienė 

• Socialinė vaiko raida įvairiais amžiaus 

tarpsniais. 

Rugsėjo mėn. Grupių mokytojos 

• Vaikų emocinių vertybių formavimas. 

 

Visus metus Grupių mokytojos 

• Priešmokyklinio amžiaus vaiko 

psichologiniai, fiziologiniai, kultūriniai, 

socialiniai ypatumai ir esminės 

kompetencijos. 

 

Visus metus Mokytojos Edita 

Navardauskienė, Žydrė 

Kučinskienė 

Tėvų švietimas, informacijos sklaida ir dalyvavimas įstaigos veikloje 

• Tėvų dalyvavimas popietėse, vakaronėse, 

šventėse, projektuose, išvykose,  

 

Pagal planą Direktorė J. Danienė, dir. pav. 

ugdymui L.Toločkienė, 

mokytojos 

• Dalyvavimas atvirų durų dienose, atvirose 

veiklose 

Pagal poreikį Direktorė J. Danienė, dir. pav. 

ugdymui L.Toločkienė, 

mokytojos 

• Dalyvavimas režiminių momentų 

vykdyme, maitinimo organizavime 

 

Pagal poreikį Direktorė J. Danienė, dir. pav. 

ugdymui L.Toločkienė, 

dietistė G.Martyšienė 

• Individualios ir grupinės konsultacijos, 

informacijos teikimas tėvams dėl ugdymo 

programų vykdymo, finansiniais bei kitais 

klausimais 

• Pedagogų bei kitų specialistų 

konsultacijos tėvams, paskaitų bei 

diskusijų organizavimas psichologiniais, 

pedagoginiais, gamtosauginiais, sveikatos 

stiprinimo klausimais. 

 

Visus metus Direktorė J. Danienė, dir. pav. 

ugdymui L.Toločkienė, 

mokytojos 

• Tėvų informavimas apie veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatus 

Visuotinio 

susirinkimo metu 

Dir. pav. ugdymui 

L.Toločkienė 

• Tėvų informavimas ir supažindinimas su 

darželio 2020-2021 m. m. veiklos 

Visuotinio 

susirinkimo metu 

Direktorė J. Danienė 



programa 

• Vaiko Gerovės komisijos 

bendradarbiavimas su tėvais. 

 

• Lankstinukų bei pranešimų 

pedagoginėmis, psichologinėmis, 

sveikatos temomis rengimas ir platinimas 

 

Visus metus  Dir. pav. ugdymui S. Keršienė, 

dietistė G.Martyšienė, 

mokytojos 

• Informacijos apie vaikų ugdymo(si) 

rezultatus bei pasiekimus teikimas 

 

Visus metus Grupių mokytojos 

• Dalyvavimas apklausose, siekiant gerinti 

ugdymo kokybę ir bendradarbiavimą su 

tėvais 

 

Pagal poreikį Dir. pav. ugdymui 

L.Toločkienė, mokytojos 

• Informacijos sklaida internetinėje įstaigos 

svetainėje  

 

Visus metus Direktorė J. Danienė , dir. pav. 

ugdymui L.Toločkienė 

 

Laukiami rezultatai: 

1. Palankus ir šiltas įstaigos bendruomenės ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas; 

2. Tėvai įsitrauks į įstaigos veiklą, dalyvaus kuriant ugdymo turinį bei kels vaikų ugdymo(si) rezultatus; 

3. Tėvai geriau supras vaikų poreikius ir raidą vaiko socializacijos periode. 
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2020 – 2021 MOKSLO METŲ SAVIVALDA 

 

Įstaigos taryba 

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Pasakaitė“ 

Įstaigos taryba 

 

1. Tarybos pirmininkė – Alvyda Armonienė, mokytoja metodininkė 

2. Tarybos pirmininkės pavaduotoja – Edita Navardauskienė, mokytoja metodininkė 

3. Narys – Ivona Polubenko, mokytoja metodininkė 

4. Narys – Nijolė Rusevičiūtė, mokytoja metodininkė 

5. Narys –Dometa Čaplinkienė, vyresnioji mokytoja  

6. Narys – Daumantas Aidietis, mokytojas 

7. Narys – Rūta Goliančik, tėvų komiteto atstovas 

8. Narys – Tadas Oškinis, tėvų atstovas 

9. Narys – Rugilė Kalaaji, tėvų atstovas 

10. Narys – Olegas Gusarovas, tėvų atstovas 

11. Narys – Artūras Laktionkinas, tėvų atstovas  

 

 

 

Įstaigos tėvų komitetas 

 

 

