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1. Įstaigos pristatymas.  
Šilutės lopšelis – darželis ,,Pušelė“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba 

–lietuvių, adresas – Miško g. 8, LT- 99148, Šilutė, tel. / faks. 8 441 62 274, el. p. adresas: 
info@pusele-silute.lt, el. svetainė: www.pusele-silute.lt  

Šiuo metu lopšelyje – darželyje veikia 11 grupių: 2 priešmokyklinio ugdymo, 5 
darželio (tarp jų Valdorfo pedagogikos grupė), 4 lopšelio, lanko 196 vaikai, dirba 21 pedagogas 
ir 23 aptarnaujančio personalo darbuotojai. 

Ugdymo turinį parenkame vadovaudamiesi pagrindinėmis ugdymo programomis: 
Lopšelio-darželio individuali ikimokyklinio ugdymo programa „Pasaulis yra geras ir aš esu 
geras jame“,  „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. 
2. Prioritetų įgyvendinimas. 

2019–2021 metų suformuluotas strateginis tikslas – pasiekti, kad lopšelis-darželis 
taptų visuomenei patrauklia institucija, teiktų kokybiškas vaikų ugdymo(si) ir priežiūros 
paslaugas saugioje, sveikoje, funkcionalioje aplinkoje.  
2019 mokslo metų tikslas. 

Tobulinti teikiamų paslaugų ir ugdymo kokybę, skatinant pedagogų iniciatyvumą, 
aktyvumą, sudarant ir sukuriant optimalias sąlygas ugdymosi procesui, užtikrinančiam 
šiuolaikišką ir visapusišką vaiko ugdymą. 

Tikslo įgyvendinimui buvo iškelti keturi metiniai uždaviniai, numatytos priemonės jų 
įgyvendinimui. 

Įgyvendinant I-ąjį uždavinį -stiprinti mokytojų gebėjimus diferencijuoti ugdymo 
turinį skirtingų poreikių vaikams, pritaikant individualų ugdymo(si) sunkumų sprendimo 
modelį atsižvelgiant į jų prigimtines galias – dauguma pedagogų (80 %) sustiprino savo 
gebėjimus pritaikyti ugdymo turinį skirtingų ugdymosi poreikių turintiems vaikams: kurti 
ugdymosi aplinką, taikyti motyvuojančius ugdymo(si) metodus, parinkti priemones.  
Mokytojai kompetencijas tobulino dalyvaudami seminaruose, mokymuose, nuotoliniuose 
kursuose, keisdamiesi gerąja patirtimi su kolegomis. 

Praktinių mokymų metu pedagogai išmoko naujų būdų ir metodų, kaip dirbti su 
vaikais, turinčiais autizmo, elgesio ir emocijų sutrikimų, su itin jautriais ar linkusiais į 
agresyvumą. Analizuojant atskirus praktinius atvejus, pedagogai pagilino žinias ir įgūdžius, 
kaip pritaikyti ugdymo turinį konkrečiam vaikui, atsižvelgiant į jo patirtį ir ugdymosi poreikius, 
kaip pamatyti vaiko padarytą pažangą. Siekiant šio tikslo, sustiprintas grupių pedagogų ir 
švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas tariantis dėl pagalbos vaikui, aptariant jo 
pasiekimus.  

Ypač veiksmingos besimokančios organizacijos tobulėjimo priemonės - ugdomasis 
konsultavimas, diskusijos, refleksija,  praktiniai mokymai, kurių metu kartu su švietimo 
pagalbos specialistais (psichologu, logopedu) mokomasi, diskutuojama, aptariami atskiri 
mokymosi sunkumų atvejai. Susitarimo būdu  sukurtas vaikų ugdymosi sunkumų sprendimo 
modelis, kuriame numatyti 4 etapai ir nuoseklūs veiksmai, kurių turi imtis pedagogai, iškilus 
ugdymosi sunkumams.  

Mokantis ,,vieniems iš kitų“ dalintasi gerąja patirtimi respublikinėje mokslinėje – 
praktinėje konferencijoje „Ugdome kitaip“, skaityti pranešimai: „Dešimt broliukų vieną darbą 
dirba“, „Įvairiapusis vaikų ugdymas pasitelkiant bestuburius gyvūnus“. Organizuota paroda ir  
įstaigos kolegoms  pristatytos metodinės priemonės vaiko  pažintinėms galioms plėtoti. 

Vyko profesinis konsultavimas ,,Atvejo analizė”. Pedagogai ir auklėtojų padėjėjai 
vieni iš kitų mokėsi  kaip nežeidžiančiais būdais vadovauti netinkamam vaikų elgesiui. 
Siekdami puoselėti vaikų kultūrą, kurti pagarbią rėmimo atmosferą mokymus tęsime ir kitais 
metais. 
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Vaiko gerovės komisija, siekdama padėti grupių pedagogams labiau individualizuoti 
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, sukūrė pritaikytos ugdymo programos formą, 
kiekvienam vaikui parengiamas švietimo pagalbos teikimo planas. 

Plėtojama partnerystė su Kauno lopšeliu-darželiu „Vaikystė“. Edukacinės išvykos į 
Kauną metu susipažinta su darželio vidaus ir lauko erdvėmis, kolegės pasidalino patirtimi kaip 
pritaikyti vaikų ugdymosi sunkumų sprendimo modelį, vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo 
lentelę, kuriuos adaptuosime mūsų įstaigoje.  

Kasmet atliekamas pedagogų (įsi)vertinimas, kuris skatina tikslingai tobulinti  
kompetencijas, siekti asmeninės pažangos reflektuojant savąjį darbą. 

Su VšĮ „Vaiko labui“ įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa 
„Zipio draugai“, organizuota „Vaikų linijos“ akcija „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 
PATYČIŲ“. 

Auklėtojų padėjėjai pozityvaus bendravimo su vaikais įgūdžius tobulino psichologo 
paskaitoje „Kaip bendrauti su vaikais, turinčiais elgesio sunkumų“, ilgalaikiuose mokymuose 
„Psichologinės būsenos gerinimas" (Ž. Naumiesčio bendruomenės namų psichologė Vilma 
Nichols).  

Tėveliai kviesti aktyviai įsijungti į ugdomąjį procesą- dalyvauti šventėse, ekskursijose, 
įvertinant vaikų pasiekimus, parenkant ugdymo turinį, įvertinat įstaigos veiklą. Atlikus 
,,Ugdymo paslaugų kokybės tyrimą“, tėvai darželio veiklą vertina gerai ir labai gerai. 

Organizuoti ilgalaikiai  pozityvios tėvystės mokymai šeimoms siekiant išugdyti 
geriausias vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes (užsiėmimus 
vedė ,,Ž . Naumiesčio bendruomeninių šeimos namų“ psichologė Rosita Katauskienė). 

Logopedo pagalba buvo teikiama 22 priešmokyklinio amžiaus vaikams. 31 % 
ugdytinių sutrikimai visiškai pašalinti, kitiems - iš dalies, reikalinga tolimesnė logopedo 
pagalba.  

Įsivertinimo duomenys rodo, kad ugdymo turinio individualizavimas yra sudėtinga 
veikla, svarbu gerai išmanyti vaiko raidą, šeimos kontekstą, kiekvieno vaiko ugdymosi tempą, 
galimybes. Todėl mažiau motyvuotiems, mažesnę praktinės veiklos patirtį turintiems 
pedagogams dėl gebėjimų ir įgūdžių stokos sunkiau sekėsi atpažinti vaikų pažintinės veiklos, 
bendravimo, elgesio ir kitus ypatumus, dėl kurių jų ugdymasis skiriasi nuo bendraamžių. Taip 
pat pastebėta, kad, sprendžiant vaikų ugdymosi sunkumus, per mažai remiamasi surinktais 
įrodymais apie vaiko pasiekimus. 

Mokytojų bendruomenėje susitarta kitais metais toliau didinti kompetencijas kaip 
dirbti su vaikais, turinčiais autizmo, elgesio ir emocijų sutrikimų, su itin jautriais ar linkusiais į 
agresyvumą, kaip individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, įrodymais pamatuoti daromą 
pažangą, sėkmingai  pritaikyti individualų ugdymo(si) sunkumų sprendimo modelį. 

Įgyvendintas uždavinys - atnaujinti darželio vidaus ir kiemo edukacines aplinkas, 
pritaikant jas vaikų patirtiniam ir kūrybiškumo ugdymuisi. 

Pedagogams kartu su bendruomene plėtojant tęstinį projektą ,,Daug rankų didžią naštą 
pakelia“  lauko aplinkos funkcionalumas dar labiau išaugo įrengus 2 medinius poilsio 
kampelius,  lauko virtuvėles (8 ir 10 gr.) bei kuriant erdves eksperimentams, patirtiniam 
ugdymuisi grupės patalpose.  

Įstaigos lėšomis įrengtas žaidimų aikštelės komplektas 9 grupei,  įsigyta ugdymo 
priemonių, žaislų, knygų. 

Ugdymui skirtos erdvės pertvarkomos pritaikant jas šiuolaikinių ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymui (vaikas geriausiai mokosi pats tyrinėdamas, 
dalyvaudamas, aktyviai veikdamas, žaisdamas ). 
 Bendruomenės nariai susitelkė į vaiko raidą skatinančios aplinkos kūrimą, 100% 
mokytojų ir auklėtojų padėjėjų, 50% tėvų dalyvavo projekto veiklose, prisidėjo prie grupių 
ugdomosios aplinkos atnaujinimo pačių gamintomis priemonėmis ir žaislais. 
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Dauguma pedagogų kūrybiškai išnaudojo artimiausią gamtinę ir kultūrinę aplinką, 
stiprindami vaiko ugdymosi motyvaciją, mokėjimą mokytis ir kūrybiškumą. Buvimas gamtoje, 
lankymasis kultūrinėse vietose vaikams yra puiki mokymosi ir kūrybos erdvė, skatinanti 
aktyviai veikti, plėsti patirtį ir ugdytis gebėjimus.  

Gyvybingos darželio bendruomenės modelio įgyvendinimo sieksime ir 2020 m. 
kurdami „Atradimų laboratorijos“ erdves, skatinančias vaikų savarankiškumą ir saviraišką. 

Sėkmingai įgyvendintas ketvirtas uždavinys - taikyti šiuolaikines ugdymo 
technologijas panaudojant „Mano dienynas“ priemones. 

2019 metais įsigyta 6 nešiojami kompiuteriai, taigi, visos 11 grupių turi 
kompiuterizuotas darbo vietas su interneto prieiga, įdiegta elektroninio dienyno valdymo 
sistema ,,Mūsų darželis“.  

Šiuo metu 100 % pedagogų dirba elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis“ sistemoje: 
žymi vaikų lankomumą žiniaraštyje, planuoja ugdymo procesą, atlieka vaikų pasiekimų ir 
pažangos vertinimą. 

Ateityje internetinės sistemos ,,Mūsų darželis“ veikimo galimybės bus išplėstos: 
sudarytos palankesnės sąlygos pedagogų-tėvų-administracijos bendravimui ir 
bendradarbiavimui bei svarbios informacijos, susijusios su ikimokyklinio ugdymo 
organizavimu, pateikimu.  
3. Ryšiai su socialiniais partneriais. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais leidžia dalintis ir keistis gerąja patirtimi 
diegiant pažangius ugdymo metodus, naujas veiklos organizavimo formas, plėtojant 
edukacinius, kultūrinius ryšius. 

Sistemingai buvo lankomasi Šilutės muziejuje, Kultūros ir pramogų centre. F. 
Bajoraičio bibliotekos edukaciniuose užsiėmimuose  įgyvendinama žaislotekos programa 
„Labas rytas“, vaikų folkloro ansamblis „Žuvininkai“ yra nuolatinis teatralizuotų programų 
dalyvis. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, jų tėveliai ir pedagogai dalyvavo Šilutės 
miškų urėdijos organizuotose paukščių sutiktuvėse, miškininkai viešėjo darželyje paminint 
Žemės dieną. 

Su Vydūno gimnazijos moksleiviais bendradarbiauta karjeros ugdymo srityje. 
Nuo 2019-09-01 iki 2021-08-31 įgyvendinamas Švietimo mainų paramos fondo 

finansuojamas „ERASMUS+ KA2 “ mokyklų mainų strateginės partnerystės 
projektas „Travelling Europe by Art („Pažink Europą per meną“), kurio metu mūsų įstaigos 
pedagogai dalijasi ir keičiasi  gerąja patirtimi su  Lenkijos, Suomijos, Vokietijos mokyklų 
mokytojais, tobulina profesines, kalbų mokėjimo, naudojimosi informacinėmis 
komunikacinėmis technologijomis kompetencijas bendradarbiaudami tiesioginių vizitų metu 
bei ,,eTwining” platformoje.  

Sėkmingai bendradarbiaujama su kitomis švietimo institucijomis: Kauno Valdorfo 
darželiu ,,Šaltinėlis“, Kauno ,,Vaikyste“, Klaipėdos lopšeliu-darželiu ,,Traukinukas“, 
Kretingalės lopšeliu-darželiu, Šilutės  lopšeliais-darželiais ir pradinėmis mokyklomis. 
4. Kadrų politika. 

