
 

 

PRITARTA                                                              PATVIRTINTA 

Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas‘‘                  Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas‘‘                                                                   

tarybos 2020 m. sausio    d.                                  Direktoriaus 2020 m. sausio   d. 

protokolo nutarimu Nr. TP-                                     įsakymu Nr. V-                       

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ 

VEIKLOS PLANAS 

2020 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilutė, 2020 m. 

 

 



 

2 

 

TURINYS 

I. Įstaigos vizija, misija……………………………………………………………………………3 

II. 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo analizė……………………………………………….…..4 

III. Strateginis tikslas, prioritetai, metiniai veiklos tikslai ir uždaviniai……………………….…..7 

IV. Priemonės metinių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui………………………………………….7 

1. Tarybos veikla……………………………………………………………………….........…8 

2. Pedagogų tarybos veikla……………………………………………………………...……...8 

3. Metodinės grupės veikla ir darbo patirties sklaida……………………………………..........9 

4. Ugdomojo proceso priežiūra………………………………………………………...………10 

5. Metinių renginių planas……………………………………………………………..……….10 

6. Projektinė veikla……………………………………………………………………………..11 

7. Vaiko gerovės komisijos veikla…………………………………………………...…………12 

8. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais………………………………………………13 

9. Tiriamoji - analitinė veikla……………………………………………………………..........14 

10. Darbas su tėvais ir visuomene……………………………………………………..………...14 

11. Kvalifikacijos kėlimo planas………………………………………………………………...15 

12. Ūkinė veikla………………………………………………………………………….............16 

13. Sveikatos stiprinimo programa……………………………………………………...……….17 

V. Laukiamas rezultatas……………………………………………………………………………20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

I. ĮSTAIGOS VIZIJA IR MISIJA 

 

 

VIZIJA 

 

Eiti kartu – tai pradžia. 

Būti kartu – tai procesas. 

Spręsti kartu – tai vienybė. 

Dirbti kartu – tai sėkmė. 

/H. Kissinger/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIJA 

 

Kurti atvirą ir lanksčią ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo paslaugų 

sistemą, kurioje pripažįstami kiekvieno vaiko gebėjimai ir poreikiai, plėtojamos kokybiškos švietimo 

pagalbos teikimo galimybės vaikams ir jų šeimoms. 
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II. BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYLĄ 

 

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – biudžetinė neformaliojo ugdymo švietimo įstaiga. 

Adresas - Kęstučio g. 5, LT-99182 Šilutė, telefonas (8 441) 62 283; el. paštas 

rastine@silutesazuoliukas.lt.  

Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ veikia 11 grupių, iš jų: 4 lopšelio, 4 

ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio ugdymo, 1 specialioji miesto vaikams, 1 specialioji rajono vaikams, 

dirbanti 24 val. 5 darbo dienas savaitėje. 2019 m. įstaigą lankė: metų pradžioje - 176 ugdytiniai, metų 

pabaigoje – 172 ugdytiniai. 

Ugdomasis procesas organizuojamas pagal individualią įstaigos pedagogų paruoštą ir 

atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Takeliu į pažinimo džiaugsmą“, kuriai pritarta Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-361, Bendrąją priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programą, tarptautinę socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“ bei 

pritaikytas ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo/si programas specialiųjų poreikių vaikams. 

 

                     III. VEIKLOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant 2019 m. veiklos planą, siekta plėtoti patirtimi ir įsivertinimu grįstą bei į 

pokyčius orientuotos įstaigos veiklą, skatinant bendruomeniškumą, profesinį tobulėjimą, užtikrinant 

kiekvieno ugdytinio kokybišką ugdymą(si). 

Įgyvendintas pirmasis uždavinys – užtikrinti vaikų ir visų bendruomenės narių socialinį 

emocinį saugumą, stiprinant socialinės emocinės kompetencijos įgūdžius, organizuojant prasmingas 

inovatyvias veiklas. Lopšelio-darželio pedagogams sudaryta galimybė kelti kvalifikaciją dalyvaujant 

nuotolinėje mokymų platformoje ,,Pedagogas.lt“, organizuoti seminarai -,,Geresnio ryšio su vaiku 

kūrimo svarba ugdymo procese“, ,,Kūrybinės idėjos ikimokykliniame ugdyme“. Organizuotas 

pedagogų tarybos posėdis ,,Socialinis emocinis ugdymas darželyje: iššūkiai pedagogui ir galimybės 

vaikui“. Atlikta tėvų anketinė apklausa ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinio emocinio ugdymo 

esama situacija, ugdymo galimybės darželyje“. Įgyvendinta tarptautinė ankstyvosios prevencijos 

programa „Zipio draugai“ bendrojo ir specialiojo ugdymo grupėse priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

Parengta sveikatos stiprinimo programa „Mažais žingsneliais sveikatos link“ 2020-2024 m.m.. 

Dalyvauta respublikos ilgalaikėje sveikos gyvensenos ugdymo programoje „Sveikatiada“. 

Įgyvendinant antrą uždavinį – pasiekti kiekvieno ugdytinio maksimalios sėkmės pagal jo 

galias, organizuojant aktyvų įtraukųjį ugdymą(si), pritaikant ugdymo turinį ir aplinką, teikiant 

veiksmingą pagalbą jų šeimoms, organizuoti metodinės grupės posėdžiai - ,,Palankios ugdymui(si) 

aplinkos kūrimas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“, ,,Ugdymo aplinkos ir ugdymo 

turinio pritaikymas individualiems vaikų poreikiams“, vaiko gerovės komisijos posėdžiai apie 

teikiamos švietimo pagalbos veiksmingumas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams. 

Vykdyta projektinė veikla: parengtas ir įgyvendintas rajono meninės raiškos projektas ,,Džiuginti 

pasaulį galime visi ir kiekvienas“, įstaigos projektas ,,Gėrio r grožio takeliais į kiekvieno vaiko 

širdelę“. Dalyvauta tarptautiniame tėvų ir pedagogų projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“, įgyvendinti 

grupių projektai - ,,Kūrybiškas sensorinių pojūčių lavinimas, neprieštaraujantis prigimtinėms vaiko 

savybėms“, ,,Vaikai mokosi kalbėti žaisdami“, ,,Aš mokausi skaičiuoti ir matuoti“ ,,Mano šeima“, 
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,,Mažais žingsneliais mokyklos link“. Įgyvendinta tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa 

„Zipio draugai“. Įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Mažais žingsneliais sveikatos link“. 

Vykdyta Šilutės miesto pradinių klasių mokytojų anketinė apklausa dėl buvusių ugdytinių adaptacijos 

mokykloje. 

