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I. BENDROJI INFORMACIJA 

 
 Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ (toliau – Lopšelis-darželis) 2020 metų veiklos planas (toliau – Planas), atsižvelgus į strateginius 

planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

vaikų gydymosi poreikius ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

          Planas parengtas vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 2020 metų veiklos prioritetais, Šiaulių 

rajono plėtros strateginiu planu iki 2021 m, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lopšelio-darželio nuostatais, patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-296, įstaigos 2019 m. veiklos įsivertinimo išvadomis bei bendruomenės narių rekomendacijomis. 

Ikimokyklinio amžiaus grupių vaikai ugdomi vadovaujantis Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Mažais žingsneliais link 

didelio kelio“, „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa“, „Ankstyvojo ugdymo vadovu“. Į ugdomąją veiklą integruojamos prevencinės 

programos: sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikatos šaltinėlis“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, 

Smurto prevencijos ir intervencijos programa, „Zipio draugai“. 

Lopšelio-darželio direktoriaus 2019 m. gruodžio  d. įsakymu Nr.VK-, „Dėl darbo grupės sudarymo 20120 m. lopšelio-darželio veiklos plannui 

parengti“ darbo grupė ( N. Staražinskienė, R. Andrulaitienė, V. Sutkienė, L. Mickevičienė, E. Jurkienė, D. Navickienė) parengė 2020 metų veiklos 

planą, kurį įgyvendins Lopšelio-darželio administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai 

darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai, socialiniai partneriai. 

Plane ir jo prieduose naudojami šie sutrumpinimai: Pedagoginė psichologinė pagalba –PPP,Vaiko gėrovės komisija –VGK, ES – Europos 

sąjunga, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas –LTOK, Šiaulių rajono  savivaldybė –Savivaldybė. 
 

 

II. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą visa Lopšelio-darželio bendruomenė kryptingai dirbo siekiant įgyvendinti numatytus tikslus ir įvykdyti 

išsikeltus uždavinius. 

Tikslas – Sutelkti bendruomenę kokybiškam veiklos planavimui, rezultatų siekimui, refleksijai ir pasiekimų vertinimui. 

Uždaviniai Vykdyta veikla 

Sistemingai plėtoti pedagogų žinias ir 

gebėjimus kritiškai analizuoti, įvertinti ir 

kūrybiškai diegti įvairias naujoves 

 

       Įgyvendinant strateginiame plane iškeltą tikslą, , 2019 m. vienas iš pagrindinių siekių buvo, kad 

visos įstaigos veikloje vykdoma veikla būtų apgalvota ir aptarta su bendruomene.  

Nuolat analizuodami ugdytinių pasiekimų rezultatus, pedagogai nustato kiekvieno vaiko ugdymosi 

galimybes, ugdymosi stilių, tėvų auklėjimo stilių; organizuodami, inicijuodami ugdymo(si) procesą, 

atsižvelgia į vaikų ugdymosi ir tėvų auklėjimo poreikius. 

- Pateiktos rekomendacijos pedagogams dėl vaikų asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir 

gautos informacijos analizavimo bei panaudojimo ugdymo procesui gerinti. 
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- Organizuota tradicinė regioninė konferencija „Mes mokomės vieni iš kitų“, seminaras rajono 

ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Ugdymas M. Montessori metodu inovatyviai ir kitaip”. 

Bendradarbiaujant su kitų įstaigų pedagogais, socialiniais partneriais dalinomės reikšminga ir 

naudinga informacija, darbo patirtimi ją pritaikant savo praktikoje. 

-   Vykdyta įgytų žinių ir gebėjimų sklaida rajono ir respublikos mastu : praktinėje konferencijoje 

pristatytas pranešimas „Pedagogas, vaikai ir tėvai – ugdymosi partneriai“ (D. Navickienė),  

respublikinėje ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų pažintinėje konferencijoje „Ką 

daržely aš veikiu, pasakyti jums galiu“ pristatytas pranešimas „Pirštukų istorijos“ (L. Mickevičienė),   

- Mokytojai kėlė kvalifikaciją metodinėse dienose: „Sumanus ugdymas – įkvėpti mokytis. Mano 

sėkmės”, seminaruose: „Kimochis -socialinio ir emocinio ugdymo programa ikimokykliniame 

amžiuje”, „Veiksmingas mokyklos veiklos planavimas: išlikti ar tobulėti?”, „Edukacinių erdvių 

kūrimas ir naudojimas: iššūkiai ir galimybės“ ir kt. 

- Pravestos trys gerosios darbo patirties atviros veiklos lopšelio-darželio mastu: (auklėtojos 

 J. Minkuvienės, meninio ugdymo pedagogės O. Stučinskienės, logopedės V. Dumskienės). 

Pedagogės ugdė  gebėjimus reflektuoti savo praktinės veiklos kokybę atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimus, taikant pasiekimų aprašo rezultatus. Stebėti rezultatai du kartus per metus aptariami 

mokytojų tarybos posėdžiuose.  

- Organizuotas praktikumas „Lankytų seminarų medžiagos perteikimas kolegėms“ (aukl. V. 

Sutkienė, D. Navickienė). 

- Nuolat teikiama tėvams informacija apie vaikų ugdymąsi, poreikių tenkinimą, pasiekimus ir 

pažangą. 