Lopšelyje - darželyje dirba 21 pedagogas, iš jų – 95 % specialistai, 85 % - su aukštuoju 
išsilavinimu, vadovai – direktorius ir pavaduotojas ugdymui - turi II-ąją vadybinę kvalifikacinę 
kategoriją, pedagogai, turintys pakankamą darbo stažą ir kvalifikaciją, – atestuoti: 10 – 
metodininkų, 2 – vyr. mokytojai. 

2019 m. 2 mokytojos pakėlė kompetencijas įgydamos vyr. mokytojo ir mokytojo 
metodininko kvalifikaciją. 

Siekiama, kad pedagogai kvalifikaciją tobulintų tikslingai, atsižvelgiant į įstaigos, šalies 
prioritetus bei asmeninius tikslus. 2019 m. profesiniam tobulėjimui panaudotos 198 dienos, 
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aptarnaujantis personalas dalyvavo 8 savaičių ilgalaikiuose mokymuose, išklausė 83 valandas 
paskaitų, mokymų. 

2019 m. rudenį įsteigtas mokytojo padėjėjo etatas. 
Lopšelyje-darželyje toliau siekiama įgyvendinti besimokančios organizacijos modelį –  

ugdyti žmonių sugebėjimus siekti tikrai trokštamų rezultatų, diegti naują, konstruktyvų 
mąstymą ir mokyti bendruomenę mokytis kartu.  

Išaugo pedagogų kompetencijos atpažinti individualius vaikų poreikius, nustatyti 
elgesio, emocijų, pažintinius kt. ugdymosi sunkumus, pritaikyti ugdymo turinį, teikti reikiamą 
pagalbą vaikui arba organizuoti jos teikimą, puoselėti vaikų kultūrą, kuriant pagarbią rėmimo 
atmosferą, gebėjimai dirbti internetinėje sistemoje ,,Mūsų darželis“. 

 
5. Mokymo lėšų gavimas ir panaudojimas 2019 m. 

Gautos lėšos (Eur) Panaudotos lėšos (Eur) 

192 130 192 130 

 
6. Kitos lėšos  
 

Finansavimo šaltinio pavadinimas Gautos lėšos (Eur) 
Savivaldybės lėšos („Savarankiškų funkcijų vykdymo lėšos“) 333 350 

 
Nemokamos mitybos lėšos 1 492,10 
Deleguotų funkcijų lėšos (viešieji darbai) 1 260,47 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec. programų lėšos): 
 Tėvų įnašai 
 Patalpų nuoma 

 
59 277,10 

60,90 
2% gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos 3 484,54  
Projektų lėšos ES 10 630,40 
Darbo biržos lėšos, subsidija 5 202,86 

Viso: 415 000,21 
 
7. Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas 

Vasaros atostogų metu, įstaigos lėšomis ir savivaldybės ,,Užimtumo didinimo 
programos“ dėka įdarbinus dažytoją, suremontuota ,,Padaužiukų“ grupės žaidimų kambarys ir 
miegamasis, rūbinė, perdažyta 4 laiptinių grindys-laiptai, visų lopšelio-darželio grupių 
rūbinėlių grindys, lopšelio 11 gr. miegamojo kambario grindys, suremontuotos palangės 
darželio (5, 2, 3,9) grupėse ir virtuvėje, 9 gr. rūbinėje įrengtas naujas grindų laminatas. 

Savivaldybės pagalba vasarą  baigtos užtaisyti  fasadinių plokščių sujungimo bei langų 
angokraščių siūlės (didžiosios ertmės). 

Pritrauktomis ir savivaldybės lėšomis per 2019 metus įsigyta įrangos bei priemonių: 6 
nešiojami kompiuteriai grupių mokytojams, biuro rašomasis stalas, lauko žaidimų aikštelė bei 
sūpuoklės,  mediniai, reguliuojamo aukščio staliukai su kėdutėmis 6 grupei, dvi bevielio ryšio 
stoteles, žoliapjovė (trimeris), motopjūklas,  I ir II patiekalo indai grupėse, 2 biuro kėdes, 
bevielių mikrofonų sistema muzikos salėje, 1 kilimas, ugdymo priemonių, knygų, žaislų. 

2019 m. gegužės 15 d. Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto 
produktų inspektoriai iš Klaipėdos ir Šilutės patikrinimo akte“ Nr. 37VMĮP-291 nurodė, kad 
pažeidimų nerasta,  rekomenduota daržovių pirminio paruošimo zonoje medines džiovyklos 
lentynas pakeisti naujomis, maisto sandėlyje įsigyti dar vieną šaldiklį. 
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2019 m. gegužės 28 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento vyriausieji specialistai patikrinimo išvadoje 
nurodė, kad tik įstaigos tvora pažeidžia Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, 17 
punktą: (įstaigos teritorija, kurioje įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, aptverta žemesne kaip 1,5 
m. aukščio tvora), reikalavimus.  

Lopšelis-darželis eilę metų 2% paramos lėšomis draudžia ugdytinius nuo nelaimingų 
atsitikimų darbo metu darželio teritorijoje ir už jos ribų (išvykų metu). 
8. Problemos: 

2019-12-05 lopšelio-darželio kasmetinę statinio apžiūrą atliko 2019-12-04 direktoriaus 
įsakymu Nr. V1-79 paskirta komisija, dalyvaujant Statybos techninės priežiūros vadovui 
Sauliui Šalnai. Statinio apžiūros akte Nr. 4 nurodyti trūkumai: nuogrindų aplink pastatą 
remontas, senų rūsio langų pakeitimas naujais, ,,pabalusių“ langų paketų pakeitimas, pastato 
laukinių sienų apšiltinimas, šildymo trasos atnaujinimas (dažnai trūkinėja 42 metų senumo 
vamzdžiai). 

UAB ,,Inspektum“ akredituota kontrolės įstaiga 2019-05-08 vaikų žaidimų aikštelės 
atitikties ir rizikos vertinimo ataskaitoje nurodė, kad naujai įsigytos sertifikuotos aikštelės 
atitinka saugumo reikalavimus, seniau įsigytų žaidimų aikštelių įranga remontuojama ir 
palaipsniui keičiama naujais sertifikuotais įrenginiais. 

 
2019 metų veiklos plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

 
Stiprybės: Silpnybės: 

1.Vaikai su SUP poreikiais integruojami į 
bendrąją ugdomąją veiklą, taikomas 
individualus sunkumų sprendimo modelis. 
2. Įdiegta elektroninio dienyno sistema ,,Mūsų 
darželis“, pedagogai žymi vaikų lankomumą 
žiniaraštyje, planuoja ugdymo procesą; 
3. Diegiama pasidalytosios lyderystės, 
besimokančios organizacijos kultūra; 
4. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant 
vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 
5. Etninė kultūra integruojama vaikų 
meninėje, pažintinėje, judrioje veikoje, kuriant 
vieningą, etninės kultūros principus atitinkantį 
interjerą  ir lauko aplinką; 
6. Teikiamos papildomos paslaugos: veikia  
vaikų ir pedagogų etnografinis ansamblis, 
teikiamos tėvų apmokamos šokių, anglų 
kalbos, robotikos ir futbolo būrelio paslaugos; 
7. Savivaldybės ir darželio lėšomis 
atnaujinamos patalpos ir įranga; 
8.Aktyvus pedagogų dalyvavimas 
tarptautiniuose ir respublikiniuose 
projektuose. 

1.Susidėvėję santechnika, elektros instaliacija, 
šilumos sistema; 
2.Pasenę grupių baldeliai (stalai, kėdutės, 
spintelės žaislams ir rūbams); 
3. Grupėse ir lauko teritorijoje trūksta erdvių 
vaikų eksperimentams, savarankiškai 
tiriamajai veiklai, neišnaudojamos visos 
galimybės vaikų socialinei ir pažintinei 
veiklai;  
4. Trūksta švietimo pagalbos specialistų 
(psichologo, socialinio darbuotojo), 
nekoreguojami 4-5 m. vaikų kalbos ir 
komunikacijos sutrikimai; 
5. Nepakankamos mokytojų ir auklėtojų 
padėjėjų kompetencijos darbui su speliųjų 
ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 
6. Nepakankamas inovatyvių mokymo 
priemonių ir būdų taikymas; 
7. Nepakankamas nekontaktinių valandų 
skaičius kokybiškai pasirengti ugdymo 
procesui. 
 

Galimybės: Grėsmės: 
1. Plėsti bendradarbiavimą su Europos, 
respublikos, rajono ikimokyklinėmis 
įstaigomis, dalintis gerąja darbo patirtimi; 

1. Nepakankamas materialios aplinkos 
finansavimas: eksploatacinių įrengimų 
atnaujinimui, patalpų remontui, leidžia tik iš 
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2. Kurti naujas erdves grupėse ir lauko 
teritorijoje: tyrinėjimų, eksperimentų, meninės 
veiklos; 
3. Įsteigti pagalbą teikiančių specialistų etatus: 
socialinio pedagogo, psichologo, logopedo; 
4. Stiprinti ugdytinių tėvų įsitraukimą į 
ugdymo procesą;  
5. Atlikti smulkius patalpų remonto darbus, 
modernizuoti edukacinę aplinką, lauko 
aikštynus pritraukiant Europos Sąjungos 
fondų investicijas, rengiant projektus, 
programas, panaudojant 2% GMP paramos ir 
labdaros lėšas. 

lėto, paramos ir savarankiškomis lėšomis 
modernizuoti aplinką, nepakankamai taupomi 
energetiniai resursai, savivaldybės lėšos; 
2. Nepakankama parama ir pagalba socialinės 
atskirties šeimoms, auginančioms 
ikimokyklinio amžiaus vaikus, netaikomos 
mokesčio lengvatos vaikams, lankantiems 
darželius; 
3. Prastėjantys 4-5 m. vaikų sakytinės kalbos 
gebėjimai nepakankamai tenkina poreikį 
pažinti aplinkinį pasaulį, perimti gimtosios 
kalbos modelį, bendravimo ir savirealizacijos 
poreikį;  
4. Prastėjantis vaikų sveikatos indeksas. 
Daugėja įvairių  sveikatos sutrikimų turinčių 
vaikų; 
5. Didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių vaikų skaičius. 

 
III. Strateginis tikslas, uždaviniai 

2019-2022 metų suformuluotas strateginis tikslas - pasiekti, kad Šilutės lopšelis – 
darželis ,,Pušelė“ taptų visuomenei patrauklia institucija, teiktų kokybiškas vaikų ugdymo(si) ir 
priežiūros paslaugas saugioje, sveikoje, funkcionalioje aplinkoje. 

2020 mokslo metų tikslas. Profesionaliai ir kūrybiškai organizuoti ugdomąjį procesą, 
skatinti ugdytinio asmenybės raidą ir ugdymo(si) pasiekimų pažangą. 

Uždaviniai: 
1. Plėtoti mokytojo kompetencijas pritaikyti ugdymo turinį individualiems vaikų 

poreikiams ir polinkiams ir atsižvelgiant į pasiekimus kryptingai kurti ugdymo turinį bei 
tobulinti ugdymo procesą. 

1.1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 
vaikais grupėje ir dokumentuoti savo veiklą. 

1.2. Atsižvelgiant į vaikų amžiaus galimybes, panaudojant tautosaką plėsti ir gilinti 
vaikų komunikavimo kompetencijas – mokyti gyvos, turtingos ir vaizdingos kalbos. 

2. Plėtoti pagarbią, susitarimais grįstą, pozityvią lopšelio-darželio bendruomenės 
narių sąveiką:  

2.1. Užtikrinti aktyvų bendruomenės narių bendradarbiavimą įgyvendinant 
respublikinį projektą „Darni mokykla“. 

2.2. Skatinti vaikų meninę saviraišką, per gerosios praktikos perdavimą tarptautinio 
projekto „Travelling Europe by Art“pagal „ERASMUS+ metu. 

2.3. Aktyvinti tikslingą, darnų, estetišką lauko ir vidaus edukacinių erdvių kūrimą ir 
kūrybišką jų naudojimą vaikų ugdymo procesui organizuoti. 
 
 
 

METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 
 

 1 uždavinys. Plėtoti mokytojo kompetencijas pritaikyti ugdymo turinį individualiems 
vaikų poreikiams ir polinkiams ir atsižvelgiant į pasiekimus kryptingai kurti ugdymo turinį bei 
tobulinti ugdymo procesą. 
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1.1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 
vaikais grupėje ir dokumentuoti savo veiklą. 

1.2. Atsižvelgiant į vaikų amžiaus galimybes, panaudojant tautosaką plėsti ir gilinti 
vaikų komunikavimo kompetencijas – mokyti gyvos, turtingos ir vaizdingos kalbos. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs  
rezultatai 

Laukiami maksimalūs 
 rezultatai 

Keičiantis mokytojų 
mąstymui ir augant jų 
profesinei kompetencijai,  
atsiranda didesnė 
galimybė užtikrinti 
inkliuzinį ugdymą, 
atsižvelgiant į vaikų 
pasiekimus kryptingai 
kurti ugdymo turinį, 
tobulinti ugdymo 
procesą. 
 