Įgyvendinant trečią uždavinį – patobulinti lopšelio-darželio bendruomenės į(si)traukimą į 

įstaigos valdymą, organizuotas pedagogų tarybos posėdis ,,Lopšelio-darželio bendruomenės įtraukimo į 

įstaigos valdymą tobulinimas“, surengta diskusija su grupių ugdytinių tėvais ,,Lauko aplinką kuriame 

kartu“, atliktas sveikatos stiprinimo 2015-2019 m.m. programos „Mažais žingsneliais sveikatos link“ 

vertinimas. ,,Tėvų švietimo organizavimas individualių ugdymosi poreikių teikimo klausimais“. 

Įgyvendintas ketvirtas uždavinys – atnaujinti ir pritaikyti vaikų poreikiams lauko 

edukacines erdves. Sutvarkyta lauko teritorija: pašalinti įrenginiai, neatitinkantys higienos reikalavimų, 

išpjauti ir išgenėti medžiai, krūmai, nugriautos 9 pavėsinės, atnaujintas gėlynas. Įsigyti ir sumontuoti 

įrenginiai, atitinkantys higienos reikalavimus: 2 kalneliai-čiuožyklos, lauko žaidimų kompleksas 

„Kelmė“, atnaujinti mažosios architektūros elementai – nameliai. Įstaiga aptverta higienos reikalavimus 

atitinkančia tvora. Parengtas priemonių planas edukacinių erdvių įrengimui. 

Organizuoti renginiai įstaigoje: atsisveikinimo su eglute rytmetis ,,Iki pasimatymo, 

žaliaskare!“, šventinis renginys, skirtas Vasario 16-ajai pažymėti ,,Trijų spalvų simfonija“, žiemos 

šventė ,,Žiemužės pėdomis“, kūrybinių darbų paroda ,,Geltona, žalia, raudona“, edukacinis rytmetis 

,,Ką mena Lietuvos istorija…“, pramoginis rytmetis, skirtas Kovo 11-ajai ,,Žuvininkai mes esma…“, 

akcija pasaulinei žmonių su Dauno sindromu dienai pažymėti bendruomenėje, masinis ėjimas, skirtas 

Judėjimo sveikatos labui dienai paminėti, bendruomenės šventė, skirta tarptautinei Šeimos dienai 

pažymėti „Džiuginti pasaulį gali visi ir kiekvienas“, atsisveikinimo su darželiu šventė ,,Lik sveikas, 

darželi!“, sportinė pramoga-akcija ,,Judėjimo karštinė“, pramoginis rytmetis, skirtas Mokslo ir žinių 

dienai pažymėti ,,Į žinių šalį“, šventinis rytmetis, skirtas Mokytojo dienai. 

Dalyvauta rajono renginiuose: metodinėje dienoje ,,Bėg Šyšelė vingrodama – būrin vaikus 

sukviesdama“, etnokultūrinėje popietėje ikimokyklinio amžiaus vaikams ,,Virš marių saulelė, o širdy 

giesmelė“,  ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimų olimpiadoje ,,Aš, tėtis ir mama – sportiška šeima“, 

ikimokyklinio amžiaus vaikų renginyje ,,Valgykim sveikiau – mes galim“, Atvelykio šventėje ,,Vaikų 

Velykėlės 2019“, regioninėje šventėje ,,Pažinsi tautosaką – atrasi save“, vaikų ir mokinių konkurso 

„Dainų dainelės“ rajoniniame ture, edukacinėje programoje ,,Klėdų laukimas dovanoja stebuklus... 

Kalėdinių eglučių alėja ir kiemas“. 

Dalyvauta respublikos renginiuose: respublikos lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“ 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų projekte-konkurse ,,Žiemos užburti“, 

visuotinėje pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų parodoje ,,Namai ten, kur gyveni“, fotografijų parodoje ,,Tėviškėlės rūbas mainos“, parodoje-

akcijoje ,,Tuk, širdele, tuk tuk“, skirtoje Motinos dienai paminėti, VŠĮ ,,Vaiko labui“ organizuojamoje 

akcijoje ,,Sąmoningumo mėnuo be patyčių“, ekologiniame konkurse ,,Mano žalioji palangė“, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų parodoje ,,Rudenėlis mano akimis“, iniciatyvoje 

„Švarių rankų šokis 2019“, akcijoje ,,101 gerumo stebuklas“. 

Metodinė veikla ir darbo patirties sklaida.  

Apibendrinta darbo patirtis. Rajono priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio susirinkimuose pristatyti 5 pranešimai: ,,Grupės erdvės, skirtos pažintinei, 
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komunikavimo ir socialinei kompetencijoms ugdyti“, ,,Tėvų ir pedagogų partnerystės galia. ,,Žvaigždės 

dienos“ metodo pristatymas“, ,,Tėvai ir pedagogai – ugdymo partneriai. Tėvų savanorystė, 

organizuojant aktyvų įtraukiantį ugdymą(si)“ ,,Kūrybiškas sensorinių pojūčių lavinimas, 

neprieštaraujantis prigimtinėmis vaiko savybėms“, ,,Lopšelio-darželio sėkmė priklauso nuo manęs“. 

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje parengta ir eksponuota ugdytinių grafikos darbų paroda 

,,Išlavinta ranka – sėkmė mokyklai“. Organizuota metodinė diena ,,Ugdymo programų dermė ir 

ugdymo turinio integralumas bei pritaikymas mokinių su regos sutrikimais poreikiams“ kartu su 

Klaipėdos regos ugdymo centro pedagogais. Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje 

,,Ugdome kitaip“ pristatyti pranešimai - ,,101 gerumo stebuklas“, ,,Žvaigždės diena. Ugdo tėvai“, 

,,Tėvai ir pedagogai – ugdymo partneriai“. Respublikinėje metodinėje dienoje ,,Emociškai saugios, į 

vaiko poreikius ir savirealizaciją orientuotos aplinkos kūrimas“ pristatyti pranešimai ,,Aš taip pažįstu 

pasaulį“, ,,Mažais žingsneliais mokyklos link“, ,,Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokykliniame 

amžiuje“, ,,Iššūkiai ugdant aklą vaiką“. Palangos miesto ir Šilutės rajonų logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinėje dienoje pristatytas pranešimas ,,Įtraukusis ugdymas – mažais žingsneliais sėkmės 

link“. respublikos lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“ sambūrio konferencijoje-seminare ,,Kūrybiškos 

inovacijos ugdant šiuolaikinį vaiką“ pristatytas pranešimas ,,Šilutės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ – 

darželis visiems ir kiekvienam“. Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje ,,Naujosios kartos 

vaikai: Žaidimų terapija 4-6 m. v.“ pristatytas pranešimas ,,Smegenų maistas. Maistinės medžiagos 

nekalbančiam vaikui“.  