- Organizuotos metodinės dienos „Kolega-kolegai“ Aptariama ir apibendrinama mokytojų ugdymo 

proceso patirtis. Dauguma mokytojų panaudoja praktikoje gerąją patirtį. Praktiniai užsiėmimai 

padeda patirties neturintiems, mokytojams pritaikyti teorines ugdymo turinio planavimo žinias, 

suformuoja planavimo įgūdžius. 

- 80% patobulinti įstaigos mokytojų veiklos įsivertinimo gebėjimai ir procedūros.  

- Organizuoti metodinių valandų ciklą temomis: ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, 

rezultatų panaudojimas ugdymo kokybei gerinti, veiksmingas ir kokybiškas planavimas – vaiko 

pažangos rodiklis. 

Naudojant IKT, daugiau  tėvų dalyvavo įsivertinimo procese  - 75 % 

- 80 % pagerinta, šeimos informavimo apie vaiką, procedūrų kokybė.  

- Organizuotos atvirų durų dienos „Darželis be sienų“. Tačiau tik maža dalis naujokų ir jų tėvelių 

panoro  susipažinti su įstaiga ir vaikų kasdienine veikla. 

- Parengtos rekomendacijos pedagogams, specialistams dėl bendradarbiavimo ir ugdymo turinio 
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diferencijavimo ir individualizavimo tobulinimo. Ugdytiniai įtraukiami į prasmingą pažinimo, 

tyrinėjimų bei kūrybos procesą, skatinant jų iniciatyvumą, pasitikėjimą savimi, saviraišką. 

- Įstaigoje įdiegta moderni, šiuolaikiška mokyklos informacinė sistema elektroninis dienynas „Mūsų 

darželis“, išplėtotas edukacinis tėvų švietimas ir informacijos skleidimas, efektyviai panaudojant 

IKT.  

- Susumavus veiklos rezultatus matome, kad patobulinti įstaigos pedagogų gebėjimai įsivertinti savo 

veiklą, patobulėjo įstaigos įsivertinimo procedūros ir procesas, lyginant su ankstesniais metais. 

Pedagogai susipažino su įsivertinimo metodika, išmoko organizuoti ir vykdyti vertinimo procedūras, 

tačiau susiduria su sunkumais, kai reikia analizuoti duomenis, juos interpretuoti, pritaikyti 

praktikoje. Stebėjimų analizė atskleidė, kad tėvų dalyvavimas įsivertinimo procese yra vangus. 

Tėvai sunkiai įsitraukia į įsivertinimo procesą, sprendimų priėmimą, susijusių su vaikų darželyje 

įgyvendinamomis priemonėmis ugdymo(si) kokybei gerinti. Manome, jog pokyčiams reikia laiko ir 

motyvacijos telkiant mokyklos bendruomenę, visų pirmą, reikia pripratinti žmones būti kartu, 

telktis, diskutuoti, analizuoti aktualius mokyklai klausimus, ieškoti sprendimų, dalyvauti bendroje 

veikloje. Mokyti bendruomenę (mokytojus, tėvus) kurti efektyvesnį ugdymo(si) procesą, jį 

analizuojant ir įvertinat sunkumus naujovėms.  Todėl 2020 m. numatyta tobulinti vaikų pasiekimų 

vertinimą.  

 

Tikslas – Palaikyti ir plėtoti darželio kultūrą ir tradicijas, ugdyti pilietinį aktyvumą, tenkinant saviraiškos poreikius. 

Uždaviniai Vykdyta veikla 

Skatinti ir plėtoti bendruomenės narių aktyvų 

dalyvavimą įstaigos veikloje. 

- Sudarytos sąlygos sėkmingai vaikų socializacijai, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, 

organizuojant edukacines išvykas vaikams: po Platelių ežero pakrantės apylinkes, į Šiaulių r. 

Kuršėnų       sporto mokyklą, į Angelo muziejų,  į Varputėnų globos namus (kartu su tėvais). 

- Organizuotos edukacinės-kūrybinės veiklos vaikams Šiaulių r. Kuršėnų etninės kultūros ir 

tradicinių amatų centre, Kuršėnų miesto seniūnijoje „Miesto simboliai“, į biblioteką „Vaikų metų 

knygos rinkimai“. 

 - Vaikų darbų parodos kas mėnesį organizuotos Darželio patalpose, prieš didžiąsias metų šventes – 

Šv. Kalėdas ir Šv. Velykas – Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje. 

 - Dalyvauta respublikiniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, pedagogų 

vaikų tėvelių kūrybinių darbų parodose:  

„Linksmieji besmegeniai“. Darbai publikuoti virtualioje aplinkoje adresu: 

https://www.kaunosaulute.lt,, Lietuva – vaiko širdyje“, „Koks įdomus sagų pasaulis?“, kūrybinių 

darbų fotografijų parodoje „Tėvynė – mano Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“, kompiuterinių 

https://www.kaunosaulute.lt/
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kūrybinių darbų – atvirukų parodoje ,,Tau, mano Mamyte“, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  

vaikų ir tėvų kūrybinių darbų parodoje, skirtoje Pasaulinei Žemės dienai „Žemė – mūsų širdyje“, 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ respublikinėje  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žiemos pasaka“, Vilniaus lopšelio-darželio „Papartis“ parodoje  

„101 gerumo stebuklas“ ir kt. 

- Dalyvauta rajoniniuose bei respublikiniuose projektuose: 

Tarptautinis projektas „Eilėraštis Lietuvai“ vaikams suteikė žinių, apie jų tėvelių, senelių 

pilietiškumą ir kūrybiškumą, pagarbą gimtajai Lietuvių kalbai. Respublikinis projektas 

,,Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2019“ metu organizuotos vaikų veiklos susijusios su žiemos 

sporto šakomis. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, vėl aktyviai įsijungė į tarptautinę programą „Zipio 

draugai“, kurios pagalba mokėsi įgyti gebėjimų įveikti socialinius bei emocinius sunkumus.  