Savo veikloje daugiau nei pusė 
mokytojų (iki 70%) konkrečiam 
amžiaus tarpsniui užtikrina 
lanksčias ir kokybiškas paslaugas 
ir reikiamą švietimo pagalbą, 
taikomas individualus sunkumų 
sprendimo modelis. 
Kryptingai vykdomas vaikų, 
turinčių socialinių-emocinių 
sunkumų, ugdymosi 
individualizavimas, 60% gerėja 
visų ugdytinių pažinimas, tėvų 
informavimas. 
 
Atsižvelgiant į įstaigos 
strateginius veiklos prioritetus, iš 
dalies patenkintas mokytojų 
(80% ir mažiau) kvalifikacijos 
tobulinimosi poreikis, suteiktos 
sąlygos jiems įgyti būtinų 
gebėjimų tenkinant vaikų, 
turinčių specialiųjų ugdymo 
poreikių, vykdyta gerosios 
patirties sklaida. 

Savo veikloje daugiau nei pusė 
mokytojų (iki 95%) 
konkrečiam amžiaus tarpsniui 
užtikrina lanksčias ir kokybiškas 
paslaugas ir reikiamą švietimo 
pagalbą, taikomas individualus 
sunkumų sprendimo modelis. 
Kryptingai vykdomas vaikų, 
turinčių socialinių-emocinių 
sunkumų, ugdymosi 
individualizavimas, 90% gerėja 
visų ugdytinių pažinimas, tėvų 
informavimas. 
 
Atsižvelgiant į įstaigos 
strateginius veiklos prioritetus, 
pilnai patenkintas mokytojų 
(100%) kvalifikacijos 
tobulinimosi poreikis, suteiktos 
sąlygos jiems įgyti būtinų 
gebėjimų tenkinant vaikų, 
turinčių specialiųjų ugdymo 
poreikių, vykdyta gerosios 
patirties sklaida. 

Teigiamas mokytojų 
požiūris į etnokultūrą, 
garantuoja vaikų 
komunikavimo (ir kitų) 
kompetencijos 
tobulėjimą. 
Vykdoma švietėjiška 
veikla  „Per vaiką į 
šeimą“. 

Dauguma mokytojų (52%) 
tautosaką, perteikia  ugdantis 
komunikavimo kompetencijas, 
panaudojant liaudies žaidimus, 
ratelius, dainas, pasakas, sakmes 
ir kitą sakytinę tautosaką, jų 
inscenizaciją bei kitą 
etnokultūrinę raišką. 

Didžioji dalis mokytojų (85%) 
tautosaką, perteikia  ugdantis 
komunikavimo kompetencijas, 
panaudojant liaudies žaidimus, 
ratelius, dainas, pasakas, 
sakmes ir kitą sakytinę 
tautosaką, jų inscenizaciją bei 
kitą etnokultūrinę raišką. 

 
Priemonės Laikas, terminai Atsakingi 

vykdytojai 
Pedagogų tarybos posėdis „Profesionalus ir kūrybiškas 
ugdomojo proceso organizavimas, skatinant ugdytinio 
asmenybės raidą ir ugdymo(si) pasiekimų pažangą“: 
- Mokytojų anketinės apklausos analizė „Ugdymo būdai, 
metodai, formos, skatinančios vaiko aktyvumą“. 
Pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona 
Šiuparienė; 

Lapkričio mėn. Direktorius 
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- Mokytojų diskusijos „Vaiko raidą atitinkančios 
veiklos“ (V. Petronytė, L. Sungailienė, D. Jokšaitė, D. 
Jokaitienė, D. Šležienė, A. Jociuvienė, V. 
Vasiliauskienė,  G. Mizgerienė); 
- Praktinių pavyzdžių pristatymas „Žaidimai-praktinės 
užduotys ugdymo individualizavimui ir 
diferencijavimui“ (mokytojai, logopedas). 
Pedagogų tarybos posėdis: 
1. 2020 metų Veiklos plano ataskaita. 
2. 2021 metų lopšelio-darželio veiklos plano projekto 
pristatymas, prioritetų numatymas. 
3. Perspektyvinė mokytojų atestacijos programa. 

Gruodžio mėn. Direktorius 

Veiklos kokybės įsivertinimas ir tobulinimas. Sausio mėn. Darbo grupė 
Ugdomasis konsultavimas pedagogams „Kūrybiškas 
požiūris į kalbos sutrikimų prevenciją“.  

Sausio mėn. Logopedas 

Metodinės grupės susirinkimas.  
- Aptarti knygos: „Ikimokyklinio ugdymo metodinės 
rekomendacijos” 6 skyrių „Kokie į vaiko ugdymosi 
rezultatus orientuoto atvirojo ugdomosios veiklos 
planavimo ypatumai?“; 
- Ugdomosios veiklos (savaitės) planavimo dokumentų 
analizė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona 
Šiuparienė; 
- Darbas grupėse. Pagal pateiktą temą suplanuoti 
ugdomąją veiklą. 

Vasario mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinės grupės susirinkimas: 
- pranešimas „Vaiko dienelė „Linksmučių“ grupėje“ 
(mokyt. A. Sirtautienė); 
- Metodų mugė „Vaikų kalbos ir komunikacinių 
gebėjimų ugdymas per tradicines ir netradicines veiklas, 
metodus ir/ar technologijas“ (mokyt. R. Lubytė-
Žąsytienė, B. Bruneikienė, J. Vaivadienė, A. Bartkutė, S. 
Jakštienė, V. Mikužienė, V. Urbonienė). 

Kovo mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Atvirų durų diena tėvams „Atkelkim vartelius...“. Balandžio mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas kartu su tėvais. Gegužės/spalio 

mėn. 
Mokytojai, 

tėvai, 
logopedas 

Pedagoginės veiklos vertinimas: į(si)vertinimo sistemos 
tobulinimas. 

Gegužės mėn. Mokytojai 

Organizuoti kviestinių lektorių seminarus: 
 - „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
ugdymo ypatumai“; 
- „Vaikų galimybių įvairovė“; 
- „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas - 
skirtingų vaikų poreikių tenkinimo galimybė"; 
-  „Vaiko pažinimas - jo poreikiai, galios, norai“; 

Metų eigoje  
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui  
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- ,,Pedagoginis psichologinis ikimokyklinio amžiaus 
vaikų vertinimas“; 
- „Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas“; 
- „Vaikų vaidybinės raiškos ugdymas 
darželyje: prieinamos formos, įvairių lygmenų 
pasiekimai". 
Organizuoti grupių tėvų susirinkimus, kviesti juos į 
ugdomąsias veiklas, įvairius renginius. 

Spalio/balandžio 
mėn. 

Mokytojai 

Organizuoti priešmokyklinio ugdymo mokytojų 
susitikimus, apvaliojo stalo diskusijas su pradinių klasių 
mokytojais aptariant pirmokų adaptaciją mokykloje, 
mokymosi pasiekimus ir problemas. 

Spalio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Organizuoti priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvams 
paskaitą „Kokio pirmoko laukia mokykla?“ 

Spalio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 
Parengti metodinį leidinį „Žaidimai moko“ (mokytojai 
parengia 3-4 žaidimus skirtingų poreikių vaikams). 

Iki  
lapkričio mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, 
mokytojai 

Organizuoti kolegišką konsultavimą („Atvejo analizes“) 
mokytojams ir auklėtojų padėjėjams. 

Nelyg. mėn. 
mokytojams, 

lyginiais – aukl. 
padėjėjams 

Direktorius 

Psichologo paskaita mokytojams ir tėvams ,,Pozityvaus 
bendravimo principai ir svarba“.  

Metų eigoje  
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui  
Vaiko gerovės komisijos veiklos plano įgyvendinimas  
(4 priedas). 

Metų eigoje  
 

Pavaduotojas 
ugdymui, vaiko 

gerovės 
komisija 

Atnaujinti lopšelio-darželio programą „Pasaulis yra 
geras ir aš esu geras jame“. 

Iki  
balandžio 1 d. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, 
mokytojai 

Organizuoti 3 dienų paskaitų ciklą mokytojams ir tėvams 
„Elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų turintys 
vaikai: ugdymo ir pagalbos teikimo specifika“.  
Lektorė Šilutės Vydūno gimnazijos psichologė Kristina 
Momkienė 

Kovo 17/24 
dienomis, 

balandžio 7 dieną 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Naudotis ugdymo plėtotės centro svetaine „Mokytojo 
TV“, www.pedagogas.lt ir diskutuoti aktualiomis 
temomis. 

Metų eigoje  
 

Mokytojai 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 
vykdymas. 

Per 2020 metus Direktorius 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas, atsižvelgiant į 2020 m. 
veiklos prioritetus, pedagogų kompetencijos tobulinimo 
planą. Žinių perteikimas įstaigos bendruomenei. 

Metų eigoje  
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, 
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2 uždavinys. Plėtoti pagarbią, susitarimais grįstą, pozityvią lopšelio-darželio 
bendruomenės narių sąveiką:  

2.1. Užtikrinti aktyvų bendruomenės narių bendradarbiavimą įgyvendinant 
respublikinio projekto „Darni mokykla 2019/2020“ iniciatyvas. 

2.2. Skatinti vaikų meninę saviraišką, per gerosios praktikos perdavimą tarptautinio 
projekto „Travelling Europe by Art“pagal „ERASMUS+ metu. 

2.3. Aktyvinti tikslingą, darnų, estetišką lauko ir vidaus edukacinių erdvių kūrimą ir 
kūrybišką jų naudojimą vaikų ugdymo procesui organizuoti. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs  
rezultatai 

Laukiami maksimalūs 
 rezultatai 

Sutelkta bendruomenė 
įgyvendinant 
respublikinio projekto 
„Darni mokykla“ 
veiklas. 

60% įgyvendintos vartojimo 
mažinimą skatinančios 
iniciatyvos. 
 
Kitų ugdymo įstaigų, socialinių 
partnerių įtraukimas į vykdomas 
veiklas. 

95% įgyvendintos vartojimo 
mažinimą skatinančios 
iniciatyvos. 
Kitų ugdymo įstaigų, socialinių 
partnerių įtraukimas į vykdomas 
veiklas. 

Įgyvendinamos ir 
plėtojamos tarptautinio 
Švietimo mainų 
paramos fondo 
finansuojamą Mokyklų 
mainų strateginės 
partnerystės 
projekto „Travelling 
Europe by Art“pagal 
„ERASMUS+“ veiklos. 
 

Mokytojams padedant, vyresniojo 
ir priešmokyklinio amžiaus vaikai 
nuotoliniu būdu susisieks su jų 
amžiaus Lenkijos (Lesna), 
Vokietijos (Remschalden) vaikais 
ir bendraus per meną, kultūrą ir 
kūrybiškumą, sužinos apie 
menininkų kilmės šalis, 
menininkų gyvenimą ir jų tapybos 
techniką. 
 
Mokytojai dalyvaujantys projekte 
palaikys partnerystės ryšius su 
Suomijos, Lenkijos, Vokietijos, 
mokyklų pedagogais, dalinsis 
patirtimi, keisis idėjomis, kurs 
dailės darbus, integruos gerą 
praktiką savo grupės vaikų 
ugdymo procese. Darbai bus 
dalijami tarp partnerių ir 
eksponuojami kitose švietimo 
įstaigose. 
 

 
 

Mokytojams padedant, 
vyresniojo ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikai nuotoliniu būdu 
susisieks su jų amžiaus 
Lenkijos, Vokietijos vaikais ir 
bendraus per meną, kultūrą ir 
kūrybiškumą, sužinos apie 
menininkų kilmės šalis, 
menininkų gyvenimą ir jų 
tapybos techniką. 
 
Mokytojai dalyvaujantys 
projekte palaikys partnerystės 
ryšius su Suomijos, Lenkijos, 
Vokietijos, mokyklų 
pedagogais, dalinsis patirtimi, 
keisis idėjomis, kurs dailės 
darbus, integruos gerą praktiką 
savo grupės vaikų ugdymo 
procese. Darbai bus dalijami 
tarp partnerių ir eksponuojami 
kitose švietimo įstaigose. 
Pristatys projekto įgyvendintas 
veiklas įstaigos bendruomenei, 
kitų darželių pedagogams, 
skelbs vietinėje spaudoje, 
lopšelio-darželio internetinėje 
svetainėje ir facebook. 

Pagal galimybes 
darželio aplinkoje 
įrengta lauko 
edukacinių erdvių ir jos 

15 proc. tėvų, 65 proc. mokytojų 
prisideda prie lopšelio-darželio 
aplinkos kūrimo savo idėjomis ir 
darbais, dalyvauja kuriant lauko 

25 proc. tėvų, 85 proc. mokytojų 
prisideda prie lopšelio-darželio 
aplinkos kūrimo savo idėjomis 
ir darbais, dalyvauja kuriant 
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pritaikytos ugdymui, 
naujų patirčių 
atradimui. 
 
  

aplinką. 
 