Bendradarbiauta su socialiniais partneriais: organizuota ,,Drugelių“ ir ,,Giliukų“ grupių 

kūrybinių darbelių paroda ,,Skambėk, pavasarėli!“ Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, išvyka į 

miško žvėrelių šėryklą, bendradarbiaujant su Šilutės girininkija, dalyvavimas Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos programoje ,,Labas rytas“, edukacinis rytmetis ,,Žalioji gatvelė“ Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, bendradarbiaujant su Šilutės rajono policijos komisariatu.  

Atlikta įstaigos 2019 m. SSGG: 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Vykdomas lopšelio-darželio fizinės 

aplinkos gerinimas (pakeista tvora, 

nugriautos senos lauko pavėsinės, 

įsigyjami nauji lauko žaidimų įrenginiai). 

 Skiriamas dėmesys ugdymo kokybės 

gerinimui – įstaigoje dirba daug švietimo 

pagalbos specialistų, vyrauja komandinis 

darbas, gausus sporto priemonių 

inventorius. 

 Įstaigoje dirba kvalifikuoti pedagogai, 

kuriems sudaromos galimybės tobulinti 

kvalifikaciją nuotoliniu būdu; kurie savo 

gerąja patirtimi dalijasi už įstaigos ribų. 

 Panaudojami atsinaujinantys ištekliai – 

įrengtos saulės jėgainės. 

 Menkas aprūpinimas moderniomis 

priemonėmis, įrenginiais vaikų 

sudominimui ir saviraiškai ugdyti. 

 Nepakankamas grupių pritaikymas 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams. 

 Kabinetų švietimo pagalbos 

specialistams trūkumas. 

 Pasikeitęs lankomumo tvarkos aprašas. 

 Neatnaujintas grupių vidaus inventorius 

(prausyklos, lovos). 
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 Vykdoma sveikatos stiprinimo politika. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Galimybė profesiniam tobulėjimui, 

profesinei veiklai bei naujų kompetencijų 

įgyjimui. 

 Galimybė integruoti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius vaikus į 

bendro ugdymo grupes. 

 Grupėse įsigijus kompiuterius galimybė 

naudotis elektroniniu dienynu, taikyti 

šiuolaikines technologijas ugdymo 

procese ir tobulėti virtualioje erdvėje. 

 Galimybė modernizuoti lauko 

edukacines erdves. 

 Didėjant specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų skaičiui, atsiranda 

mokytojų padėjėjų trūkumas. 

 Nepakankamas tėvų domėjimasis vaikų 

ugdymu, nepakankamas ugdymo 

tęstinumas namuose. 

 Didelė viešosios erdvės ir socialinių 

tinklų įtaka tėvų nuomonei. 

 Pasikeitęs lankomumo tvarkos aprašas 

įtakoja sergančių vaikų ikimokyklinės 

įstaigos lankymą. 

 

Atsižvelgiant į 2019 m. įstaigos veiklos analizę, anketinių apklausų išvadas, paaiškėjo, kad 

būtina ieškoti ir praktiškai taikyti būdus, kuriais būtų tobulinamas lopšelio-darželio bendruomenės 

į(si)raukimas į įstaigos valdymą, būtina ugdyti vaikų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, plėsti 

personalo profesines kompetencijas. 

  

III. STRATEGINIS TIKSLAS, PRIORITETAI, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR 

UŽDAVINIAI 

2020 m. strateginis tikslas – plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo 

kokybę ir užimtumą. 

1. Prioritetinės kryptys: 

1.1.  Tėvų įtraukimas į įstaigos valdymo procesą. 

1.2.  Ugdymo proceso tobulinimas. 

2. Tikslas: siekti ugdymo(si) kokybės, įtraukiant į vaikų ugdymą(si) tėvus, kuriant edukacines 

aplinkas, įgyvendinant sveikatos stiprinimo programą, telkiant bendruomenę nuolatiniam 

mokymuisi, lyderystei, motyvacijai. 

Uždaviniai:  

 Patobulinti lopšelio-darželio bendruomenės į(si)traukimą į įstaigos valdymą taikant 

inovatyvias veiklos formas. 

 Užtikrinti vaikų ugdymosi sėkmę, tikslingai panaudojant vaikų pasiekimų vertinimo 

informaciją, vykdant pedagogų patirties sklaidą. 

 Užtikrinti modernią, saugią, sveiką ir mobilią vaikų fizinį aktyvumą skatinančią aplinką, 

įrengiant vaikų poreikius atliepiančias lauko edukacines erdves, įgyvendinant sveikatos 

saugojimo programą. 
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 Sudaryti galimybes darbuotojų  profesinių kompetencijų tobulinimui ir taikymui 

praktinėje veikloje. 

 

TARYBOS VEIKLA 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Tarybos veiklos plano 2020 m. pristatymas. 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2019 m. veiklos plano 

įgyvendinimo analizė ir 2020 m. veiklos plano pristatymas. 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2% pajamų mokesčio 

rinkimo inicijavimas bei lėšų paskirstymas, metinio 

ugdymo reikmėms skirtų lėšų panaudojimo planas. 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2020 m. vidaus 

įsivertinimo inicijavimas. 

Perspektyvinės mokytojų ir pagalbos mokiniui 8pecialist 

atestacijos programos 2020-2022 m. svarstymas ir 

suderinimas. 

Sausio mėn. N. Palubinskienė 

E. Staupelytė 

 

D. Mikulskytė 

 

 

D. Mikulskytė 

 

D. Mikulskytė 

2. Lopšelio-darželio ..Ąžuoliukas“ Direktoriaus 2019 m. 

veiklos ataskaitos pristatymas. 

Vasario 

mėn. 

N. Palubinskienė 

3. Lopšelio-darželio ..Ąžuoliukas“ darbo 2020 m. vasaros 

laikotarpiu organizavimo svarstymas. 

Gegužės 

mėn. 

D. Mikulskytė 

4. Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ strateginio veiklos plano 

2020-2022 m. m. svarstymas. 

Spalio mėn. D. Mikulskytė 

5. Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2020 m. veiklos plano 

įgyvendinimo ataskaita. 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vidaus įsivertinimo 

ataskaita už 2020 m. 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ tarybos veiklos už 2020 

m. plano įsivertinimas ir ataskaita bendruomenei. 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ tarybos veiklos 2021 m. 

planavimas. 

Gruodžio 

mėn. 