Įstaigos projektu „Aš mažasis kuršėniškis“ siekėme kūrybingai puoselėti tautines tradicijas, tautinės 

ir pilietinės tapatybės suvokimą, ugdyti vaikų meilę gimtajam miestui. kitoms kultūroms skatinant 

vieniems kitus pažinti. Vykdant tarptautinį projektą  „Žemė – visų namai““ (kartu su kitų įstaigų 

vaikais, kūrėme bendrą knygą žemei). Dalyvavimas eTwinning Label projekte „Miestas mano 

akimis“ suteikė naujos patirties pedagogams, tiek ir vaikams. Atlikdami užduotis  stebėjome kitų 

projekto dalyvių veiklą , ją aptarėme, rinkome įdomiausias veiklas, įsivertinome savo nuveiktus 

darbus.    

- Vykdyti grupių projektai „Brolis ir sesė - geriausi draugai“ („Spindulėlių gr.),   „Draugystės tiltas“ 

su Akmenės r. Papilės l/d „ Kregždutė“ Žiniukų gr.), „Mus pirštukai darbininkai“ (Ežiukų gr.) ir kt.  

- Dalyvauta su ugdytiniais akcijose: pilietinėje iniciatyvoje, skirtai paminėti Tolerancijos dieną 

lapkričio 16 d. , ,,Šiaulių letenėlė“ (skirta paremti Šiaulių gyvūnų globos namus), pilietinėje akcijoje  

„Atmintis gyva, nes liudija“, Veiksmo savaitėje „Be  patyčių 2019“.   

- Aktyviai dalyvavome vietos bendruomenės socialiniame kultūriniame gyvenime:  

Su ugdytiniais dalyvauta Šiaulių r. ikimokyklinių įstaigų „Futboliukas“ varžybose Sporto mokykloje 

(diplomas), Kuršėnų miesto ikimokyklinukų ir PUG „Kalėdinė futboliuko fiesta“ (diplomas), 

Kuršėnų miesto rudens gėrybių mugėje „Jomarkas“. Kartu su ugdytiniais dalyvavome Kuršėnų 

miesto šventėje. 

- Visa įstaigoje organizuota veikla, ugdytinių dalyvavimas kasdieninėje Lopšelio-darželio veikloje 

bei renginiuose, parodose atskleidė vaikams meno kalbos grožį: mokė juos pajusti žodžio, judesio, 

garso, vaizdo bei spalvos ypatumus, emociškai išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą.   
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Tikslas: Kurti lanksčią sveikatinimo paslaugų teikimo sistemą, tenkinančią visapusiškus vaiko ir šeimos poreikius. 

Uždaviniai Vykdyta veikla 

Inicijuoti bendruomenės, sveikatos įstaigų, 

socialinių partnerių ir tėvų bendradarbiavimą 

formuojant vaikuose sveikos gyvensenos 

pagrindus. 

 

- Į visuminį vaikų ugdymą integruota sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programa „Sveikatos 

šaltinėlis 2019-2023 m.“ 

- Sukurta Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda.  

- Aktyviai bendrauta ir bendradarbiauta su Šiaulių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 

specialistais, kurie individualiai konsultavo tėvus bei pedagogus.  

Paruošti lankstinukai tėvams: „Judėjimas – gyvybės, veiklumo ir aktyvumo požymis“, „Vaiko 

emocinė sveikata“, „Mityba ir sveikata“, „Saldumynams – NE“. 

Organizuotos edukacinės – sportinės išvykos  su šeimos nariais Ventos pakrantėje, Kuršėnų miesto 

parke. 

 - Dalyvauta respublikiniame projekte „Sveika mokykla“, respublikiniame projekte „Sveikatiada“.  - 

- Organizuoti „Sveikatiados“  renginiai „Grūdinių produktų iššūkis“, „400 vaisių ir daržovių 

kasdien“, „Saldintą gėrimą keičiu į vandenį!“ 

- Darželis patvirtintas kaip sveikatą stiprinanti mokykla, gautas darželio higienos pasas. 

- Rengti sveikatos saugojimo prevenciniai projektai, organizuoti netradiciniai renginiai (,,Savaitė be 

patyčių“, akcijos ,,Ištiesk draugui ranką“ ir kt.). 

- Organizuojami sveikatinimo renginiai, skatinantys dalyvauti ugdytinių tėvus: 

Rytinė mankšta su tėvais „Ir suaugę, ir maži – mankštą mylime visi“, sveikatos valandėlės, 

sportinių žaidimų popietės su tėvais. 

- Organizuota tiriamoji analitinė veikla „Ikimokyklinės įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo sėkmės 

ir problemos vaikų sveikatos ugdymo procese“. 

- Formuojant vaikų sveikos mitybos įpročius dalyvauta ES struktūrinių fondų organizuojamose 

programose ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių vartojimo skatinimas“. 

- Dalyvaujama  respublikinio projekto „Olimpinė karta“ organizuojamuose  renginiuose. 

- Organizuota aktyvi  veikla, formuojanti  vaikų sveikatos įgūdžius ir sportinius gebėjimus: 

Tarpgrupinės varžybos „Futboliukas“ 

„Olimpinių žiedų savaitė“ – piešiame, kuriame aplinką pagal olimpinio žiedo spalvą. 