Bendradarbiaujant su įstaigos 
taryba, tėvais lauke išplėtotos ir 
kuriamos erdvės patirtiniam 
vaikų ugdymuisi: įrengti du 
,,Vabalų viešbučiai“, lauko 
virtuvėlė, meninės raiškos erdvė, 
ramybės erdvė, ugdytinių 
emocinei sveikatai. 
 
Vaikas pripažįstamas kaip savo 
poreikius, interesus bei patirtį 
turinti individualybė, gebanti 
mokytis ir kaupti patirtį 
dialoginėje sąveikoje su mokytoju 
ir kitais vaikais. 

lauko aplinką. 
 
Bendradarbiaujant su įstaigos 
taryba, tėvais lauke išplėtotos ir 
kuriamos erdvės patirtiniam 
vaikų ugdymuisi: įrengti du 
,,Vabalų viešbučiai“, lauko 
virtuvėlė, meninės raiškos 
erdvė, ramybės erdvė, ugdytinių 
emocinei sveikatai. 
 
Vaikas pripažįstamas kaip savo 
poreikius, interesus bei patirtį 
turinti individualybė, gebanti 
mokytis ir kaupti patirtį 
dialoginėje sąveikoje su 
mokytoju ir kitais vaikais. 

  
 

Priemonės Laikas, terminai Atsakingi 
vykdytojai 

Pedagogų tarybos posėdis 
„Priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymąsi skatinanti 
aplinka“. Pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Aldona Šiuparienė; 
- Diskusijos  „Mokomės žaidžiant“ (mokytojai). 

Gegužės mėn. Direktorius 

Parengti pedagogų-tėvų mini planą ,,Lauko aplinkos 
gerinimas 2020“. 

Vasario mėn. Mokytojai 

Įrengti žaliąsias erdves ant palangės. Vasario mėn. Mokytojai 
Įstaigos tarybos posėdis. „Idėjų parengimas – lauko 
edukacinių erdvių atnaujinimas, remiantis 
šeimų+mokytojų pasiūlymais“. 

Balandžio mėn. Direktorius 

Dalyvauti prekybos tinklo „IKI“ socialinės atsakomybės 
projekte ,,Sodinčiaus‘‘. 
 

Balandžio mėn. Mokytojai 

Metodinės grupės susirinkimas. 
„Patirtinio ugdymo metodai, jų panaudojimas vaikų 
ugdymo procese“ (mokyt. V. Mikužienė, V. Petronytė, 
G. Mizgerienė, A. Bartkutė). 

Kovo mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Įgyvendinti tarptautino Švietimo mainų paramos fondo 
finansuojamą Mokyklų mainų strateginės partnerystės 
projekto „Travelling Europe by Art“pagal 
„ERASMUS+“ veiklas (pagal atskirą planą). 

Metų eigoje  
 

Direktorius  

Dalyvauti respublikinėje ikimokyklinių įstaigų 
darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje 
(pagal atskirą planą). 

Metų eigoje Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, 
mokytojai 

Įgyvendinti vaikų emocinės gerovės veiklos idėjas: 
- paskaita „Vaiko gyvenime patiriami emociniai 
išgyvenimai“; 

Metų eigoje Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, 
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- dalyvauti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Traukinukas“ 
organizuotame ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
tarptautiniame fotografijų konkurse ,,Aš ir mano 
emocijos“ (kovo mėn.); 
- surengti pedagogų, tėvų fotografijos darbų parodą „Aš 
toks įdomus sau ir kitiems“ (gegužės mėn.). 

mokytojai, 
sveikatos 
priežiūros 
specialistė 

Įsijungti į ilgalaikio sveikos gyvensenos projekto 
„Sveikatiada“ įgyvendinimo veiklas (pagal atskirą 
planą). 

Metų eigoje Sveikatos 
priežiūros 
specialistė, 
mokytojai 

Taikyti patirtinius ugdymosi metodus, organizuojant 
kūrybines veiklas:   
- amatų savaitė; 
- dailės pleneras; 
- kūrybinė savaitė „Rudens spalvos“; 
- atlikti bandymus, tyrinėjimus, eksperimentus 
kasdieninėse veiklose;   
- veikla su moliu, vandeniu, smėliu, vytelėmis, šiaudais 
ir kt.; 

Metų eigoje  
 

Mokytojai 

Telkti bendruomenę kurti darnius tarpusavio santykius, 
auginant ugdytinių pasitikėjimą savimi ir pasauliu: 
- Darnaus vystymosi temos integruojamos ugdymo 
procese (3 temas vyresnėse grupėse, 2 - jaunesnėse 
grupėse); 
- informaciniai renginiai apie darnų vystymąsi ugdymo 
įstaigos bendruomenei (seminarai, mokymai, vaikų 
projektai, eksperimentai, lankstinukai); 
- ugdomosios veiklos netradicinėse aplinkose; 
- kitų ugdymo įstaigų įtraukimas į vykdomas veiklas. 

Metų eigoje  
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, 
mokytojai, tėvai 

Kurti įvairias edukacines aplinkas bei priemones lauke. 
 

Metų eigoje Direktorius 
Ūkvedys 

Įstaigos taryba 
Plėtoti ugdytinių saviraiškos galimybes už įstaigos ribų, 
išnaudojant artimiausią gamtinę ir kultūrinę aplinką. 

Metų eigoje Mokytojai 

Kartu su tėvais, socialiniais partneriais organizuoti 
tradicinius ir netradicinius visos įstaigos ir atskirų grupių 
rytmečius, šventes, vakarones, pramogas, parodas, 
konkursus ir kt. bei dalyvauti miesto renginiuose. 

Metų eigoje Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, 
mokytojai 

Bendruomenės talka, įrengiant ir atnaujinant lauko 
edukacines erdves ir tvarkant jų aplinkas.  

Gegužės/rugsėjo  
mėn.  

Įstaigos taryba 

 

VII. LAUKIAMAS  REZULTATAS 
 

1. Patobulinti mokytojų ir auklėtojų padėjėjų kompetencijos darbui su specialiųjų 
poreikių turinčiais vaikais, praktiniai gebėjimai didinti jų ugdymosi veiksmingumą. 

2. Užtikrintas sėkmingas ir tinkamas tarptautinio Švietimo mainų paramos fondo 
finansuojamas Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto „Travelling Europe by 
Art“pagal „ERASMUS+“  vykdymas. 
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3. Sutelkta bendruomenė įgyvendinant respublikinio projekto ,,Darni mokykla“ 
veiklas, pagal galimybes darželio aplinkoje įrengta funkcionalių erdvių vaikams žaisti ir 
lavintis lauke, numatytos ugdymui pritaikytų pažintinių daiktų įvairovė. 
 

 
VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 
1. Programai įgyvendinti bus skiriama _____ Eur  savivaldybės biudžeto ir _____ Eur  

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 
2. Dalis programos bus finansuojama iš paramos lėšų (planuojama gauti iki 2,5 tūkst. 

Eur). 
3. Specialiosios lėšos (tėvų įnašai) ________ Eur. 
 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

1. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 
2. Priežiūrą vykdys direktorius. 
3. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, 

steigėjui. 
______________________________ 
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1 priedas 
 
 

PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI  
 

Eil. 
Nr. 

 
Priemonės pavadinimas 

Laikas, terminai Atsakingas 
asmuo arba 
vykdytojas  

1. Pedagogų tarybos posėdis. 
„Priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymąsi 
skatinanti aplinka“. Pranešėja direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Aldona Šiuparienė; 
- Diskusijos  „Mokomės žaidžiant“ (mokytojai). 

Gegužės mėn. Direktorius 

2.  Pedagogų tarybos posėdis „Profesionalus ir 
kūrybiškas ugdomojo proceso organizavimas, 
skatinant ugdytinio asmenybės raidą ir 
ugdymo(si) pasiekimų pažangą“: 
- Mokytojų anketinės apklausos analizė 
„Ugdymo būdai, metodai, formos, skatinančios 
vaiko aktyvumą“. Pranešėja direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Aldona Šiuparienė; 
- Mokytojų diskusijos „Vaiko raidą atitinkančios 
veiklos“ (V. Petronytė, L. Sungailienė, D. 
Jokšaitė, D. Jokaitienė, D. Šležienė, A. 
Jociuvienė, V. Vasiliauskienė,  G. Mizgerienė); 
- Praktinių žaidimų pristatymas ugdymo 
individualizavimui ir diferencijavimui 
(mokytojai, logopedas). 

Lapkričio mėn. Direktorius 

3. Pedagogų tarybos posėdis: 
1. 2020 metų veiklos plano ataskaita. 
2. 2021 metų lopšelio-darželio veiklos plano 
projekto pristatymas, prioritetų numatymas. 
3. Perspektyvinė mokytojų atestacijos programa. 

Gruodžio mėn. Direktorius 

 
_____________________________ 
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2 priedas 
 

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas 
asmuo 

1. 1.1. Naujos lopšelio-darželio tarybos sudėties 
tvirtinimas; 
1.2. Lopšelio-darželio  veiklos plano 2020 m.  
aprobavimas;  
1.3. Lopšelio-darželio direktoriaus veiklos 
ataskaita už  2020 m. 
1.4. Tikslingas 2020 m. biudžeto lėšų 
panaudojimo svarstymas 

Sausio 
mėn. 

Įstaigos tarybos 
pirmininkas 
Direktorius 

 

2. 2.1. Bendradarbiavimas įgyvendinant mini planą 
,,Lauko aplinkos gerinimas 2020“; 
2.2. Ugdymo paslaugų teikimo kokybės tyrimo 
anketos parengimas. 

Spalio mėn. Įstaigos tarybos 
pirmininkas 

 

3. 3.1. 2020 m. veiklos laukiamų rezultatų, biudžeto 
lėšų panaudojimo svarstymas. 
3.2. 2020 m. tarybos ataskaita. 
3.3. 2021 m. įstaigos strategija ir perspektyva. 

Gruodžio  
mėn. 

Įstaigos tarybos 
pirmininkas 

 

 
 

__________________________________ 
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3 priedas 
 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 
 

Metodinės grupės pagrindinis tikslas – stiprinti mokytojų atsakomybę už ugdymo 
turinio įgyvendinimą, ugdymo proceso įvairinimą. 

Uždaviniai: 
1. Palaikyti pedagogų pastangas bei sumanymus, taikant diferencijavimą, 

individualizavimą bei naujoves ugdomajame procese.  
3. Dalintis patirtimi lankytų seminarų aptarimuose bei savanoriškai organizuojamose 

atvirose veiklose.  
4. Palaikyti konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais, aktyviai dalyvaujant 

bendruose renginiuose. 
 
Eil. 
nr. 

Veiklos turinys Vykdymo laikas Atsakingas 

METODINĖS GRUPĖS SUSIRINKIMAI 
1. Psichologo paskaita mokytojams ir tėvams 

„Logopedo teikiamos pagalbos vaikui 
veiksmingumo įvertinimas“. Pranešėja 
Daina Jucikaitė, Šilutės pedagoginės 
psichologinės pagalbos logopedė.  

Sausio 30 d. Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui  

2.  Metodinės grupės susirinkimas. Lopšelio-
darželio ikimokyklinės ugdymo 
programos atnaujinimas vadovaujantis 
Metodinėmis rekomendacijomis 
ikimokyklinio ugdymo programai rengti ir 
Pasiekimų aprašu: 
1. Vadovaujantis Metodinėmis 
rekomendacijomis „Kaip rengti įstaigos 
ikimokyklinio ugdymo programą“, aptarti 
įstaigos programos „Pasaulis yra geras ir 
aš esu geras jame“ dalis, pateikti savo 
pasiūlymus ir pastabas: 
1.1. Kaip formuluoti bendrąsias 
ikimokyklinio ugdymo programos 
nuostatas (mokyt. G. Mizgerienė, B. 
Bruneikienė, D. Jokšaitė, A. Bartkutė). 
1.2. Kaip formuluoti ikimokyklinio 
ugdymo programos ugdymo principus 
(mokyt. V. Urbonienė, A. Jociuvienė). 
1.3. Kaip formuluoti ikimokyklinio 
ugdymo programos ugdymo tikslus ir 
uždavinius (mokyt. S. Jakštienė, V. 
Vasiliauskienė). 
1.4. Kaip modeliuoti ikimokyklinio 
ugdymo turinį (mokyt. L. Sungailienė, J. 
Vaivadienė, A. Sirtautienė). 
1.5. Kaip parinkti ikimokyklinio 
ugdymo(si) technologijas (mokyt. V. 

Vasario 21 d. Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
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Petronytė). 
1.6. Ugdančiosios aplinkos apibūdinimas 
ikimokyklinio ugdymo programoje 
(mokyt. V. Mikužienė,  R. Lubytė-
Žąsytienė). 
2 skyrius. Kaip vertinti vaikų pasiekimus 
ir pažangą. Vadovautis Pasiekimų aprašo 
5 skyriaus dalimi „Kaip stebėti ir vertinti 
vaikų ugdymosi pasiekimus bei pažangą? 
(mokyt. B. Jurgutienė, D. Šležienė, D. 
Jokaitienė). 