E. Staupelytė 

 

E. Staupelytė 

 

N. Palubinskienė 

 

 

N. Palubinskienė 

 

PEDAGOGŲ TARYBOS VEIKLA 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Tėvai lopšelio-darželio bendruomenėje: abejingi stebėtojai 

ar aktyvūs dalyviai. Į(si)traukimo į įstaigos valdymą 

tobulinimas. 

Sausio mėn. D. Mikulskytė 

2. Patirtinis ugdymas netradiciškai. Edukacinių lauko erdvių 

pritaikymas individualiems vaiko poreikiams.  

Kovo mėn. D. Mikulskytė 

3. Sveikatingumo integravimas į ugdymo procesą. Mokytojų 

ir šeimos bendradarbiavimas palaikant ir stiprinant vaikų 

Rugsėjo 

mėn. 

D. Mikulskytė 
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sveikatą. 

4. 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo analizė. 2021 m. 

veiklos plano projektas. 

Gruodžio 

mėn. 

D. Mikulskytė 

 

METODINĖ VEIKLA IR DARBO PATIRTIES SKLAIDA 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Metodinės grupės posėdžiai   

1.1. Ugdomosios veiklos organizavimas taikant 

grįžtamąjį kolegialųjį ryšį. 

Pedagogų bendradarbiavimas, siekiant ugdomojo 

proceso kokybės. 

Vasario 

mėn. 

E. Staupelytė 

1.2. Ugdomosios veiklos vykdymas taikant grįžtamąjį 

kolegialųjį ryšį. 

Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas.  

Balandžio 

mėn. 

E. Staupelytė 

1.3. Patirties mainai ,,Kolega – kolegai“. Stebėtų kolegų 

ugdomųjų veiklų aptarimas. 

Spalio 

mėn. 

E. Staupelytė 

2. Darbo patirties apibendrinimas ir sklaida   

2.1. Pranešimai įstaigoje:   

2.2. ,,Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokykliniame 

amžiuje“ 

Vasario 

mėn. 

V. Višinskienė, 

D. Austynienė 

2.3. ,,Ugdytinių pasiekimų vertinimas Obuoliukų 

grupėje“ 

Balandžio 

mėn. 

A. Vaitkuvienė 

2.4. ,,Ugdomoji veikla kitaip. Aukštumalos takas 

įvairiais metų laikais“ 

Balandžio 

mėn. 

V. Valančienė 

2.5. ,,Iššūkiai ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintį vaiką“ 

Spalio 

mėn. 

I. Morkūnienė 

3. Atviros veiklos:   

3.1. ,,Kūrybiškas smulkiosios motorikos lavinimas“. Balandžio 

mėn. 

O. Kasparaitienė 

3.2. ,,Pažinimo džiaugsmo link“. Video medžiaga. Spalio 

mėn. 

R. Šteinienė 

4.  Parodos:   

4.1. ,,Pavasario mozaika“. 

Švarink aplinką kūrybiškai panaudodamas antrines 

žaliavas. 

Gegužės 

mėn. 

R. Ilginienė, 

V. Zemliauskienė 

4.2. ,,Juda pirštai – dirba protas“. 

Kūrybiškas maisto produktų pritaikymas ugdymo 

procese. 

Spalio 

mėn. 

R. Toliušytė, 

A. E. Klingerienė 

 

 

 



 

10 

 

UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪRA 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Saviugdos planai. Veiklos planavimas, atitinkantis 

kvalifikacinės kategorijos reikalavimus, skatinantis 

profesinį tobulėjimą. 

Sausio 

mėn. 

E. Staupelytė 

2. Mokytojo padėjėjo ir ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo sąveika. 

Vasario 

mėn. 

E. Staupelytė 

3. Įtraukiojo ugdymo galimybės muzikinėje ir fizinio 

ugdymo veikloje. Ugdymo turinio pritaikymas 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

Kovo mėn. E. Staupelytė 

4. Ugdomosios veiklos organizavimas lauko erdvėje. Balandžio 

mėn. 

E. Staupelytė 

5. 2019-2020 m. m. vaikų pasiekimų analizė. Gegužės 

mėn. 

E. Staupelytė 

6. 2019-2020 m. m. ugdomojo proceso analizė: grupių 

metų veiklos refleksija – pokyčių vertinimas, vaikų 

brandumo mokyklai aprašu rengimas. 

Birželio 

mėn. 

E. Staupelytė 

7. Grupių auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų 

dienynų priežiūrą. 

Ilgalaikių 2020-2021 m. m. grupių ugdymo planų 

rengimas. 

Rugsėjo 

mėn. 

E. Staupelytė 

8. Ugdytinių adaptacija. Sėkmės kriterijai ir trukdžiai. Rugsėjo – 

spalio mėn. 

E. Staupelytė 

9. Tėvams teikiamos informacijos informatyvumas, 

tikslingumas, informacinių stendų estetiškumas 

Lapkričio 

mėn. 

E. Staupelytė 

10. Pedagogų veiklos vertinimas ir įsivertinimas, 

analizė. 

Gruodžio 

mėn. 

E. Staupelytė 

11. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo analizė Gruodžio 

mėn. 

E. Staupelytė 

 

METINIŲ RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1.  Atsisveikinimo su eglute šventė Sausio 

mėn. 

O. Kasparaitienė 

J. Bagdonavičė 

2. Žiemos šventė ,,Žiemužės pėdomis“ Sausio 

mėn. 

D. Austynienė,  

V. Višinskienė, 

V. Zemliauskienė 

3. Renginys, skirtas Vasario 16-ajai pažymėti 

,,Puokštę Lietuvai nešu“ 

Vasario 

mėn. 

A. Vaitkuvienė, 

V. Višinskienė, 

O. Kasparaitienė, 
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J. Bagdovaničė,  

D. Austynienė, 

V. Valančienė, 

4. Vakarojimas su tėvais ,,Audžiu šokių pynę“ Kovo mėn. L. Mieliulytė 

5. Dalyvavimas socialinėje akcijoje ,,Nenurašyk, o 

palaikyk“, skirtoje išreikšti paramą Dauno sindromą 

turintiems žmonėms. 

Kovo mėn. E. Staupelytė 

6. Pasaulinės autizmo supratimo dienos minėjimas. Balandžio 

mėn. 

V. Paliutytė 

7. Pavasario šventė ,,Gražių žodelių skrynelę atvėrus“ Balandžio 

mėn. 

A. Vaitkuvienė,  

R. Šteinienė,  

G. Verygienė,  

I. Januškienė 

8.  Bendruomenės šventė, skirta tarptautinei Šeimos 

dienai paminėti 

Gegužės 

mėn. 