Dalyvauti Šiaulių rajono ikimokyklinių įstaigų sporto šventėje „Futboliukas“; 

Pėsčiųjų žygis „Sveikuoliukų žygis“; 

Šiaulių rajono ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų, mišrių priešmokyklinio ugdymo 

grupių šventė ,,Judėjimo džiaugsmas“; 

Sveiko maisto dienos „Vasaros vašių stalas“; 
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Respublikinis projektas „Europos judėjimo savaitė 2019“; 

Kuršėnų miesto ikimokyklinukų ir priešmokyklinių grupių;  

„Kalėdinėje futboliuko fiestoje“; 

Sveikatingumo projektas „Vaistažolių galia“; 

Gerosios darbo patirties sklaida sveikos gyvensenos ir olimpinio ugdymo klausimais: 

www.kursenunykstukas.lt rubrikoje „Sveika mokykla“, Facebook paskyroje, www.ikimokyklinis.lt, 

www.olimpinekarta.lt, rajoninėje spaudoje, grupių informacinėse lentose. 

- Parengti projektai ir gautas finansavimas: „Mokomės kartu-žaidžiame kartu“ (gauta suma 400 

eurų), „Augu su krepšiniu“. Gauta suma 300 eurų. 

 

 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas 

 

Išvados:  

 1. Sudarant strateginį Lopšelio-darželio planą, metinį veiklos planą yra atsižvelgiama į vidaus audito išvadas ir rekomendacijas. 

 2. Lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai dalyvauja kuriant strateginį planą ir metinį veiklos planą. 

 3. Lopšelio-darželio vadovas dalyvauja įvairiuose renginiuose,  sistemingai lankosi pedagogų užsiėmimuose. 

 4. Lopšelio-darželio vadovas stebėtus užsiėmimus, renginius aptaria kartu su pedagogais, teikia konsultacijas, metodinę pagalbą, numato būdus ir 

metodus ugdymo kokybei gerinti. 

 5. Lopšelyje-darželyje vyksta planingas komandinis darbas. 

 6. Pedagogai sistemingai analizuoja savo ir viso Lopšelio-darželio ugdomąjį darbą. 

 7. Informacija apie Lopšelio-darželio veiklą  nuolat atnaujinama ir skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje. 

Rekomendacijos: 

 1. Ieškoti rėmėjų Lopšelio-darželio materialinei bazei stiprinti. 

 2. Ieškoti įvairesnių būdų ir metodų kaip aktyviau įtraukti tėvus ir socialinius partnerius į Lopšelio-darželio tarybos veiklą. 

 3. Dalyvauti įvairioje tarptautinėje projektinėje veikloje. 

 4. Užmegzti ryšius su kitų rajonų bei užsienio ikimokyklinėmis įstaigomis. 

 

III. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Savivaldybės strateginiai tikslai: 

- Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 02.01); 

- Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 02.03); 

http://www.kursenunykstukas.lt/
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- Saugumo rajone didinimas (kodas 04.02). 

 

 

Lopšelio-darželio strateginio plano tikslai:  

Švietimo paslaugų prieinamumo kiekvienam ir ugdymo turinio kokybės gerinimas, siekiant vaiko asmenybės ūgties. 

 

Metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai: 

1. Plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. 

      1.1. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę ir integralumą, ugdant sėkmingą vaiką. 

      1.2. Skatinti tėvų (globėjų) ir socialinių partnerių iniciatyvas, savanorystę, sąlygojančias ugdytinių patirties įvairovę ir ugdymo turinio 

kontekstualumą.  

      1.3. Užtikrinti pedagogų profesinį augimą, garantuojantį aukštos kokybės ugdymą. 

 

IV. LĖŠOS 2020 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMUI 

 

Mokymo lėšos (Eur.) Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur.) 

191 426 

 

374 119 

 

 

 

V. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Savivaldybės strateginis tikslas – Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas 

(kodas 02.01.). 

1. Lopšelio-darželio strateginis tikslas – Švietimo paslaugų prieinamumo kiekvienam ir ugdymo turinio kokybės gerinimas, siekiant vaiko 

asmeninės ūgties. 

 

M
et
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ti
k
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o
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o
d

a
s 

U
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a
v
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k
o
d

a
s 

V
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k
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s 

k
o
d

a
s 

Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas(-i) 

vykdytojas(-

ai) 

Indėlio ar proceso 

vertinimo kriterijai 
 

Pastabos, 

komentarai 

1. Plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas 
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1. 1. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę ir integralumą, ugdant sėkmingą vaiką. 

1. 1. 1. Atnaujinti ugdymo(-si) programos 

„Mažais žingsneliais link didelio kelio“ 

turinį, siekiant užtikrinti į vaiką 

orientuotą ugdymą. 

 

 

2020 m. 

IV ketvirtyje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Lopšelyje-darželyje 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas(is) organizuojamas 

pagal 2020 m. įstaigos 

atnaujintą Ikimokyklinio 

ugdymo (si) programą 

,,Mažais žingsneliais link 

didelio kelio“. 

90 proc. tėvų dalyvavo 

ugdymo programos 

atnaujinime. 

Atnaujinta programa ir 

išplėtotas, ugdymo turinys 

užtikrins kokybišką vaikų 

ugdymą(si), atlieps įtraukiojo 

ugdymo principus, vaikų 

poreikius ir tėvų lūkesčius.  

Programa tobulinama, 

atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

rezultatus, tėvų ir pedagogų 

anketinių apklausų duomenis, 

ikimokyklinio ugdymo(si) 

reikalavimus, grupių 

savitumus.  