1. R. Goliančik– tėvų komiteto pirmininkė   

2. A. Laktionkinas – tėvų komiteto pirmininkės pavaduotojas   

3. V. Skaisgirienė – narys  (švietimo sritis)    

4. B. Brazienė – narys (ūkinė-finansinė sritis)   

5. K. Piurko – narys (socialinė sritis)  

6. J. Abaravičienė – narys (pedagoginė sritis)  

7. M. Geležiūnas – narys (organizacinė sritis)  

8.  G. Cirkmonienė – narys (kultūrinė sritis)  

9. V. Kumpikevičienė – narys (organizacinė sritis)  

10. M. Langienė – narys (kultūrinė sritis)  

11. I. Augienė – narys (ugdymo sritis)  

12.  M. Tučkovskienė – narys (sveikatos sritis)  

 

 

 

 



Atestacijos komisija 

 

1. Komisijos pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Toločkienė,; 

2. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir sekretorė – mokytoja metodininkė    Edita Navardauskienė, 

deleguota mokytojų tarybos; 

3. Komisijos narė – mokytoja metodininkė Alvyda Armonienė, deleguota mokytojų tarybos; 

4. Komisijos narė – mokytoja metodininkė Nijolė Rusevičiūtė, deleguota darbo tarybos; 

5. Komisijos narė – tėvų atstovė Birutė Brazienė, deleguota įstaigos tarybos; 

6. Dovilė Janušauskaitė - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė. 

 

 

Vaiko gerovės komisija 

 

1. Komisijos pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Toločkienė; 

2. Komisijos pirmininko pavaduotoja – logopedė Justina Bartašienė; 

3. Komisijos narė – socialinė pedagogė Miglė Turevičiūtė; 

4. Komisijos narė – spec. pedagogė Beata Pučinskaitė; 

5. Komisijos narė – psichologė Neringa Kačkienė; 

6. Komisijos narė – dietistė, sveikatos priežiūros specialistė Genovaitė Martyšienė; 

7. Komisijos narė – mokytoja metodininkė Nijolė Rusevičiūtė; 

8. Komisijos narys – mokytoja metodininkė Ivona Polubenko.  

 

 

Kultūrinė grupė 

 

1. Nijolė Rusevičiūtė, metodininkė – pirmininkė 

2. Ivona Polubenko – metodininkė – pavaduotoja 

3. Alvyda Armonienė, metodininkė – aktyvo narys  

 

 

Šiuolaikinių technologinių idėjų studija 

 

1. Edita Navardauskienė, mokytoja metodininkė – studijos pirmininkė 

2. Ramunė Kučmienė, mokytoja - studijos pirmininkės pavaduotoja 

3. Žydrė Kučinskienė, mokytoja - narys 

4. Ilona Stankevičienė, mokytoja – narys 

5. Modesta Raudonienė, mokytoja – narys 

6. Rūta Milerienė, mokytoja - narys 

7.  Rugilė Abraškevičiūtė, mokytoja – narys 

8.  Karolina Kairienė, mokytoja - narys 

9. Eva Pugžlytė, mokytoja – narys 

10. Miglė Turevičiūtė, mokytoja – narys 



11. Jovita Ramanauskaitė, mokytoja - narys 

 

Darbo taryba 

 

1. Lina Toločkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – darbo tarybos pirmininkė 

2. Alvyda Armonienė, mokytoja metodininkė - narys 

3. Aldona Palskytė, valytoja – narys 

 

 

 

 

Aptarnaujančio personalo aktyvas 

 

1. Lina Krečienė, direktorės pav. ūkio reikalams – aktyvo pirmininkė 

2. Zita Petkevičienė, skalbėja – aktyvo pirmininkės pavaduotoja 

3. Melanija Markūnienė, mokytojos padėjėja - narys 

4. Rima Poplavska, sandėlininkė - narys 

5. Jelena Dulkienė, mokytojos padėjėja – narys 

6. Aušra Kaziulienė, mokytojos padėjėja - narys 
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DARŽELIO IR MOKYKLOS PERIMAMUMO IR BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA 

2020– 2021 MOKSLO METAMS 

 

PROGRAMOS TIKSLAS: 

1. Apjungiant darželio ir mokyklos pedagogų bei tėvų pastangas ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį, turintį 

mokymosi mokykloje motyvaciją vaiką;  

2. Prielaidų lengvesnei adaptacijai ir sėkmingam mokymuisi mokykloje sąlygų sudarymas. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Skatinti vaikus bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir moksleiviais, kartu gilinantis į jų 

emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį; 