R. Ilginienė,  

R. Toliušytė,  

I. Morkūnienė 

9. Pramoginis rytmetis, skirtas Mokslo ir žinių dienai 

paminėti ,,Su Rugsėju, Ąžuoliuk!“ 

Rugsėjo 

mėn. 

N. Palubinskienė,  

D. Kazlauskienė 

10. Renginys, skirtas Mokytojo dienai ,,Tau, 

Mokytojau!“ 

Spalio 

mėn. 

V. Valančienė,  

D. Austynienė 

11. Rudens šventė ,,Ir pabiro gėrybės iš rudenio 

pintinės“ 

Rugsėjo/ 

spalio mėn. 

R. Toliušytė,  

G. Verygienė 

12. Savaitė ,,Aukime ir draugaukime“, skirta 

tarptautinei Neįgaliųjų dienai pažymėti. 

Gruodžio 

mėn. 

I. Januškienė, 

O. Klasauskienė, 

I. Morkūnienė, 

A. Užkuraitienė, 

N. Kairienė 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Tarptautiniai projektai:   

1.1. Dalyvavimas tėvų ir pedagogų projekte ,,Vaiko 

kelias į gražią kalbą“ 

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

I. Januškienė, 

R. Toliušytė, 

A. Klingerienė, 

R. Šteinienė, 

G. Verygienė 

2. Respublikiniai projektai:   

2.1. Ilgalaikis sveikatos stiprinimo projektas 

,,Sveikatiada“. 

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

2.2. Visuotinis aplinkos saugojimo projektas ,,Mes Kovo, E. Staupelytė 
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rūšiuojam“. spalio mėn. 

3. Grupių projektai:   

3.1. ,,Drugelių“ ir ,,Giliukų“ grupių tęstinis projektas 

,,Gėrio ir grožio takeliais į kiekvieno vaiko širdelę“ 

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

V. Višinskienė, 

D. Austynienė 

3.2. ,,Obuoliukų“ grupės projektas ,,Mano šeima“ Sausio – 

balandžio 

mėn. 

A. Vaitkuvienė, 

G. Verygienė 

3.3. ,,Saulučių“ grupės socialinis-emocinis projektas 

,,Pažink save“ 

Sausio – 

balandžio 

mėn. 

N. Palubinskienė, 

D. Kazlauskienė 

3.4. ,,Žvirbliukų“ grupės projektas ,,Sensorinių pojūčių 

lavinimas neprieštaraujantis vaiko savybėms“ 

Vasario – 

gruodžio 

mėn. 

O. Kasparaitienė, 

Ž. Tarozienė 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Prevencinė veikla   

1.1. Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis 

gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ajai pažymėti 

Sausio 

mėn. 

O. Klasauskienė 

1.2. Dalyvavimas VšĮ ,,Vaiko labui“ organizuojamoje 

akcijoje ,,Savaitė be patyčių“ 

Kovo mėn. O. Klasauskienė 

1.3. Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje 

Tolerancijos dienai pažymėti. 

Lapkričio 

mėn. 

O. Klasauskienė 

1.4. Tarptautinės socialinių įgūdžių ugdymo ir emocinių 

sunkumų įveikimo genėjimų ugdymo programos 

,,Zipio draugai“ įgyvendinimas ,,Bitučių“ 

(priešmokyklinio ugdymo grupėje). 

Rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

V. Valančienė,  

V. Višinskienė 

2. Specialusis ugdymas:   

2.1. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai   

2.1.1. Teikiamos švietimo pagalbos veiksmingumas 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

ugdytiniams I pusmetyje. 

Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sąrašo papildymas. 

Sausio 

mėn. 

E. Staupelytė 

2.1.2. Mokytojo padėjėjo ir švietimo pagalbos specialistų 

pagalbos veiksmingumas vaikui. 

Kovo mėn. E. Staupelytė 

2.1.3. Teikiamos švietimo pagalbos veiksmingumas. 

Pritaikytų ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

bei švietimo pagalbos specialistų ugdymo programų 

Birželio 

mėn. 

E. Staupelytė 
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specialiųjų poreikių vaikams įgyvendinimo analizė. 

2.1.4. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, bei švietimo pagalbos gavėjų, 

turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašų 

ruošimas ir tvirtinimas. 

Ugdymo programų specialiųjų poreikių vaikams 

aprobavimas. 

Rugsėjo 

mėn. 

E. Staupelytė, 

I. Januškienė 

2.1.5. Vaiko gerovės komisijos veiklos analizė. 

Specialistų veiklos ataskaitos. 

Gruodžio 

mėn. 

E. Staupelytė 

3. Individualios švietimo pagalbos specialistų, judesio 

korekcijos mokytojo, masažuotojo, bendrosios 

praktikos slaugytojo konsultacijos tėvams. 

Pagal 

poreikį 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

4. Ugdytinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir 

socialiniu pedagoginiu aspektais vertinimas, 

vertinimo išvadų su Šilutės ŠPT specialistais, tėvais 

aptarimas. 

Pagal 

poreikį 

E. Staupelytė 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Su Šilutės Žibų pradine mokykla:   

1.1. Dalyvavimas priešmokyklinės grupės tėvų 

susirinkime ,,Mano vaikas – būsimas pirmokas“. 

Sausio 

mėn. 

D. Mikulskytė 

1.2. Dalyvavimas atvirų durų dienose ir kituose 

renginiuose. 

Per metus V. Valančienė 

1.3. Dalyvavimas pokalbyje prie apskrito stalo dėl 

pirmokų adaptacijos. 

Lapkričio 

mėn. 

V. Valančienė 

1.4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų diskusija su 

pradinių klasių mokytojomis. 

Sausio 

mėn. 

V. Valančienė 

2. Su Šilutės ,,Pamario“ pagrindine mokykla:   

2.1. Dalyvavimas priešmokyklinės grupės tėvų 

susirinkime ,,Mano vaikas – būsimas pirmokas“. 

Sausio 

mėn. 

D. Mikulskytė 

2.2. Dalyvavimas atvirų durų dienose ir kituose 

renginiuose. 

Per metus V. Valančienė 

2.3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų diskusija su 

pradinių klasių mokytojomis. 

Sausio 

mėn. 

V. Valančienė 

3. Su Šilutės M. Jankaus pagrindine mokykla:   

3.1. Dalyvavimas priešmokyklinės grupės tėvų 

susirinkime ,,Mano vaikas – būsimas pirmokas“. 

Sausio 

mėn. 

D. Mikulskytė 

3.2. Dalyvavimas atvirų durų dienose ir kituose 

renginiuose. 

Per metus V. Valančienė 
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3.3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų diskusija su 

pradinių klasių mokytojomis. 