 

1. 1. 2. Didinti ikimokyklinio ugdymo 

paslaugų prieinamumą. Papildomos  

ikimokyklinio amžiaus iki 3 m. grupės 

steigimas. 

2020 m. III 

ketvirtyje 

Administracija Didėjantis vaikų skaičius 

įstaigoje (185 vaikai), 

siekiant didinti ikimokyklinio 

ugdymo prieinamumą. 

Didinamas ikimokyklinio 

ugdymo turinio 

prieinamumas. 

 

1. 1. 3. Įkurti inovatyvią edukacinę ,,Atradimų- 2020 m.  Direktoriaus Sukurta vaiko motyvaciją  
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tyrinėjimų“ erdvę. 

 

IV 

ketvirtyje 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

skatinanti aplinka. Įvairios 

vaiko patirtys ir atradimai, 

naudojant IKT, lavina vaikų 

galias pažinti, skatina 

aktyviai veikti (interaktyvi 

lenta, išmaniosios grindys, 

3D akiniai, planšetės) didėja 

ugdytinių galimybės patirti 

sėkmę. 

70 proc. ugdytinių plėtos 

skaitmeninio raštingumo 

kompetenciją. 

1. 1. 4. Ugdymo procese taikyti kūrybiškus, 

inovatyvius, alternatyvius ugdymo 

metodus, siekiant gerinti  vaikų 

individualius  pasiekimus, pažangą ir  

galias. 

2020 m Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 

Pedagogai ugdomųjų veiklų 

metu naudoja IKT),  

sudaromos sąlygos pažadinti 

vaikų smalsumą ir pažinimo 

džiaugsmą. Ugdymo 

procesas tampa įdomesnis, 

patrauklesnis. 

90 proc. mokytojų geba 

pažinti vaikus, numatyti 

ugdymo prioritetus. Laiku 

teikiama pagalbą vaikui 

 

1. 1. 5. Tobulinti vaikų pasiekimų ir pažangos 

sistemą. 

2020 m. 

IV 

ketvirtyje 

Pasiekimų ir 

pažangos 

sistemos 

tobulinimo 

komanda. 

100 proc . pedagogams 

moderni vertinimo sistema  

padeda  tikslingai planuoti, 

atlikti vaiko ugdymą 

skatinantį pasiekimų 

vertinimą, siekiant kiekvieno 

ugdytinio individualios 

pažangos. 

 

1. 1. 7. Teikti švietimo pagalbą  specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikams, jų tėvams 

pedagogams. 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Tėvai ir pedagogai  

konsultuojami jiems rūpimais 

klausimais, supažindinami su 
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mokytojai vaikų kalbos sutrikimais, jų 

šalinimo būdais. Teikiama 

individuali pagalba vaikams, 

turintiems elgesio bei 

emocijų sutrikimų, 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių.  

75 proc. tėvų aktyviai 

bendradarbiauja sprendžiant 

ugdymo problemas. 

1. 1. 8. Organizuoti tiriamąsias veiklas  

ugdymo kokybei gerinti. 

 

 

2020 m 

I ketvirtyje 

 III. ketvirtyje 

Dietistė, 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Atliktos tiriamosios veiklos: 

 „Ugdymo kokybė vaikų ir 

jų tėvų požiūriu“; 

 „Ugdytinių tiriamoji ir 

kūrybinė veikla įstaigos 

vidaus ir lauko erdvėse“; 

 „Tėvų požiūris į sveiką 

mitybą vaikų darželyje“. 

Tiriamosios veiklos rezultatai 

padės tobulinti ugdymo 

procesą. 

Apklausose dalyvavo 90 

proc. tėvų. 

 

1. 1. 9. Taikyti naujus ugdymo metodus ir 

formas, užtikrinant įtraukiojo meninio 

ugdymo kokybę 

Metų eigoje 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 

Meninio 

ugdymo 

mokytoja 

Ugdymo procese taikomi 2 

nauji ugdymo metodai. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų muzikinio bei 

emocinio intelekto 

ugdymas(-is) naudojant K. 

Malbert muzikos kolekciją ir 

IKT bei  

L. Navickienės emocinio 

imitavimo metodą. 
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Vaikai turėjo galimybę 

aktyviai veikdami, 

išbandydami, patirdami, 

ugdytis problemų sprendimo, 

mokėjimo mokytis, 

komunikavimo, kūrybiškumo 

gebėjimus.  

1. 1. 10. Analizuoti Lopšelio-darželio teikiamų 

paslaugų poreikį ir kokybę. 

 

Metų eigoje 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Pedagogai 

Įsivertinimo 

grupė 

Lopšelyje-darželyje vykdoma 

nuolatinė Lopšelio-darželio 

teikiamų 

paslaugų poreikio ir kokybės 

analizė. 

Analizuojant Lopšelio-

darželio 

ugdymo procesą, 

numatomos ugdymo(-si) 

tobulinimo kryptys, būdai, 

diegiama naujų paslaugų 

įvairovė, operatyvūs ir 

konstruktyvūs Lopšelio-

darželio 

aktualių klausimų 

sprendimai. 

Atliktos 2 virtualios 

apklausos. Dalyvavo 90 proc. 

bendruomenės narių. 

 

1. 1. 11. Vykdyti sklaidą „Montessori metodo 

elementų taikymas kasdieninėje 

veikloje“. 