3. Metodinės grupės susirinkimas.  
1. Aptarti knygos: „Ikimokyklinio 
ugdymo metodinės rekomendacijos” 6 
skyrių „Kokie į vaiko ugdymosi rezultatus 
orientuoto atvirojo ugdomosios veiklos 
planavimo ypatumai?“: 
1.1. Ką apmąstyti planuojant vaikų 
ugdymąsi ir rengiant ugdomosios veiklos 
planą? (mokyt. V. Vasiliauskienė, B. 
Bruneikienė). 
1.2. Kokie yra svarbiausi ugdomosios 
veiklos kokybiško planavimo požymiai? 
(mokyt. A. Jociuvienė, A. Sirtautienė, D. 
Šležienė) 
1.3. Kaip, taikant Pasiekimų aprašą, 
ugdomosios veiklos plane numatyti vaikų 
ugdymosi rezultatus? (B. Jurgutienė, J. 
Vaivadienė, D. Jokšaitė). 
1.4. Kokie galimi ugdomosios veiklos 
planavimo būdai? (L. Sungailienė, V. 
Mikužienė). 
2. Ugdomosios veiklos (savaitės) 
planavimo dokumentų analizė. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona 
Šiuparienė; 
3. Darbas grupėse. Pagal pateiktą temą 
suplanuoti ugdomąją veiklą. 

Kovo mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

4. Konsultacijos – darbas grupėse, sudarant 
vaikui pritaikytą ar individualizuotą planą 
ar programą, kai yra gautas švietimo 
pagalbos specialistų rekomendacijos. 

Kovo mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

5. 5.1. Panešimas „Vaiko dienelė 
„Linksmučių“ grupėje“ (mokyt. A. 
Sirtautienė); 
5.2. Metodų mugė „Vaikų kalbos ir 
komunikacinių gebėjimų ugdymas per 
tradicines ir netradicines veiklas, metodus 
ir/ar technologijas“ (mokyt. D. Jokšaitė, R. 
Lubytė-Žąsytienė, D. Jokaitienė, J. 

Balandžio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
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Vaivadienė, A. Bartkutė, S. Jakštienė, V. 
Mikužienė). 

6. Mokytojų metodinės veiklos įsivertinimo 
aptarimas. 

Gegužės mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 
7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų vertinimas (vaikų 
pasiekimų aprašai). 

2020 m. 
rugsėjo/spalio 
mėn. 2021 m. 
gegužės mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 

8. Pedagogų gerosios patirties sklaida 
„Patirtinio ugdymo metodai, jų 
panaudojimas vaikų ugdymo procese“ 
(mokyt. V. Mikužienė, V. Petronytė, G. 
Mizgerienė, A. Bartkutė). 

Spalio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

9. Metodinė knygos „Užduotys ugdymo 
individualizavimui ir diferencijavimui“ 
(mokytojams parengti 2-3 individualias 
užduotis skirtingų poreikių vaikams) 
pristatymas. 

Lapkričio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

10. Organizuoti kviestinių lektorių seminarus: 
 - „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymo ypatumai“; 
- „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymo ypatumai"; 
- „Vaikų galimybių įvairovė“; 
- „Ugdymo diferencijavimas ir 
individualizavimas - skirtingų vaikų 
poreikių tenkinimo galimybė"; 
-  „Vaiko pažinimas - jo poreikiai, galios, 
norai“. 

Metų eigoje  
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui  

11. Atnaujinti lopšelio-darželio ikimokyklinio 
ugdymo programą „Pasaulis yra geras ir aš 
esu geras jame“. 

Iki balandžio 1 d. Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 
12. Teikti metodinę paramą el. dienynų ir 

kitos įstaigos dokumentacijos tvarkymo 
klausimais jauniems specialistams ir 
stokojantiems darbo įgūdžių pedagogams. 

Pagal poreikį Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 
Mokytojai 

 
_______________________ 
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4 priedas 
 

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS 
 

Tikslas - stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų veiklą, siekiant lopšelio-darželio 
strateginio plano, ugdymo plano, metinių veiklos uždavinių įgyvendinimo.  

Uždaviniai: 
1. Siekti vaikų ugdymo kokybės bei tikslingesnio kiekvieno vaiko ugdymosi. 
2. Stebėti, kad ugdymo procesas vyktų lanksčiai ir ugdymą ir ugdymąsi priartinti prie 

vaiko pasiektų galių ir turimos patirties. 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

1. Elektroninio dienyno priežiūra, stebėsena.  1 k. į mėn. Vadovai 

2.  Lauko edukacinių erdvių naudojimas vaikų 
veiklai.  

III – IV ketv. Vadovai 

3. Vaikų fizinio aktyvumo veikla darželyje. I - II ketv. Vadovai 

4. Vidaus audito priežiūra. I – II ketv. Vadovai 

5.  Naujai dirbančių specialistų kuravimas, veiklų 
stebėjimas. 

Esant  
poreikiui 

Vadovai 

6. Naujai atvykusių ugdytinių adaptacijos 
priežiūra. 

Esant  
poreikiui 

Vadovai 

7. Atestuotis planuojančių mokytojų veiklos 
priežiūra. 
 

Pagal priežiūros 
grafiką 

Vadovai 

8. IU ir PU programų prieinamumas SUP 
turintiems vaikams, diferencijavimo ir 
individualizavimo analizė. 

Pagal priežiūros 
grafiką 

Vadovai 

9. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 
tvarkos taikymo priežiūra ir tobulinimas. 

Pagal priežiūros 
grafiką 

Vadovai 

10. Ugdomųjų veiklų lankymas, programų, planų 
vykdymo pedagoginė priežiūra, ugdymo 
kokybės kontrolė ir analizė, aptarimas 
metodinėje grupėje, pedagogų tarybos 
posėdžiuose. 

Pagal priežiūros 
grafiką 

Vadovai 

11. Ugdytinių pa(si)rengimo rajone 
organizuojamiems konkursams, šventėms 
pedagoginė priežiūra ir metodinė parama 
ruošiant ugdytinius. 

Visus  
mokslo metus 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

12. 12.1. Grupių paruošimas naujiems mokslo 
metams, saugių darbo sąlygų užtikrinimas. 
12.2.Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės 
dienynų, kitos reikiamos dokumentacijos 
tikrinimas. 

Rugsėjo/spalio  
mėn. 

 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

 
_____________________________ 
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5 priedas 
 

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ 
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMA 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis LR Švietimo 
ir mokslo ministrės įsakymu  „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų“ (2017 m. rugpjūčio 25 d., ĮSAK V-647), 
mokyklos kvalifikacijos kėlimo tvarka dera su lopšelio - darželio 2018 metų veiklos tikslais ir 
uždaviniais. 

2. programos paskirtis – nustatyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir 
poreikius, užtikrinti efektyvų, veiksmingą ir tikslingu finansavimu bei racionaliu išteklių 
naudojimu pagrįstą kvalifikacijos kėlimą. 

II SKYRIUS 
FORMOS 

 
3. Kvalifikacijos tobulinimo formos:  
3.1. kursai – švietimo ir mokslo ministro nustatytas privalomas kvalifikacijos 

tobulinimo renginys; 
3.2. seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą; 
3.3. paskaita – švietimo užsiėmimo forma; 
3.4. konferencija – teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau 

kaip 6 akademines valandas, vykdomas pagal programą; 
3.5. stažuotė – veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo programą, kuria 

siekiama įgyti ar plėtoti praktinės veiklos kompetencijas, įgyti praktinės patirties; 
3.6. edukacinę išvyka – išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo 

programa ir įgyjamos, plėtojamos kompetencijos; 
3.7. mini mokymai – trijų dienų mokymai, susiję su pedagogų veiklos planavimu ir 

ugdymo proceso organizavimu, tikslingu vaikų tarpusavio, vaikų ir pedagogų 
bendradarbiavimu, aktyviu vaikų darbu veiklose. Tai orientuoti į praktiką profesinės raidos 
renginiai, skirti konkrečiai įstaigai, kurios pedagogai nori tobulėti, bendruomenei – įstaigos 
komandai; 

3.8. stažuotės užsienyje – kvalifikacijos tobulinimo forma, skirta susipažinti su kitų 
šalių pedagogų darbo ypatumais, lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

3.9. mokymai pagal Eramus + KA2, eTwining programas. 
 

III SKYRIUS 
TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 
4. Kvalifikacijos kėlimo tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos 

augimo, racionaliai panaudojant kvalifikacijos tobulinimui skiriamas lėšas. 
 Uždaviniai: 
4.1. skatinti mokytojų kūrybiškumą, dalyko ir metodinės veiklos tobulinimą, 

profesinės kompetencijos augimą; 
4.2. siekti didesnės mokytojų atsakomybės už profesinės veiklos rezultatus; 
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4.3. sudaryti sąlygas lopšelio-darželio mokytojams įgyvendinti kvalifikacinius 
reikalavimus, apibrėžtus Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  atestacijos nuostatuose; 

4.4. analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, vykdant mokytojų 
apklausą; 

4.5. vesti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą. 
5. Kvalifikacijos kėlimo principai: 
5.1. Lygiateisiškumas. Kiekvienas lopšelio-darželio mokytojas, direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisę kelti savo kvalifikaciją kvalifikacijos renginiuose. 
5.2. Tęstinumas. Kvalifikacijos kėlimas – nenutrūkstantis procesas. 
5.3. Sistemingumas. Kvalifikacijos kėlimas yra sistemingas - mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai sistemingai kelia kvalifikaciją renginiuose. 
5.4. Pasirenkamumas. Kvalifikaciniai renginiai pasirenkami laisvai, derinant juos su 

lopšelio-darželio  metinio veiklos plano tikslais ir uždaviniais. 
5.5. Suinteresuotumas. Dalyvavimas kvalifikacijos renginiuose leidžia siekti 

aukštesnės kvalifikacinės kategorijos atestuojantis. Lopšelio-darželio administracija ir metodinė 
grupė atsižvelgia į mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto  kvalifikacijos kėlimą, vertina jo 
darbus,  metinės veiklos rezultatus. 
 

III SKYRIUS 
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKA 

 
6. Mokytojas, ketindamas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginyje, ne vėliau kaip 

pieš 3 darbo dienas suderina su įstaigos direktoriumi - vykimo į renginį laiką ir apmokėjimą, 
pateikia prašymą raštu. 

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gavęs suderintą su Lopšelio-darželio 
direktoriumi prašymą, organizuoja išvykstančių pedagogų pavadavimą. 

8. Kvalifikacijos tobulinimo renginių išlaidas apmoka Lopšelis-darželis (mokinio 
krepšelio lėšos, skirtos pedagogų kvalifikacijai, Eramus + KA2, eTwining programų lėšos). 

9. Pedagogai, grįžę iš kvalifikacijos kėlimo renginių, gautos informacijos sklaidą 
atlieka metodinėje grupėje, mokytojų tarybos posėdžiuose arba direkciniuose pasitarimuose. 

10. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai/pažymos paties mokytojo 
registruojami jo veiklos per mokslo metus ataskaitoje ir mokslo metams baigiantis pateikiami 
direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui registruoja kvalifikacijos kėlimą 
patvirtinančius dokumentus ir apibendrina mokytojų dalyvavimą kvalifikaciniuose renginiuose 
parengdamas metinę ataskaitą/analizę. Metinę ataskaitą/analizę pristato pedagogų tarybos 
posėdyje arba direkciniame pasitarime. 

12. Pirmumas, siekiant tobulinti kvalifikaciją, teikiamas: 
12.1. renginiams, atitinkantiems lopšelio-darželio tikslus ir uždavinius; 
12.2. pedagogams, kuriems atestacija numatyta tų metų atestacijos programoje.  
 

IV SKYRIUS 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETINĖS SRITYS 

 
13. Ugdymo kokybės gerinimas, sistemingas ir tikslingas veiklų planavimas. 
14. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. 
15. Metodinė veikla, vadovų ir mokytojų lyderystė. 
16. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių, gabių vaikų ugdymas. 
17. Naujų ugdymo metodų ir inovatyvių mokymo priemonių taikymas. 
18. Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas. 
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19. Edukacinių aplinkų kūrimas. 
 

V SKYRIUS 
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR SAUGOJIMAS 

 
20. Mokytojas yra atsakingas už visų dokumentų, patvirtinančių dalyvavimą 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kopijų pateikimą laiku: įgijus dokumentą, jo kopija per 7 
darbo dienas pristatoma raštvedei.  

 21. Kvalifikacijos pažymėjimų kopijos saugomos lopšelio-darželio Mokytojo asmens 
bylose. 

 
IV SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIEMONĖS 
 

Eilės 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data 

I. Pedagogų atestacija 

1. 
Atestacijos komisijos posėdis dėl 
mokytojų, siekiančių aukštesnės 
kategorijos, prašymų peržiūrėjimų. 

Direktorius 
Lapkričio 

 mėn. 

2. 
Atestacijos komisijos posėdis dėl 
pedagogų atestacijos programos 
2020- 2022 m. m. sudarymo. 

Direktorius 
Gruodžio 

 mėn. 

3. 
Mokytojų, siekiančių aukštesnės 
kvalifikacinės kategorijos, veiklų 
stebėjimas. 

Vadovai 
Visus 
 metus 

II. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas 

5. 
Informacijos apie kvalifikacijos 
tobulinimo renginius mieste, 
respublikoje, užsienyje skelbimas. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Visus 
metus 

6. 