Sausio 

mėn. 

V. Valančienė 

4. Su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba:   

4.1. Seminarų, paskaitų, kursų, edukacinių išvykų, 

bendrų renginių organizavimas. 

Per metus E. Staupelytė 

4.2. Specialistų paslaugos didinant psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčių asmenų 

ugdymosi veiksmingumą. 

Pagal 

poreikį 

E. Staupelytė 

5.  Su Šilutės F. Bajoraičio viešąja biblioteka:   

5.1. Dalyvavimas bibliotekos programoje ,,Labas rytas“. Per metus V. Valančienė 

5.2. Dalyvavimas bibliotekos organizuojamose 

renginiuose. 

Per metus D. Mikulskytė 

 

TIRIAMOJI – ANALITINĖ VEIKLA 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Vidaus įsivertinimas.   

1.1. Visuminis įsivertinimas, naudojant ,,Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimo metodiką“ (2016) 

Vasario – 

balandžio 

mėn. 

E. Staupelytė 

2. Anketinės apklausos   

2.1. Buvusių priešmokyklinukų adaptacija mokykloje. Sausio 

mėn. 

V. Valančienė 

2.2. ,,Lopšelio-darželio teikiamų paslaugų kokybė“ Gegužės 

mėn. 

E. Staupelytė 

2.3. Tėvų lūkesčių išsiaiškinimas 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimui. 

Rugsėjo 

mėn. 

Grupių ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

3. 2020 m. SSGG analizė Gruodžio 

mėn. 

E. Staupelytė 

 

DARBAS SU TĖVAIS IR VISUOMENE 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Edukaciniai rytmečiai ,,Aukime ir draugaukime“ 

darželio nelankantiems Šilutės rajono ikimokyklinio 

amžiaus neįgaliems vaikams ir jų šeimoms, skirti 

tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai pažymėti. 

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

D. Mikulskytė, 

I. Januškienė 

2. Edukacinės valandos ,,Tėvai – tėvams“ Sausio 

mėn. 

D. Mikulskytė 

3. Pedagogų ir aptarnaujančio personalo kompetencijų 

tobulinimas pasitelkiant tėvų sukauptą patirtį, 

Rugsėjo 

mėn. 

D. Mikulskytė 
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turimus gebėjimus ir žinias. 

4. Informacijos pateikimas visuomenei:   

4.1. Informacijos pateikimas apie vykdomą veiklą 

įstaigos internetinėje svetainėje 

www.silutesazuoliukas.lt 

Nuolat E. Staupelytė 

4.2. Informacijos apie įstaigos veiklą teikimas 

internetinėje svetainėje www.ikimokyklinis.lt 

Per metus E. Staupelytė 

4.3. Informacijos sklaida apie įstaigos veiklą socialinėje 

paskyroje ,,Facebook“. 

Nuolat E. Staupelytė 

5. Tėvų dalyvavimas ugdomajame procese:   

5.1. Dalyvavimas vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinime. 

Rugsėjo – 

sausio 

mėn. 

Grupių mokytojos 

5.2. Dalyvavimas pritaikytų 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programų 

sudaryme specialiųjų poreikių vaikams. 

Rugsėjo, 

sausio 

mėn. 

Grupių mokytojos 

5.3. Dalyvavimas grupių tėvų susirinkimuose. Rugsėjo, 

gegužės 

mėn. 

Grupių mokytojos 

5.4. Tėvų aktyvų diskusija ,,Lopšelis-darželis tėvų 

akimis“. 

Gegužės 

mėn. 

D. Mikulskytė 

5.5. Grupių tėvų aktyvų veikla. Per metus Grupių mokytojos 

5.6. Veikla įstaigos taryboje. Per metus  

 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Profesinis tobulėjimas   

1.1. Privalomųjų higienos įgūdžių ir privalomųjų 

pirmosios pagalbos mokymų organizavimas 

darbuotojams. 

Sausio 

mėn. 

D. Mikulskytė 

1.2. Dalyvavimas Klaipėdos Universiteto tęstinių studijų 

instituto, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros 

centro, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos 

organizuojamuose renginiuose pagal individualius 

pedagogų poreikius, suderintus su įstaigos veiklos 

tikslais ir uždaviniais. 

Pagal 

planus 

D. Mikulskytė 

1.3. Nuotolinių video mokymų platforma 

www.pedagogas.lt 

Pagal 

poreikį 

D. Mikulskytė 

1.4. Ugdymo plėtotės centro ,,Mokytojo TV“ vaizdo 

transliacijos. 

Pagal 

poreikį 

D. Mikulskytė 

http://www.silutesazuoliukas.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.pedagogas.lt/
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2. Dalyvavimas rajono metodinių būrelių 

(ikimokyklinio ugdymo pedagogų, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų, specialiųjų pedagogų, socialinių 

pedagogų) veikloje. 

Pagal 

planą 

E. Staupelytė 

 

ŪKINĖ VEIKLA 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Viešųjų pirkimų organizavimas. Prekių, paslaugų ir 

darbų Mažos vertės skelbiami ir neskelbiami 

pirkimai: 

  

1.1. Gesintuvų patikra; I ketv. Ž. Dulaitienė 

1.2. Profilaktinė darbuotojų sveikatos patikra; I ketv. Ž. Dulaitienė 

1.3. Kenkėjų kontrolės paslauga; I ketv. Ž. Dulaitienė 

1.4. Daržovės, natūralios sultys I-II ketv. Ž. Dulaitienė 

1.5. Žuvis, žuvies produktai; II ketv. Ž. Dulaitienė 

1.6. Duona, duonos gaminiai; II ketv. Ž. Dulaitienė 

1.7. Mėsa, mėsos produktai; III ketv. Ž. Dulaitienė 

1.8. Telefoninio ryšio ir interneto tiekimo paslauga; III ketv. Ž. Dulaitienė 

1.9. ŠGP atliekų šalinimo paslauga; III ketv. Ž. Dulaitienė 

1.10 Kitų prekių, paslaugų ir darbų pirkimai (švaros ir 

higienos reikmenų, inventoriaus, baldų, 

kompiuterinės technikos priežiūros paslaugos, 

matavimo prietaisų ir kt.). 

I-IV ketv. Ž. Dulaitienė 

2. VIDAUS DOKUMENTŲ PILDYMAS   

2.1. Aptarnaujančio personalo metinių užduočių 

suformavimas 

Sausio 

mėn. 