Metų eigoje 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Montessori 

grupių 

mokytojos 

Organizuotas seminaras 

ikimokyklinių ugdymo 

pedagogams „Tėvų 

susirinkimai kitaip“ 

Paruošti ir pristatyti 

pranešimai „Požiūris į vaiką 

M. Montessori ugdymo 

sistemoje“. 

Atliktas tyrimas, tyrimo 
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duomenimis pasidalinta su 

pradinių klasių mokytojais 

„Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų, ugdytų taikant M. 

Montessori sistemą, 

adaptacija pradinėje 

mokykloje“ 

Užtikrinamas montessorinio 

metodo tęstinumas šeimose ir 

mokykloje. 

1. 1. 12. Atlikti apklausą dėl sistemos „Mūsų 

darželis“, „Galimybės ir trūkumai“. 
 Sistemos 

„Mūsų 

darželis“ 

administratorės 

R. 

Andrulaitienė 

L. 

Mickevičienė 

 

Bendruomenė nurodo 

galimybes ir trūkumus 

praktiškai taikyti sistemą 

„Mūsų darželis“ ir pateikia 

pasiūlymus sistemos 

administratoriams. 

60 proc. tėvų naudojasi 

„Mūsų darželis“ 

teikiamomis paslaugomis. 

Praplėstas informacijos 

tėvams turinys ir 

prieinamumas. Teikiama 

informacija apie vaiko 

pasiekimus ir ugdymo(si) 

prioritetus. 

 

1. 1. 13. Skelbti rekomendacijas, informacinę  

medžiagą Lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje, socialinėse 

medijose. 

 

Metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

100 proc. pedagogų 

dalyvauja kuriant patrauklios 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos įvaizdį. 

Kiekvieną mėnesį teikiama 

informacija tėvams, 

visuomenei ir socialiniams 

partneriams, sudaroma 

galimybė nuosekliai stebėti   
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Lopšelyje-darželyje 

vykdomas veiklas, sužinoti 

apie vaikų ugdymo(si) 

aktualijas, susipažinti su 

vykdomais projektais, 

renginiais ir  socialine veikla  

2. Savivaldybės strateginis tikslas – Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 02.03). 

1. 2. Skatinti tėvų (globėjų) ir socialinių partnerių iniciatyvas, savanorystę, sąlygojančias ugdytinių patirties įvairovę ir 

ugdymo turinio kontekstualumą.  

1. 

 

 

 

 

 

2. 1. Bendradarbiauti su tėvų bendruomene, 

gerinant ugdymo kokybę, smurto ir 

patyčių prevencijos įgyvendinimą. 

Metų eigoje 

Pagal 

pateiktą 

veiklų planą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Mokytojai 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Bendradarbiaujant su 

Švietimo pagalbos tarnyba 

teiktos konsultacijos,  

paskaitos, mokymai tėvams. 

Parengti lankstinukai, 

atmintinės aktualiais tėvams 

klausimais. 

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų tėvams suorganizuotos 

2 paskaitos-diskusijos su 

Šiaulių r. švietimo pagalbos 

tarnybos psichologu. 

Tėvų bendruomenė trijose 

„Sveikatiados“ 

organizuojamuose 

renginiuose. 

 

 

1. 2. 2. Prisijungti prie respublikinio projekto 

„Olimpinė karta“ organizuojamų  

renginių. 

2020 m. 

I, IV 

ketvirtyje 

Olimpinio 

judėjimo ir 

sveikatinimo 

komanda 

Pagal pateiktą projekto  

„Olimpinė karta“ veiklų 

planą 90 proc. Lopšelio-

darželio  bendruomenės 

aktyviai dalyvauja 

inicijuojamose renginiuose. 
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Formuojasi vaikų sveikatos 

įgūdžiai ir atsiskleidžia 

sportiniai gebėjimai per 

aktyvią vaikų veiklą.  

Tobulėja bendruomenės 

(vaikų, tėvų, pedagogų) ir 

partnerių bendradarbiavimas, 

kuriant ir realizuojant 

olimpines idėjas ir vertybes. 

1. 2. 3. Organizuoti paskaitas: 

- psichologinio saugumo 

užtikrinimas,  

- hiperaktyvių vaikų ugdymas. 

2020 m. 

II, IV 

ketvirtyje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Organizuoti 2 mokymai. 85 

proc. Lopšelio-darželio 

bendruomenės išklausė 

mokymų kursą apie 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

psichologinių krizių 

požymius, jų įveikimo būdus, 

ugdymo strategijas, savęs 

pažinimą. 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 4. Tobulinti ir plėtoti „Tėvų mokyklėlės“ 

veiklą. 

 

2020 m. 

II, III  

ketvirtyje  

Administracija 

Pedagogai 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

 

50 proc. tėvų aktyviai 

dalyvauja „Tėvų 

mokyklėlės“ veiklose, 

dalinasi vaikų priežiūros, 

bendravimo su vaiku 

patirtimi, teikia pasiūlymus 

Darželiui. 60 proc. tėvų 

dalyvauja ugdymo procese, 

priimdami su vaiko ugdymu 

ir ugdymusi susijusius 

sprendimus, dalinasi 

atsakomybe už vaiko 

ugdymo kokybę. 

 

1. 