6.1. Mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo poreikių analizavimas. 
6.2. Kvalifikacijos kėlimo seminarų 
mokytojams pagal numatytus 
įstaigos veiklos tikslus ir aktualijas 
poreikio numatymas; 
6.3 Savianalizės anketa (atlikti 
metinį pokalbį su pedagogais 
vertinant jų veiklą). 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Lapkričio 
 mėn. 

7. 
Organizuoti kolegišką konsultavimą 
(,,Atvejo analizės“) pedagogams ir 
jų padėjėjams. 

Direktorius 
1 kartą  

per ketvirtį 

8. 

Bendradarbiauti su švietimo 
pagalbos tarnyba ir pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo centrais 
(Klaipėdos, Kauno, Ugdymo 
plėtotės centru ir kt.). 

Mokytojai 
Visus 
metus 

9. 
9.1. Dalyvauti rajono metodinio 
būrelio renginiuose 
(konferencijose), kitų darželių 

Mokytojai 
Visus 
metus 
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organizuojamose konferencijose, 
projektuose. 
9.2. Užtikrinti dalijimąsi gerąja 
pedagogine patirtimi tarp įstaigos ir 
rajono pedagogų. 

10. 

Organizuoti kviestinių lektorių 
seminarus: 
- „Vaikų, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, ugdymo 
ypatumai“; 
- „Vaikų, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, ugdymo 
ypatumai"; 
- „Vaikų galimybių įvairovė“; 
- „Ugdymo diferencijavimas ir 
individualizavimas - skirtingų vaikų 
poreikių tenkinimo galimybė"; 
-  „Vaiko pažinimas - jo poreikiai, 
galios, norai“. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Visus 
 metus 

11. 

11.1. Teikti pagalbą 
besirengiantiems atestuotis 
mokytojams. 
11.2. Vertinti mokytojų praktinę 
veiklą, teikti rekomendacijas 
mokytojams, siekiantiems įgyti 
vyresn. mokytojo, mokytojo 
metodininko kvalifikacines 
kategorijas (medžiagą ruošti 
atestacijos posėdžiui). 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Visus 
 metus 

12. 

Organizuoti atvirų durų dienas 
darželio nelankantiems 
ikimokyklinio amžiaus vaikams, jų 
tėvams. Darbo patirties pristatymas 
visuomenei. 

Direktoriaus 
pavaduotojas  

ugdymui 

Balandžio  
mėn. 

13. Dalyvauti respublikiniuose ir rajono 
skelbiamų projektų konkursuose. 

Direktoriaus 
pavaduotojas  

ugdymui 

Visus 
 metus 

14. Dalyvauti respublikiniuose ir rajono 
vaikų kūrybos konkursuose. 

Direktoriaus 
pavaduotojas  

ugdymui 

Visus 
 metus 

15. 
Dalyvauti organizuojamose 
stažuotėse, mini mokymuose 
Lietuvoje ir užsienyje. 

Direktoriaus 
pavaduotojas  

ugdymui 

Visus 
 metus 

16. 

Supažindinti mokytojus su 
naujausia metodine, pedagogine 
literatūra bei teisiniais Švietimo ir 
mokslo ministerijos paskelbtais 
dokumentais. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Visus 
metus 

17.  Aptarti 2019 m. vestas atviras Direktoriaus Birželio 
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veiklas, renginius, projektus, 
inicijuoti mokytojų gerosios 
patirties sklaidą įstaigoje ir rajone. 

pavaduotojas  
ugdymui 

mėn. 

18. 

Sistemingai domėtis ugdymo 
naujovėmis apsilankant tokiose 
internetinėse svetainėse kaip: 
pedagogas.lt, 
www.ikimokyklinis.lt, 
www.waldorfkindergarten.de, 
www.valdorfocentras.lt, 
www.mokykla-kitaip.ten.lt, 
www.vaikas.lt. 

Mokytojai 
Visus 
 metus 

 
_______________________________________ 
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6 priedas 
 

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“ 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA 

  
Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, 

saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi 
poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti 
kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas bei krizių valdymą. 

Uždaviniai: 
1. Teikti kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų. Siekti ugdymo 

individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichines, fizines savybes, poreikius, 
socialinės  aplinkos ir kitas ypatybes. 

2. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus 
įstaigos bendruomenei aktualiomis temomis. 

3 Analizuoti vaikų smurto, patyčių, žalingų įpročių, darželio nelankymo ir kitus 
teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

4. Dalyvauti projektuose, konkursuose, akcijose. 
5. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius. 
6. Įvykus netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos 

bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, organizuoti krizės valdymo priemones. 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 
asmuo 

1. Organizacinė veikla 
1.1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano derinimas. Sausio 

mėn. 
VGK 

pirmininkas 
1.2. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius. 1-2 kartus per 

ketvirtį 
VGK 

pirmininkas 
1.3. Parengti Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitą. Gruodžio 

mėn. 
VGK 

pirmininkas 
1.4. Parengti logopedo veiklos ataskaitą. Gruodžio 

mėn. 
Logopedas 

1.5. Tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
vaikų apskaitą įstaigoje. 

Visus 
metus 

VGK 
pirmininkas 
Logopedas 

2. Prevencinė veikla 
2.1. Įgyvendinti tarptautinės ankstyvosios prevencijos 

programą „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo 
grupėse. 

2018-2019 m. Priešmokyklinio 
ugdymo 

mokytojai 
2.2. Prisijungti prie „Vaikų linijos“ akcijos 

„Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“. 
Kovo 
mėn. 

Priešmokyklinio 
ugdymo 

mokytojai 
2.3. Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ 
programų integravimą į ugdomąjį procesą.  

Visus 
metus 

Mokytojai 

2.4. Nagrinėti ugdytinių adaptacijos problemas, 
ugdymosi sunkumų priežastis, imtis veiksmų, 
padedančių vaikams sėkmingai ugdytis. 

Rugsėjo/spalio 
mėn. 

VGK 
pirmininkas 
pirmininkas 
Mokytojai 
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2.5. Analizuoti vaikų, turinčių elgesio ar(ir) emocijų 
sunkumų arba sutrikimų,  teikti psichologinę pagalbą 
vaikui ir šeimai. 

2 kartus per 
ketvirtį 

Logopedas 
Pedagogai 

VGK nariai 
Psichologas 

2.6. Teikti specialistų paslaugas – konsultacijas, sukurti 
kokybiškų paslaugų įvairovę ir skatinti specialistų 
bendradarbiavimą su vaikų, turinčių SUP, šeimomis, 
mokytojais. Teikti aptartas rekomendacijas ugdymo 
programai, individualiam kompleksinės pagalbos 
vaikui ir šeimai planui. 

Pagal 
registraciją 

Tarnybos 
specialistai 

2.7. Nagrinėti vaikų įstaigos nelankymo priežastis. 
 

2 kartus per 
ketvirtį 

VGK 
pirmininkas 
Mokytojai 

2.8. Analizuoti vaikų tarpusavio santykių, mokytojų ir 
vaikų santykių problemas ir teikti siūlymų 
mokytojams dėl šių santykių gerinimo. 

Esant poreikiui VGK 
pirmininkas 
Logopedas 
Mokytojai 

3. Specialusis ugdymas 
3.1. Sudaryti ir patvirtinti vaikų, turinčių kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų, sąrašą, jį suderinti su pedagogine 
psichologine tarnyba. Teikti logopedo pagalbą. 

Rugsėjo 
mėn. 

Logopedas 
 

3.2. Gavus tėvų (globėjų) sutikim¹, atlikti pirminį 
(pakartotin¹) vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, 
kylančių ugdymo(si) procese, įvertinim¹, prireikus, 
kreiptis į  vietimo pagalbos tarnyb¹ dėl vaikų 
specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo 
ugdymo ir (ar)  vietimo pagalbos jiems skyrimo. 

Visus  
metus 

VGK 
pirmininkas 
Logopedas 

 

3.3. Atlikti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių 
vaikų pakartotiną įvertinimą, su mokytojais, su vaiko 
gerovės komisiją ir šeimomis aptarti 
vaiko/šeimos/grupės poreikius, susijusius su vaiko 
ugdymo(si) situaciją. 

Visus 
metus 

VGK nariai, 
mokytojai 

dirbantys su 
SUP turinčiais 

vaikais, 
logopedas 

3.4. Organizuoti ir koordinuoti ar individualizuoto plano 
ar programos pritaikymą, kai yra gautas švietimo 
pagalbos specialistų rekomendacijos, tartis su tėvais 
(globėjais), pedagogais dėl jos turinio, teikimo 
formos ir būdų. 

Visus  
metus 

VGK 
pirmininkas 
Logopedas 
Mokytojai 

3.5. Aptarti specialiųjų poreikių vaikų pirmojo ir antrojo 
pusmečių pasiekimus, individualią pažangą. 

Sausio/gegužės 
mėn. 

VGK nariai, 
mokytojai 

dirbantys su 
SUP turinčiais 

vaikais 
3.6. Sudaryti palankias ugdymosi sąlygas vaikams, 

turintiems  ne tik specialiųjų  ugdymosi poreikių, bet 
ir gabiems vaikams. 

Visus 
metus 

Mokytojai  

3.7. Dalyvauti seminaruose, kvalifikacijos kėlimo 
kursuose. 

Visus 
metus 

Logopedas 
Mokytojai 

4. Sveikatingumo projektai, renginiai, akcijos 
4.1. Organizuoti vaikams filmų peržiūras prevencinėmis Per mokslo Visuomenės 
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ir sveikatingumo temomis. metus sveikatos 
priežiūros 

specialistas 
4.2. Organizuoti pokalbius vaikų sveikatinimo ir 

sveikatos saugojimo temomis. 
 

Pagal 
mokytojų, 
sveikatos 
priežiūros 

ugdomosios 
veiklos planą 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 

specialistas, 
pedagogai 

4.3. Parengti informacinius lankstinukus, stendus 
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais 
įstaigoje. 

Vieną kartą 
per ketvirtį 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 

specialistas 
4.4. Pavasarį ir rudenį vesti mankštas, kūno kultūros 

valandėles darželio kiemelyje. 
Palankioms 

oro sąlygoms 
Mokytojai 

4.5. Dalyvauti Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės 
sveikatos biuro organizuotame tarptautiniame 
mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių 
sveikuoliai“. 

Data bus 
tikslinama 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 

specialistas 

4.6. Paminėti pasaulinę ,,Sveikos mitybos’’ dieną. 
 

Lapkričio 
8 d. 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 

specialistas 
5. Krizių valdymas 

5.1. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo 
planą.  

Esant krizinei 
situacijai 

Krizių valdymo 
komanda 

 
5.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

mokyklos bendruomenę, teritorinę policijos įstaigą, 
vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

Esant krizinei 
situacijai 

Direktorius 

5.3. Įvertinti asmenis, kuriems reikalinga švietimo 
pagalba ir organizuoti jos teikimą. 

 VGK 

5.4. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais. Per mokslo 
metus 

Krizių valdymo 
komanda 

VGK 
Mokytojai 
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7 priedas 
PROGRAMOS „DARNI MOKYKLA – 2019/2020“ 

VEIKSMŲ PLANAS  
 

Tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų, reikalingų 
kurti darnias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, 
derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi. 
 

TEMOS PAGAL MĖNESIUS 
LAIKOTARPIS INICIATYVOS PLANUOJAMOS 

VEIKLOS 
VEIKLOS 

Rugsėjis/spalis Maistas 
 

Sveikos gyvensenos 
teminė savaitė „Nuo 

šaukštelio iki samtelio“. 

Vandens gėrimo 
pertraukėlės grupėse ir 
lauke. 
Įvairių veiklų metu 
žaidimų pagalba vaikai 
supažindinami su sveikos 
mitybos principais. 
Įrengtose  arbatinėse vaikų  
surinktų arbatėlių gėrimas ( 
mėtų, ramunėlių,raudonėlių 
ir kt.). 
Mišrainių, salotų, patiekalų 
gaminimas. 

Rugsėjis/spalis 
Gegužė/birželis 

Įstaigos 
darbuotojų ir 

ugdytinių 
darnaus 

vystymosi 
švietimas 

Netradcinė pamokėlė 
miške „Tylos pasaulyje“ - 

atliksime tylos bei 
kvėpavimo pratimus,  

vaikai mokysis 
susikoncentruoti. 

Iniciatyva „Mes – mažieji 
turistai“ – dalyvauja 

vaikai, jų tėvai, įstaigos 
darbuotojai. 

Skatinsime teigiamas 
emocijas, mokant vaikus 
turiningai ilsėtis gamtoje, 
jos nežalojant, drauge 
įveiksime numatytą 
atstumą gerinant 
komandinio darbo, 
komunikacijos, savitarpio 
pagalbos ir atsakomybės 
įgūdžius. 

Sistemingai Vanduo Praktinė veikla „Plaukime 
rankas kartu“. 