2. Saugoti ir stiprinti vaikų dvasinę ir fizinę sveikatą, užtikrinti jų saugumą. Padėti lengviau adaptuotis 

mokykloje; 

3. Sudaryti sąlygas tėvams, pedagogams bendradarbiauti, bendrauti su mokytojomis, susipažinti su 

mokyklos ugdymo procesu; 

4. Vykdant ugdymo procesą priešmokyklinėse grupėse priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir pradinių 

klasių mokytojams laikytis vieningų reikalavimų. 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS: 

1. Pradinių klasių mokytojai geriau pažins savo mokinius; 

2. Bus lengvesnė vaikų adaptacija mokykloje; 

3. Mokykloje, jau mokslo metų pradžioje, galima bus daugiau dėmesio skirti mokymuisi; 

3. Tėvai noriai bendradarbiaus su mokytojais, mokyklos bendruomene; 

4. Bus užtikrinta visokeriopa ugdymo kokybė priešmokyklinėse grupėse; 

5. Vieningi reikalavimai vaikams darželyje ir mokykloje, kas skatina geresnę žinių kokybę darželyje bei 

mokykloje. 

 

 



 

DARŽELIO IR MOKYKLOS PERIMAMUMO IR BENDRADARBIAVIMO GAIRĖS  

2020-2021 MOKSLO METAMS 

 

Tikslas Žingsniai Atlikėjas Terminas Resursai 

Padėti vaikui adaptuotis 

naujoje aplinkoje. 

Darželio ir mokyklos 

mokytojams bendrai 

spręsti vaikų pažinimo ir 

ugdymo problemas 

Bendradarbiavimas su 

„Sietuvos“, „Pelėdos“, 

„Vyturio“ mokyklų 

pradinių klasių 

mokytojais 

Priešmokyklinių 

ugdymo grupių 

mokytojai, 

mokyklų 

pradinių klasių 

mokytojai 

2020-2021 

mokslo metų 

eigoje 

Praktinės veiklos 

stebėjimas, 

apžvalginės 

ekskursijos į 

grupes, klases, 

parodos, 

pokalbiai, 

diskusijos 

Padėti mokytojams 

geriau organizuoti 

ugdymo ir mokymo 

procesą, ieškoti naujų 

būdų spręsti 

prieinamumo problemas 

Dalyvavimas pamokose 

ar paruošiamųjų 

mokyklai grupių 

ugdomojoje veikloje 

Priešmokyklinių 

ugdymo grupių 

mokytojai, 

mokyklų 

pradinių klasių 

mokytojai 

Pagal 

susitarimą 

Praktinės veiklos 

stebėjimas 

Bendrai spręsti vaikų 

socializacijos problemas 

Bendri metodiniai 

pasitarimai 

Priešmokyklinių 

ugdymo grupių 

mokytojai, 

mokyklų 

pradinių klasių 

mokytojai 

2020-2021 

mokslo metų 

eigoje 

Aptariami 

ugdymo proceso 

organizavime 

taikomi ugdymo 

metodai, būdai 

vaikų 

socializacijai 

Padėti ugdytiniams 

įveikti baimės jausmą, 

padėti pasijusti 

laukiamam mokykloje 

Pažintinės ekskursijos 

būsimiems mokiniams į 

„Sietuvos“, „Pelėdos“, 

„Vyturio“ mokyklas 

Priešmokyklinių 

ugdymo grupių 

mokytojai, 

mokyklų 

pradinių klasių 

mokytojai 

2021 mokslo 

metų 

gegužės 

mėn. 

Susipažinimas su 

mokykla, 

mokytojais, 

mokiniais 

Padėti mokytojams 

pažinti naujus mokinius, 

keliant jų pasiekimus ir 

pažangą 

Mokytojų 

rekomendacijos vaikų 

ugdytinų kompetencijų 

lygiui nustatyti 

Priešmokyklinių 

ugdymo grupių 

mokytojai 

2021 mokslo 

metų 

gegužės 

mėn. 

Susipažinimas su 

esamomis ir 

tobulintinomis 

vaikų 

kompetencijomis 

Gerinti vaikų 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžius 

Bendrų švenčių, 

parodų, varžytuvių 

organizavimas: 

 

- Užgavėnės 

 

- „Kaziuko mugė“ 

 

- „Sportinės 

varžytuvės tarp 

priešmokyklinukų ir 

pradinukų 

Visa 

bendruomenė 

 

 

Priešmokyklinių 

ugdymo grupių 

mokytojai, 

mokyklų 

pradinių klasių 

mokytojai 

Pagal 

susitarimą 

Bendros, parodos, 

šventės, 

varžytuvės  

 

 