 

2. 5. Naudojantis tėvų profesine patirtimi, 

formuoti vaikų saugaus ir sveiko 

Pagal 

metodinės 
Olimpinio 
judėjimo ir 

Suorganizuotos 9 edukacinės 

išvykos į tėvų darbovietes. 
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gyvenimo būdo įgūdžius ir įpročius, 

organizuojant išvykas į: 

- Kuršėnų Policijos nuovadą;  

- Šiaulių rajono savivaldybės 

priešgaisrinę tarnybą; 

- Kuršėnų polikliniką. 

grupės  

veiklos planą 
sveikatinimo 
komanda, 
sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

55 proc. tėvų – įvairių 

profesijų specialistų, 

inicijuoja  vaikų veiklas už 

Lopšelio-darželio ribų. 

Gerėja  komunikaciniai ir 

socialiniai vaikų gebėjimai.   

1. 2. 6. Inicijuoti respublikinio projekto 

„Sveikatiada“ renginius. 

Pagal 

projekto 

„Sveikatiada“ 

planą. 

Olimpinio 
judėjimo ir 
sveikatinimo 
komanda, 
sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Organizuojami 8 renginiai, 

kurių metu ugdytiniai plečia 

žinias ir supratimą sveikos 

mitybos ir fizinio aktyvumo 

srityse.  

80 proc. bendruomenės 

dalyvauja projektinėse 

veiklose. 

 

1. 2. 7. Organizuoti praktinius mokymus 

vaikams grupėse „Svečiuose dantukų 

fėja“ 

Metų eigoje Sveikatos 
priežiūros 
specialistė 

9 praktikumus organizuos 

Kuršėnų poliklinikos 

ortodontų komanda 

kiekvieną ketvirtį. Vaikai 

įgys įgūdžių  ir žinių apie 

dantukų priežiūrą, sveikos 

mitybos svarbą. 

 

1. 2. 8. Parengti projektą įstaigos koridorių 

atnaujinimui sukuriant netradicinę 

ugdymo aplinką „Sportuojantis 

koridorius“. 

2020 m. 

II ketvirtyje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Įkurta netradicinė erdvė, 

skatinanti vaikų fizinį 

aktyvumą. 

Paruoštos 6  edukacinės, 

judėjimą skatinančios, 

priemonės. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 9. Sudaryti sąlygas tėvų (globėjų, 

rūpintojų) savanorystei. 

 

 

Metų eigoje Administracija Sudaromos sąlygos 

savanorystei plėtoti.  

30 proc. tėvų teiks 

pasiūlymus edukacinių 

erdvių kūrimui Lopšelyje –

darželyje. 65 proc. tėvų 

organizuos Lopšelio –

darželio edukacines išvykas 

vaikams po Kuršėnų  miesto 

įžymias vietas. Organizuotos 

9 išvykos . Plėtosis vaikų 

socializacijos kompetencija. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 10. Bendradarbiauti su kitomis miesto, 

šalies ir užsienio įstaigomis. 

 

 

Metų eigoje 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su 

2 respublikos lopšeliais –

darželiais „Nykštukas“ 

Užmezgamas ryšys su 

naujais socialiniais 

partneriais,  parengti 2 bendri 

projektai, 1 akcija, 3 

renginiai ir kitos veiklos. 

 

1. 3. Užtikrinti pedagogų profesinį augimą, garantuojantį aukštos kokybės ugdymą. 

1. 3. 1. Siekti nuolatinio pedagogų profesinio 

tobulėjimo, telkti veiklią, atsakingą, 

aktyvią bendruomenę. 

 

 

Metų eigoje Administracija 

Pedagogai 

100 proc. pedagogų tobulina 

kvalifikaciją ir turimas 

kompetencijas, įgyja patirties 

ir žinių, kurias taiko savo 

veikloje, aktyviai domisi 

šiuolaikiniais ugdymo(-si) 

metodais ir sklandžiai 

dalinasi gerąja patirtimi. 

Lopšelyje-darželyje 

suorganizuoti  3 seminarai. 

4 rajono ir respublikos 

organizuojamose 
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seminaruose pedagogai įgija 

žinių apie vaikų įtraukujį 

ugdymą.  

1. 3. 2. Organizuoti metodines dienas „Kolega 

– kolegai“.  

 

 

2020 m.  

I –II 

ketvirtyje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 

 

 40 proc. pedagogų dalinsis 

darbo patirtimi Lopšelyje-

darželyje. Vestos 3 atviros 

ugdomosios veiklos 

Aptariama ir apibendrinama 

mokytojų ugdymo proceso 

patirtis.  

Praktiniai užsiėmimai padės 

patirties neturintiems, 

mokytojams pritaikyti 

teorines ugdymo turinio 

planavimo žinias, suformuos 

planavimo įgūdžius. 

 

1. 3. 3. Skatinti pedagogų lyderystę, orientuotą 

į sistemingas ir nuolatines Darželio 

tobulinimo pastangas. 

 

 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 

 

Organizuota apvalaus stalo 

diskusija „Lyderystės 

samprata ir poveikis įstaigos 

kultūros kokybei“ 

Pedagogai plėtoja lyderystės 

gebėjimus veikdami kaip 

nuolatinė, rezultatyvi, 

bendradarbiaujanti komanda, 

turinti tikslą gerinti vaikų 

ugdymąsi. 

 

1. 3. 4. Organizuoti tradicinę regioninę 

konferenciją „Mes mokomės vieni iš 

kitų“. 

 

2020 

10 mėn. 

Administracija 

Pedagogai 

Dalyvaus 85 proc Lopšelio-

darželio pedagogų: parengti 

3  stendiniai pranešimai, 

pristatytas 1 tyrimas. 