Vaikai paaiškina, kodėl 
prieš valgį reikia plauti 
rankas, grįžus iš lauko, 
pasinaudojus tualetu. 
Grupių prausyklose 
pakabinami plakatai, kaip 
teisingai plauti rankas. 

Rugsėjo 22 d. - 
Tarptautinė 

diena be 
automobilio 

Darnus 
mobilumas 

Prisijungti 
prie akcijos iniciatorių 

„Rieda ratai rateliukai“. 

Įstaigos teritorijoje įrengtos 
dviračių parkavimo 
aikštelės. 
Lopšelio – darželio 
teritorijoje įrengtas 
dviračių takas, 
organizuojamos įvairios 
vaikų ir tėvų veiklos. 
Darbuotojai skatinami į 
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darbą atvykti dviračiu ar 
ateiti pėstute. 
Užtikrinama saugi ir patogi 
prieiga prie lopšelio-
darželio, kad vaikai ir tėvai 
galėtų saugiai pasiekti 
darželį keliaudami 
pėsčiomis. 

Spalis 
 

Šildymas Įgyvendinti veiksmai 
taupantys šilumą. 

Ugdomi ekonomiškumo 
pradmenys, mokant įvairių 
taupymo būdų. 
Užtaisyti ištrupėję 
langokraščiai ir sienų 
fasadai. 
Reguliuojami šilumos 
skaitikliai atsižvelgiant į 
oro temperatūrą. 
Bendruomenės susitarimas 
taupyti šilumą atidžiai 
uždarant duris. 

Spalis Biologinė 
įvairovė 

Meninės raiškos 
konkursas ,,Klimato 
kaitos atspindžiai. Jei 
žemė būtų žmogus“. 

 

Dalyvauti konkurse. 
Išvykos į rajoną prie 
gamtos paminklų.  
Ugdomas vaikų atidumas 
mus supančiai aplinkai, 
kūrybiškumas, panaudojant 
įvairias technikas ir 
priemones. 

3 lapkričio sav. -
Europos atliekų 

mažinimo 
savaitė 

Rūšiavimas Teminė savaitė „Kur 
keliauja atliekos?. 

Sužinok ir papasakok“. 
 

Parengtas atliekų 
rūšiavimo planas. 
Įstaigos kieme ir viduje 
naudojami rūšiavimo 
konteineriai (popieriui, 
stiklui, plastmasei) ir 
rūšiuojama apie 50 % 
ugdymo įstaigos atliekų. 
Įrengta kompostinė, kurioje 
kompostuojami lapai, 
smulkios šakelės, maisto 
augalinės atliekos: bulvių 
lupenos, kopūstų lapai, 
bananų, apelsinų, 
mandarinų žievelės ir kt.). 
Lopšelis – darželis 
sistemingai dalyvauja 
respublikiniame projekte 
„Rūšiuoji, vadinasi, 
galvoji“. Projekto metu 
renkamos elektronikos, 
baterijų ir akumuliatorių, 
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automobilinės bei kitos 
atliekos. 
Įvairių veiklų metu per 
žaidimą mokome vaikus 
rūšiuoti atliekas. 
Organizuojamos 
makulatūros rinkimo 
akcijos ir konkursai. 
Vaikams demonstruojami 
animaciniai filmukai, 
mokantys taisyklingai 
rūšiuoti atliekas.  

Lapkritis Vartojimas Akcija „Mūsų rankos 
darbščios”. 

Pedagogai kartu su vaikais 
ir tėvais karpo puošybos 
detales, gaminasi 
nesudėtingus žaisliukus 
eglutei, žibintus, girliandas 
ir kt.). 

Lapkritis/sausis Rūšiavimas Akcija ,,Surink žvakučių 
indelius”. 

Po Žibintų šventės,  Sausio 
13 – osios paminėjimo.      
Ekologinį ugdymą sies su 
menine raiška, 
kūrybiškumu, gamtos 
estetinių savybių 
išryškinimu, aplinkos 
tvarkymu. 

 
Gruodis 

Darni ugdymo 
įstaigos 

bendruomenė 

Geruno akcija „Atverk 
širdį gerumui”. 

Bendruomenės nariai 
padovanoja  
nebenaudojamus vaikų 
žaislus, ugdymo 
priemones, taip 
prisidėdami prie darželio 
grupių aplinkos gerinimo, 
o atiduodantys 
nebenešiojamus rūbus bei 
avalynę prisideda prie 
paramos jos stokojantiems. 
Visa bendruomenė 
prisijungė prie 
organizuojamo kalėdinio 
konkurso „Darnios 
mokyklos Kalėdos“. 

Per metus Maistas Sveikos mitybos 
skatinimo iniciatyvos. 

Sveikos mitybos 
valgiaraščio parengimas. 
Maisto gaminimas 
vadovaujantis sveikos 
mitybos principais. 
Vaikų maitinimui daržovės 
perkamos iš Šilutės rajono  
ūkininkų.   
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Per metus Įstaigos 
darbuotojų ir 

ugdytinių 
darnaus 

vystymosi 
švietimas 

Užtikrinamas higienos 
normų laikymasis, 

palanki edukainė aplinka 

Užsiėmimų metu 
integruojamos darnaus 
vystymosi temos. 
Bendruomenei 
(pedagogams, 
aptarnaujančiam personalui 
ir tėvams)  organizuojami 
mokymai ir seminarai apie 
darnų vystymąsi 
(„Pozityvaus ugdymo 
metodai“, „Komandos 
formavimas per olimpines 
vertybes“ ir kt.).  

Per metus Įstaigos 
darbuotojų ir 

ugdytinių 
darnaus 

vystymosi 
švietimas 

Sveika ugdymo įstaigos 
aplinka 

 

Įgyvendinamas 
bendruomenės projektas 
„Daug rankų didžią naštą 
pakelia“(lauko žaidimo 
aikštelių atnaujinimui ir 
papildymui). 
Pedagogai kelia 
kvalifikaciją teoriniuose ir 
praktiniuose seminaruose 
sveikatinimo klausimais. 
Organizuojamos paskaitos, 
susitikimai sveikos 
gyvensenos temomis. 
Sveikos gyvensenos temos 
integruojamos vaikų 
pažintinėje, meninėje, 
etnokultūrinėje, judrioje 
veikloje. 
Dalyvaujame įvairiuose 
fizinį aktyvumą 
skatinančiose projektuose, 
akcijose.( „Lietuvos 
mažųjų žaidynės“, 
„Futboliukas“, 
‚Sportuojantis koridorius“, 
„Rieda ratai rateliukai“). 
Patalpos nuolat vėdinamos 
(skersvėju), valomos 
vaikams išėjus iš grupės. 
Žaislų plovimas (medinių – 
su actu ir vandeniu, 
plastmasinių – su 
valgomąja soda, metalinių 
– su vandeniu ir ūkišku 
muilu). 
Lopšelyje-darželyje indų 
plovimui perkama 



 36

ekologiška indų plovimo 
priemonė be kvapiklių ir 
dažiklių. 
Vaikų rankų plovimui 
perkamas muilas, 
pagamintas iš aukštos 
kokybės augalinės kilmės 
žaliavų, be dažiklių, 
parabenų, tinkantis jautriai 
odelei. 
Kiekvieną pavasarį 
ištiriamas vaikų smėlio 
dėžėse esantis smėlis( nuo 
kirminų kiaušinėlių ir lervų 
užterštumo). 
Sistemingai, pagal 
galiojančias higienos 
normas, vykdoma vaikų 
žaidimų aikštelės kontrolė: 
pagrindinė metinė – 1 kartą 
metuose, eksploatacinė – 
kas 3 mėnesiai, įprastinė-
apžiūrimoji – 1 kartą 
savaitėje. 
Naujai atidaromose 
ugdymo klasėse ištiriamas 
ekvivalentinis ir 
maksimalus garso slėgio 
lygis. 
Ugdytiniai dalyvauja 
tarptautinėje prevencinėje 
programoje „Zipio 
draugai“.  
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas 
organizuoja ugdomąsias 
veiklas vaikams „Kaip 
išsaugoti šypseną“, „Mano 
kūnas“, „Mano šeima“, 
„Užkandžiai“ ir kt. 
Mokytojai rengia 
trumpalaikius projektus 
saugios gyvensenos 
temomis (organizuojamos 
ekskursijos prie vandens 
telkinių, į priešgaisrinę 
gelbėjimo tarnybą, vyksta 
susitikimai su policijos 
pareigūnais).  
Pagal parengtą apsaugos ir 
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gaisrinės signalizacijos 
techninį projektą, įstaigoje 
atlikti patalpų apsaugos ir 
gaisrinės signalizacijos 
įrengimo darbai 

Sausis 
 
 

Maistas 
 
 

Sveikos mitybos 
skatinimo iniciatyvos 

,,Grūdiniai produktai”. Iš 
dalies išsiugdys sveikatai 
naudingus gebėjimus 
pasirinkti sveikai 
naudingus produktus. 

Vasaris Sveika ugdymo  
įstaigos aplinka 

Žaismingos dantukų priež
iūros 

pamokėlės darželinukams 
„Mokomės valyti 

dantukus“ 
Viktorina ,,Sveiki 

dantukai” 
priešmokyklinio amžiaus 

vaikams. 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė moko 
vaikus taisyklingai valyti 
dantukus. 
 

Vasaris Elektra Akcija „ Išjunk šviesą 
vienai valandai“. 

Tęsiamas bendruomenės 
projekto įgyvendinimas 
„Taupykime elektrą“: 
ugdymo veiklų 
pertraukėlių metu 
atliekame atsipalaidavimo 
pratimus tamsoje. 
Prisijungiama prie 
pilietinės iniciatyvos „ 
Žemės valanda – išjunk 
šviesą, padėk gamtai“. 

Vasario 4-28 
dienomis. 

Biologinė 
įvairovė 

Budinkime sėklas! 
Ekologinis konkursas 

„Mano žalioji palangė“ 
prasideda! 

 

Įrenginėti žaliąsias erdves 
ant palangės. Skatinti 
domėtis augalais ir jų 
panaudojimo galimybėmis 
kuriant sveiką edukacinių 
erdvių aplinką bei ugdyti 
atsakomybę už savo 
aplinką. 
Vaikai sėja į lovelius 
prieskoninių žolelių, 
salotų, krapų sėklas ir jas 
augina ant palangės. 
Sukurtas sodininko 
kalendorius – vaikai žymi, 
kada, kokias sėklytes 
pasėjo, kada išdygo, kiek 
paaugo. 
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Kovas Vartojimas 
 
 
 

Tęstinė akcija „Savaitė be 
balto popieriaus lapo“. 

 
 

Vaikų aplikacijoms 
grupėse atlikti naudojamos 
įvairios skrajutės, žurnalai, 
laikraščiai, plakatai, 
tapetai, popierinės atliekos, 
pieštukų drožlės, vielos, 
siūlai, kiaušinių dėžutės, 
butelių kamšteliai, sulčių 
pakeliai ir kt.  
Pedagogai gaminasi 
metodines priemones,  
pritaikydami naudotus 
daiktus naujai funkcijai. 

Kovas/ balandis Darnus 
mobilumas 

Iniciatyva ,,Draugystės 
šuoliukai”. 

Vyresnieji vaikai skatinami 
kas rytelį šuoliuoti 
koridoriumi iki sporto 
salės. 

Kovo 14-16 
dienomis 

 
 

Darni įstaigos 
bendruomenė 

Tęsti bendruomenės 
projekto įgyvendinimą 
„Taupykime elektrą“. 

 

Įgyvendinamas 
bendruomenės projektas 
„Taupykime elektrą“: 
ugdymo veiklų 
pertraukėlių metu 
atliekame atsipalaidavimo 
pratimus tamsoje. 
Organizuojama akcija, 
skirta Žemės dienai 
paminėti „ Išjunk šviesą 
vienai valandai“ 

Kovo 20 d. - 
Pasaulinė Žemės 

diena 

Artimiausios 
aplinkos 
biologinė 
įvairovė 

 

Projektas „Kyl saulelė, 
šyl žemelė, paukštužėliai 

čiulb dainelę...” 
 
 

Inkilų kėlimo šventė. 
Pasikviečiami svečiai iš 
Šilutės miško urėdijos. 
Auklėtojų vaidinimas 
sugrįžtįantiems 
paukšteliams. 

Kovas/ balandis Artimiausios 
aplinkos 
biologinė 
įvairovė 

 

Edukacinės valandėlės 
„Mūsų kiemo ir laukų 

paukšteliai“ (bus tęsiama 
ir toliau). 

Vasario 24 d. paminėti 
Vieversio dieną 

„Gieda vieversėlis, jau 
pavasarėlis“. 

Gamtos pažinimas ir 
saugojimas. 

Kovas/balandis Biologinė 
įvairovė 

 

Projektas ,,Mes gamtos 
vaikai”. 

Pavasario eko – drbtuvėlė 
„Aš mylių ir saugau savo 

žemę, o tu?“. 
Inkilų kėlimo šventė 
„Taip mes laukiame 

sugrįžtančių 

Pajusime bendrystės, naujų 
atradimų džiaugsmą, 
kuriant menininius 
darbelius iš gamtinės 
medžiagos, popierinių 
atliekų. 
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giesmininkų“. 