Ž. Dulaitienė 

2.2. Civilinės, priešgaisrinės saugos organizavimas, 

kontroliavimas; 

I-III ketv. Ž. Dulaitienė 

3. MATERIALINĖS APLINKOS IR BAZĖS 

GERINIMAS 

  

3.1. Baldų įsigijimas:   

3.1.2. spinta dokumentams „Giliukų“ grupei ir logopedo 

kabinetui, 

I ketv. Ž. Dulaitienė 

3.1.3. rašomieji stalai raštvedžio kabinetui, I ketv. Ž. Dulaitienė 

3.1.4. spintos-lovos „Boružiukų“ ir „Bitučių“ grupėms, I, III ketv. Ž. Dulaitienė 

3.1.5. stacionarus kompiuteris  buhalterijai, IV ketv. Ž. Dulaitienė 

3.1.6. stelažai-lentynos virtuvei. IV ketv. Ž. Dulaitienė 

3.2. Darbo priemonės aptarnaujančiam personalui - 

benzininis lapų pūstuvas, dulkių siurblys. 

III – IV 

ketv. 

Ž. Dulaitienė 

3.3. Lauko žaidimų aikštelės įrengimas. Vaikų žaidimų I, III ketv. D. Mikulskytė,  
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aikštelės „Šalčininkai“, smėlio dėžės su dangčiu 

įsigijimas. 

Ž. Dulaitienė 

3.3.1. Teritorijos tvarkymo darbai Nuolat Ž. Dulaitienė 

4. VIDAUS PATALPŲ REMONTAS   

4.1. „Giliukų“ grupės rūbinės patalpų atnaujinimo 

darbai; 

III ketv. Ž. Dulaitienė 

4.2. „Žirniukų“ grupės miegamojo patalpų remonto 

darbai; 

III ketv. Ž. Dulaitienė 

4.3. „Bitučių“ grupės remonto darbai; III ketv. Ž. Dulaitienė 

5. ŪKINIO INVENTORIAUS PATIKRA   

5.1. Svarstyklių, termometrų patikros atlikimas (maisto 

sandėlis, virtuvė), 

I-III ketv. Ž. Dulaitienė 

5.2. Mikrobiologinių tyrimų, elektrofizinių matavimų 

patikrų atlikimas ir kt. 

I-IV ketv.   Ž. Dulaitienė 

5.3. Pasiruošimas Civilinės saugos būklės 

kompleksiniam (planiniam) patikrinimui; 

III ketv. Ž. Dulaitienė 

5.4. Metinė įstaigos turto inventorizacija. IV ketv. Ž. Dulaitienė, 

D. Ringienė 

 

 

 

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data, 

laikas 

Atsakingi 

1. Tiriamoji veikla.   

1.1. 

 

Susipažindinimas su metodinėmis 

rekomendacijomis ,,Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokyklose vertimo rodikliai ir jų taikymas“ (2019). 

Rugpjūčio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

1.2. Vyresnių grupių vaikų apklausa – interviu ,,Kaip aš 

stiprinu savo sveikatą?“. 

1 kartą per 

metus 

D. Austynienė, 

R. Toliušytė 

1.3. Diskusijos ,,Lauko aplinkos kūrimas“ idėjų 

aptarimas ir įgyvendinimo galimybių aptarimas. 

Per metus Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

2. Fizinio aktyvumo skatinimas   

2.1. Ėjimo varžybų ,,Walk 15“ pristatymas ir 

inicijavimas 

Vasario 

mėn. 

V. Višinskienė 

2.2. 

 

 

Masinės mankštos ,,Sportuot visiems kartu yra labai 

smagu“ darželio kieme organizavimas ir vykdymas. 

 

Gegužės-

birželio 

mėn. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 
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Rugsėjo- 

spalio mėn. 

2.3. 

 

 

Visų grupių mankštos ,,Ryto žaidynės“ sporto salėje 

organizavimas ir vykdymas. 

Kiekvieną 

mėnesio 

penktadienį 

(pasiskirsči

us 

grupėmis) 

O. Klasauskienė 

2.4. 

 

 

Masinis sportas koridoriuje. Kartą per 

mėnesį 

V. Višinskienė, 

V. Zemliauskienė, 

I. Morkūnienė 

2.5. Masinė mankšta su šokių mokytoja Roberta. Kartą per 

mėnesį 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

3. Informacinis švietimas   

3.1. 

 

 

 

Edukaciniai renginiai bendruomenei: švietimo 

pagalbos specialistų dalyvavimas grupių tėvų 

susirinkimuose ,,Ugdome kartu“ 

Sausio 

mėn., 

Gegužės 

mėn. 

Direktorius, 

pavaduotoja ugdymui.  

3.2. Informacijos, susijusios su sveikatos stiprinimo 

veikla talpinimas įstaigos internetinėje svetainėje 

www.silutesazuoliukas.lt,  

socialinio tinklo ,,Facebook“ paskyroje,  

Nuolat I. Morkūnienė 

3.3. Bendradarbiavimas su Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialiste, rengiant stendinę informaciją 

temomis: „Žiemos linksmybės ir pavojai“ 

„Vitaminai“, „Pasaulinė dauno sindromo diena“, 

„Kodėl reikia plauti rankas?“, „Sveika vasarėle“. 

Nuolat L. Ūselienė 

4. Projektinė veikla   

4.1 Projekto ,,Sveiki vaikai – laimingi tėvai“ 

inicijavimas, parengimas ir vykdymas. 

Per metus O. Klasauskienė 

4.2. 

 

 

Dalyvavimas ilgalaikės sveikos gyvensenos 

ugdymo programos ,,Sveikatiados“ 

organizuojamose veiklose. 

Per metus A. Vaitkuvienė 

4.3. Dalyvavimas VšĮ ,,Vaiko labui“ organizuojamoje 

akcijoje ,,Savaitė be patyčių“ 

Kovo mėn. O. Klasauskienė 

5. Renginiai   

5.1. 

 

 

 

Masinis ėjimas ,,Tūkstančio žingsnių kelionė“. Gegužės 

mėn.  

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

http://www.silutesazuoliukas.lt/
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5.2. Diena ,,Sveika ir skanu“. Video filmukų ,,Kaip 

valgyti sveikai?“, ,,Apie kiškiuką, kuris nenorėjo 

valgyti“ peržiūra. 

Spalio mėn. 

 

 

V. Zemliauskienė 

5.3. Diena ,,Aš saugus, kai žinau“. Video filmukų apie 

saugų elgesį peržiūra. 

Balandžio 

mėn.  

V. Zemliauskienė 

5.4. 

 

 

Renginys ,,Vasarą pasitikime sveiki!“, skirtas 

tarptautinei vaikų dienai. 

 

Birželio 

mėn. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

5.5. Dalyvavimas respublikinėje iniciatyvoje ,,Švarių 

rankų šokis 2020“. 