Kovas Rūšiavimas Pavasario eko dirbtuvėlė 
“Aš myliu ir saugau savo 

žemę, o tu?” 

Iš antrinių žaliavų vaikai 
pagamintais darbeliais 
papuošia darželio kiemėlį, 
medžius. 

Kovo  22 d. – 
Pasaulinė 

vandens diena 

Vanduo Ilgalaikis projektas 
,,Tausokime vandenį 

kartu”. 

Tęsiamas lopšelio-darželio 
bendruomenės projekto 
įgyvendinimas „Tausokime 
vandenį“ sutaupant iki 7%  
vandens 2019 lyginant su 
2020 m. 
Susirinkimų metu 
pristatome vandens 
taupymo idėją įstaigos 
bendruomenei. 
Analizuojame vandens 
taupymo rezultatus, 
lyginame vandens 
sunaudojimo kiekį su 
praėjusiu laikotarpiu. 
Parodyti prevencinius 
filmukus „Saugokim 
vandenį, išsaugosim 
gyvybę“. 
Kūrybinė laboratorija 
„Stebuklingas vanduo“: 
tyrinėti vandenį, jo svarbą 
žmogui, gyvūnams ar 
augalams; 
eksperimentuojant sužinoti 
vandens savybes; 
skatinti vaikų 
kūrybiškumą, įgyvendinant 
kūrybines idėjas, 
fantazijas, išradingumą; 
skatinti išreikšti save 
įvairiomis meno 
priemonėmis ir būdais; 
skatinti bendradarbiavimą 
tarp ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
grupių. 
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Balandis Darni ugdymo 
įstaigos 

bendruomenė 
 

Akcija ,,Grąžinkime 
darželio aplinką visi 

kartu!” 
 

Organizuojamos talkos 
darželio teritorijoje ir už jo 
ribų. 
Šiukšlių rinkimo talka šalia 
darželio esančiame 
miškelyje, įtraukiant 
Šilutės Jankaus pagrindinės 
mokyklos mokinius. 
Sukurtas darželio darnaus 
vystymosi  fondas  
naudojamas įrengiant 
sertifikuotas lauko žaidimų 
aikšteles ir erdves (2750 
eurų). 
Įrengta grupėse “Žalioji 
serenčių, gvazdikų 
palangė” Išaugintais gėlių 
daigeliais pasveikinam 
mamytes per motinos 
dieną. 

Balandis Vartojimas Paroda ,,Margutis iš 
antrinių žaliavų”. 

Vaikučiai su tėveliais 
gamina margutį iš antrinių 
žaliavų. 

Gegužė Sveika ugdymo 
įstaigos aplinka 

Lauko aplinkos 
tvarkymas. 

Ištiriamas vaikų smėlio 
dėžėse esantis smėlis( nuo 
kirminų kiaušinėlių ir lervų 
užterštumo). 

Gegužė Biologinė 
įvairovė 

Sukurtas žemėlapis 
„Medžių elementorius“. 

Padės vaikams atpažinti 
medžius, augančius 
darželio teritorijoje. 

Birželis 
 
 
 

Biologinė 
įvairovė 

 
 
 
 

Projektas ,,Mes gamtos 
vaikai” 

Renginys skirtas vaikų 
gynimo dienai 

 
 
 
 

Įgyvendinami vaikų 
projektai, eksperimentai 
susipažįstant su darželio 
teritorijoje gyvenančiais 
vabalais, augančiais 
augalais (pvz. „Kas 
žaliuoja, ropoja, dūzgia ir 
skrenda?”,  “ Mes gamtos 
vaikai”, ,,Tylos pasaulyje”. 
Įrengtas „Vabzdžių 
namelis“ darželio 
teritorijoje. 
Išvykos į rajoną prie 
gamtos paminklų. 
Čiauškučių grupėje 
įrengtas akvariumas, 
kuriame tyrinėjamas ir 
stebimas žuvyčių 
gyvenimas. 
Auklėtojų vaidinimas 
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vaikams, paminint vaikų 
gynimo dieną. 
Dalyvauja vaikai, jų tėvai, 
įstaigos darbuotojai. 
Įrengtas „Vabzdžių 
namelis“ darželio 
teritorijoje. 

Rugpjūtis Įstaigos 
darbuotojų ir 

ugdytinių 
darnaus 

vystymosi 
švietimas 

Iniciatyva ,,Mes – mažieji 
turistai”. 

Ugdomi sveikos 
gyvensenos įgūdžiai. 

 
 

____________________________ 
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8 priedas 

 
VAIKŲ SAVIRAIŠKA IR KITI RENGINIAI 

 
Tikslas – sudaryti palankią bei saugią aplinką ir galimybes vaikų pažinimui, 

lavinimuisi, saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimui ir 
socializacijai. 

Uždaviniai: 
1. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą. 
2. Skatinti vaikų savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, teigiamų emocijų raišką, 

atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę. 
3. Telkti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp įstaigos bendruomenės, socialinių partnerių. 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas 
asmuo arba 
vykdytojas 

Tradicinių ir netradicinių renginių ciklas 

1. „Atsisveikinimas su kalėdine eglute. Trys Karaliai“. Sausio mėn. Mokytojai 
 

2. Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 
organizatorius Tarptautinė komisija Lietuvoje karo 
nusikaltimams vertinti. 

Sausio mėn. Mokytojai 
 

3. „Žiema, žiema bėk iš mūsų kiemo“. Užgavėnės. Vasario 25 d. G. Mizgerienė 
J. Vaivadienė 

V. Vasiliauskienė 

4. 4.1. Teminė savaitė  „Mūsų Lietuvėlėj – sukas 
malūnėliai“. 
4.2. „Lietuva - gimtinė mano‘‘. Šventinis rytmetis 
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo  dienai 
paminėti.  

Vasario 14 d. Mokytojai 
 

S. Jakštienė 
V. Mikužienė 

5. Tarptautinė teatro diena.  
5.1. Teminė savaitė „Kviečiame į pasaką“. 
5.2. „Kelionė pasakų takais“. Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų šventė Juknaičių 
pagrindinės mokyklos lopšelyje-darželyje. 

Balandžio mėn. 
 

Balandžio 2 d. 

Mokytojai 
 

I. Žėkienė 
V. Mikužienė 

R. Lubytė-
Žąsytienė 

6. Dalyvauti Šilutės Fidricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos renginio atidarymo ceremonijoje 
„Kviečia baltos knygų burės 2020“. Vaikų 
folklorinis ansamblis „Žuvininkai“ pradės renginio 
atidarymą. 

Data bus  
tikslinama 

I. Žėkienė 
 

7. 7.1. Teminė savaitė „Kyl saulelė, šyl žemelė, 
paukštužėliai čiulb dainelę...“. 
7.2.,,Apkabinkime žemę visi“ (mokytojų 
vaidinimas). Žemės dienai šventinis rytmetis. 

Kovo mėn. Mokytojai 
 

I. Žėkienė 
B. Jurgutienė 
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8. Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. 
 
  

Kovo mėn. Priešmokyklinio 
ugdymo 

mokytojai 

9. 9.1. ,,Atvažiavo kiškiai“. Velykinė pramoga 
darželio kieme.  
9.2. „Atvelykio margučiai“. Mažosios Velykėlės 
prie Šilutės kultūros ir pramogų centro. 
 

Balandžio mėn. Mokytojai 
 

Priešmokyklinio 
ugdymo 

mokytojai 

10.  „Aš  - šauniausias iš visų, į mokyklą išeinu“. 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pramoga Šilutės 
lopšelyje-darželyje „Gintarėlis 

Gegužės 7 d. Muzikos 
mokytoja 

Priešmokyklinio 
ugdymo 

mokytojai 

11. Dalyvauti respublikiniame folkloro festivalyje 
,,Šišion, didžiam kiematy…“ Juknaičiuose. 

Data bus  
tikslinama 

I. Žėkienė 
 

12. Vaikų gynimo diena. Birželio 1 d I. Žėkienė 
A. Sirtautienė 
B. Bruneikienė 

13.  „Pažiūrėk – pirma rugsėjo pro rudens vartus įėjo“, 
Rugsėjo 1-osios šventė. 
 

Rugsėjo mėn. I. Žėkienė 
G. Mizgerienė 

D. Jokšaitė 
 

14. Teminė savaitė „Žaliosios gatvės kodeksas“ 
(išvykos į Šilutės rajono policijos komisariatą, 
Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybą, praktinės 
veiklos). 

Rugsėjo/spalio 
mėn. 

Mokytojai 
 

15. 15.1. „Nuo šaukštelio iki samtelio“. Sveikos 
gyvensenos teminė savaitė. 
15.2. „Rudenėlio pokštai“. Rudenėlio šventė. 
 

Rugsėjo/spalio 
mėn. 

Mokytojai 
 

I. Žėkienė 
L. Sungailienė 

R. Lubytė-
Žąsytienė 

16. „Smalsučių“ atradimai“. Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų popietė Šilutės lopšelyje-darželyje 
Ąžuoliukas“. 

Lapkričio 18 d. V. Mikužienė 
G. Mizgerienė 

17. ,,Kas turi ragą, tam nereikia botago“ ganiavos 
užbaigimas. Piemenėlių dainos. Etnokultūrinės 
raiškos savaitė. 

Lapkričio mėn. Muzikos 
mokytoja, grupių 

mokytojai, 
tėvelių aktyvas  

18. 18.1. Teminė savaitė „Kalėdinės dirbtuvės 
belaukiant Kalėdų senelio“. 
18.2. „Kalėdinio šurmulio užburti“. Kalėdinės 
eglutės renginiai. 

Lapkričio/gruodžio 
mėn. 

Muzikos 
mokytoja, grupių 

pedagogai, 
tėvelių aktyvas  

Bendruomenės metams renginių kalendorius 



 44

1. 1.1. „Ačiū Dievui ir Saulytei, ir Tėveliui, ir 
Mamytei“  - Šeimos dienos renginiai grupėje ir 
Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje. 
1.2. Vaikų, jų tėvelių ir pedagogų kūrybiniai 
darbeliai - puošime pievelę priešais bažnyčią. 
1..3. „Piemenėliai virsta kūlio“ (Sekminės). 
Bendruomenės šventė-gegužinė. 

Gegužės mėn. Muzikos 
mokytoja, grupių 

mokytojai, 
tėvelių aktyvas  

2. „Tas žibintas paslaptis, tai tikra nakties akis...“. 
Pavakarojimai grupėse. Kelionė su žibintais, 
nykštukų vaišės,  minint šv. Martyno dieną. 

Lapkričio 11 d. Muzikos 
mokytoja, grupių 

mokytojai, 
tėvelių aktyvas  

3. „Linksmasis Velykų takelis“.  „Kodėlčiukų“, 
„Smalsučių“ grupių pramoga. 

Balandžio mėn. Muzikos 
mokytoja, grupių 

mokytojai, 

4. „Žvejo sodyboje“. Etnokultūrinė vakaronė-
išleistuvės “Svajoklių” grupėje. 

Gegužės mėn. tėvelių aktyvas  

5. „Pažaiski su manimi kartu“. „Linksmučių“ grupės 
sportinė pramoga. 

Gegužės mėn. Muzikos 
mokytoja, grupių 

mokytojai, 

6. „Ganiau ganiau aveles“. Liaudiška vakaronė-
išleistuvės „Čiauškučių“ grupėje. 

Gegužės mėn. tėvelių aktyvas  

7. „Gaudyti vėją“. Aitvarų šventė “Pabiručių” grupėje. Birželio mėn. Muzikos 
mokytoja, grupių 

mokytojai, 

8. „Lenktyniauk su vėjeliu“. sportinė pramoga 
„Mažylių“, „Padaužiukų“ grupėse. 

Birželio mėn. tėvelių aktyvas  

9. „Miško kertelėje“. Vakaronė „Žiniukų” grupėje. Spalio mėn. Muzikos 
mokytoja, grupių 

mokytojai, 

10. „Papuoškime Advento vainiką“. „Gudručių“ grupė. 
 

Lapkričio mėn. tėvelių aktyvas  

11. „Sužibo švieselė, tamsioj naktelėj“. Adventinis 
vakarojimas „Bičiulių“ grupėje. 

Lapkričio mėn. Muzikos 
mokytoja, grupių 

mokytojai, 

Sportinių renginių organizavimas  

1.  „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada“. Sausio mėn. Mokytojai 

3. „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020”. Kovo mėn. Mokytojai 

4. Sveikatinimo akcija – masinis bėgimas „Aš bėgu – 
2020“. 

Balandžio mėn. Mokytojai 
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5. ,,Judrioji mokykla”. Rugsėjo mėn. Mokytojai 

6. „Kviečiame judėti visus – šaltis sportui nebaisus“. Spalio mėn. Mokytojai 

7. „Rieda ratai rateliukai“. Spalio mėn. Mokytojai 

8. Sportuojantis koridorius. Lapkričio mėn. Mokytojai 

9. Sportiniai renginiai skirti bendruomenių metams 
(pagal atskirą planą) 

Balandžio/birželio 
mėn. 

Mokytojai 

 
_________________________ 

 
 