Lapkričio 

mėn. 

L. Ūselienė 

5.6. Renginio ,,Emocijos ir sveikata“ organizavimas. Lapkričio 

mėn. 

O. Klasauskienė 

5.7. Žiemos sporto žaidynių organizavimas ,,Sniego 

diena“. 

Sausio-

vasario mėn 

V. Zemliauskienė, 

D. Austynienė, 

V. Višinskienė 

5.8. ,,Šiaurietiško ėjimo“ organizavimas 

bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru. 

Kartą per 

metus 

L. Ūselienė 

5.9. 

 

 

 

 

Sveikatos ugdymo temų integravimą į grupių 

ugdomosios veiklos planus, atsižvelgiant į 

individualius vaikų sveikatos stiprinimo ir 

ugdymo(si) poreikius: 

 sausio mėn. – „Švara ir tvarka – sveikatos 

draugai“, 

 vasario mėn. – „Kas gerai ir kas blogai“, 

 kovo mėn. – „Vandens lašelio kelionė“, 

 balandžio mėn. – „Aš saugus, kai žinau“, 

 gegužės mėn. – „Judėjimo karštinė“, 

 birželio mėn. – „Mažieji Robinzonai“, 

 rugsėjo mėn. – „Sportuoju linksmai – 

gyvenu sveikai“, 

 spalio mėn. – „Sveika ir skanu“, 

 lapkričio mėn. – „Aš tarp draugų“, 

 gruodžio mėn. – „Grūdinėms kultūroms – 

taip!“ 

Per metus Grupių ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

6. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programos 

įgyvendinimas integruojant į ugdomąjį procesą 

  

6.1. Atsakingo požiūrio į sveikatą ugdymas kalbant 

tema ,,Vaistai“. 

Sausio mėn. A. Užkuraitienė, 

grupių mokytojos 



 

20 

 

6.2. Savisaugos ir švaros laikymosi nuostatų ugdymas 

kalbant tema ,,Buitinės cheminės medžiagos“. 

Vasario 

mėn. 

A. Užkuraitienė, 

grupių mokytojos 

6.3. Nuostatos vengti ir netoleruoti tabako ugdymas 

kalbant tema ,,Tabakas“. 

Balandžio 

mėn. 

A. Užkuraitienė, 

grupių mokytojos 

6.4. Rūpinimosi savo sveikata, neigiamo požiūrio į 

alkoholį formavimas kalbant tema ,,Alkoholiniai 

gėrimai“. 

Spalio mėn. A. Užkuraitienė, 

grupių mokytojos 

6.5. Suvokimo, koks elgesys saugus ir nesaugus 

ugdymas, kalbant tema ,,Mokausi pasakyti NE“. 

Lapkričio 

mėn. 

A. Užkuraitienė, 

grupių mokytojos 

7. Bendradarbiavimas su Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialiste 

  

7.1. Pamokėlė ir užduočių viktorina ,,Dantukų priežiūra 

ir asmens higiena“ 

Sausio mėn. L. Ūselienė, 

A. Vaitkuvienė 

7.2. Pamokėlė ir užduočių viktorina ,,Ekologija“ Vasario 

mėn. 

L. Ūselienė, 

R. Ilginienė 

7.3. Pamokėlė ir užduočių viktorina ,,Saugus elgesys 

buityje“ 

Balandžio 

mėn. 

L. Ūselienė, 

V. Paliutytė 

7.4. Pamokėlė ir užduočių viktorina ,,Sveika mityba“ Spalio mėn. L. Ūselienė, 

R. Toliušytė 

 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

Uždavinys Laukiamas rezultatas Sėkmės kriterijai 

Plėtoti ir stiprinti įstaigos bei 

tėvų bendravimo ir 

bendradarbiavimo ryšius. 

Apibendrinta anketinė tėvų ir 

pedagogų apklausa ,,Vaiko 

elgesys ir polinkiai“. Gauta 

abipusė informacija siekiant 

kokybiško vaikų ugdymo. 

Aktyvesnis tėvų į(si)traukimas 

į lopšelio-darželio veiklos 

procesą (edukacinių valandų 

metodas, savanorystės metodas, 

informatyvesnės informavimo 

apie vaikus priemonės ir pan.).  

Bus sudarytos sąlygos tėvams 

tapti aktyviais bendruomenės 

nariais. 

Aktyvus tėvų ir pedagogų 

dalyvavimas anketinėje 

apklausoje ,,Vaiko elgesys ir 

polinkiai.  

Edukacinės valandos ,,Tėvai 

tėvams“, įgyvendinant 

sveikatos stiprinimo programą. 

Atnaujinti ir pritaikyti vaikų 

poreikiams lauko edukacines 

erdves, siekiant paįvairinti 

vaikų fizinį aktyvumą ir 

stimuliuoti emocinę sveikatą. 

Sutvarkyta lauko teritorija: 

pašalinti įrenginiai, 

neatitinkantys higienos 

reikalavimų, išpjauti ir išgenėti 

medžiai, atnaujintas gėlynas. 

Bendradarbiavimas su Šilutės 

miesto seniūnija dėl lauko 

teritorijos sutvarkymo. 

Lopšelio-darželio ir ugdytinių 

tėvų partnerystė.  
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Įsigyti ir sumontuoti įrenginiai, 

atitinkantys higienos 

reikalavimus. 

 

Ugdyti sveikos gyvensenos 

vertybines nuostatas, 

užtikrinant sveikatos ugdymo 

kokybę. 

Pasitelkiant lopšelio-darželio 

bendruomenę ir ugdytinių tėvus 

ugdomi vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžiai. 

Pratęstas sveikatą  stiprinančios 

mokyklos statusas. 

Įgyvendinama sveikatos 

stiprinimo programa. 

Padidės bendruomenės 

sutelktumas sveikatos 

stiprinimo įgūdžių ugdyme. 

Tobulinti darbuotojų profesines 

kompetencijas 

Pedagogai siekia nuolatinio 

profesinės kompetencijos 

augimo, aptaria efektyviausius 

ugdymo būdus ir metodus, 

dalijasi gerąja patirtimi. 

Plečiasi pedagogų 

bendrakultūrinė, profesinė ir 

bendroji kompetencija. 

Įgytos žinios panaudojamos 

ugdymo proceso kokybei 

gerinti. 

Aktyvus pedagogų 

dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose. 

Patirties mainai ,,Kolega – 

kolegai“. 

Pranešimas ,,Ugdytinių 

pasiekimų vertinimas 

Obuoliukų grupėje“ 

metodiniame posėdyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