Dalyvaus iš 16 šalies 

ugdymo įstaigų pedagogų 

(44 dalyviai). Vykdoma 

sklaida,  įgytos žinios ir 
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3. Savivaldybės strateginis tikslas - Saugumo rajone didinimas (kodas 04.02) 

3. Vykdyti prevencines programas. 

M
et

in
io

 

ti
k

sl
o
 k

o
d

a
s 

U
žd

a
v
in

io
 

k
o
d

a
s 

V
ei

k
lo

s 

k
o
d

a
s 

Veiklos pavadinimas 

Įvykdym

o 

terminas 

Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Indėlio ar proceso 

vertinimo kriterijai 

Pastabos, 

komentarai 

3. 1. Užtikrinti mokinių dalyvavimą prevencinėse programose. 

3. 1. 1. Pozityvios tėvystės ugdymo programos – 

„Zipis namuose – Zipio draugų užduotys 

vaikams su tėvais“ įgyvendinimas. 

 Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogas 

Prevencinę programą vykdo 

1  pedagogas ir  20 

„Pelėdžiukų“ grupės 

ugdytinių. 

 Zipio draugų užduočių 

vaikams ir jų šeimoms“ 

įgyvendinimas kuria sąveiką 

su suaugusiais, sudaro 

galimybes vaikams 

pasitikėti, mokytis iš jų.  

50 proc. tėvų aktyviai 

įsitraukia į prevencinės 

programos įgyvendinimą . 

 

3. 1. 2. Įgyvendinti „Alkoholio, tabako ir kitų  Mokytojai Prevencijos programoje  

gebėjimai reikalingi darbui. 

1. 3. 5. Dalyvauti eTwinning projektų veikloje. 

 

Metų eigoje Administracija 

Pedagogai 

Sukurta darbo grupė 

daugiašalės partnerystės 

projektams rengti. Perengtos 

8 projekto paraiškos.  

 

1. 3. 6. Organizuoti seminarą pedagogams 

„Mokomosios medžiagos kūrimas 

išmaniaisiais įrenginiais ”. 

 

2020 m. 

I ketvirtyje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Informacinės technologijos ir 

mokomosios priemonės 

naudojamos ugdyme.  

97 proc. pedagogų taiko 

kasdieninėje veikloje . 
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psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą“. 

dalyvauja 20 mokytojų ir 

140 ugdytinių. 

3. 1. 3. Sudaryti sąlygas „Kimochis“ programos 

įgyvendinimui, individualios vaiko 

socialinės-emocinės raidos skatinimui.  

 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Įsigyta programa ir 

priemonės prevencinės 

programos įgyvendinimui. 

Programą vykdo 2 

pedagogai, dalyvauja 20 

ikimokyklinio amžiaus 

ugdytinių. 

„Drugelių“ grupėje įrengta 

erdvė,  

Vykdomas  ugdymas, gerėja 

vaikų pasiekimai 

socialinėje-emocinėje 

srityje. 

 

 

3. 2. Kurti ir puoselėti saugią, sveiką, gerą vaiko savijautą užtikrinančią ugdymo(si) aplinką.  
 

3. 2. 1. Užtikrinti vaikui saugią ir palankią 

ugdymo(si) aplinką, orientuotą į 

asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, 

individualias vaiko galimybes atitinkančius 

ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą (4 

priedas).  

 

 Vaiko gerovės 

komisija, 

pedagogai 
 

Įgyvendinta 90 proc.2020m. 

Vaiko gėrovės komisijos 

veiklos plano priemonių. 

Užtikrinama 100 proc.vaikų 

savijauta, asmenybės ūgtis, 

ugdymo pasiekimai bei 

pažanga, atitinka ugdytinių 

galimybes. 
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LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Įgyvendinus Lopšelio-darželio 2020 metų veiklos planą: 

1. Ugdymo turinio kaitos, prieinamumo kiekvienam. Reflektuojantys pedagogai tobulės, gebės naudoti turimą ugdymo proceso tobulinimui. 

2. Nuolatos teikiama  informacija tėvams (globėjams) apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus ir problemas, tėvai taps ugdymo proceso dalyviais. 

3. Kuriamos modernios, bendruomenės poreikius atitinkančios erdvės. 

4. Nuolatinis įstaigos veiklos įsivertinimas garantuos kokybišką įstaigos veiklą.  

5. Sėkmingas bendravimas ir bendradarbiavimas sudarys sąlygas patirties mainams ir plėtotei. 

6.  Patenkinti Lopšelio-darželio vaikų saugumo, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, judėjimo poreikiai, gerės vaikų sveikata. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Siekiant, kad 2020 metų veikos plane numatytos priemonės būtų sėkmingai įgyvendintos: 

- Lopšelio-darželio veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

- Lopšelio-darželio veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius. 

- Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos bendruomenei, savivaldos institucijoms, steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ tarybos 

2020 m. sausio 31 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 1/1) 
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                                                                                                                                                                    Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 

             2020 metų veiklos plano 

             1 priedas 
 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 
Padėti pedagogams laiduoti sėkmingą vaikų ugdymo ir priežiūros dermę, kokybę ir tęstinumą:  

1. Nuolat tobulinti pedagogų profesinę kompetenciją bei pedagogų profesinį tobulėjimą, skleisti gerąją darbo su vaikais patirtį;  

2. Tobulinti vaikų ugdymo turinio planavimą;  

3. Gerinti ugdytinių aplinkos, kurioje vaikai tobulina savo gebėjimus, sąlygas;  

4. Koordinuoti individualų ir komandinį darbą.  

5. Skatinti pedagogus domėtis švietimo naujovėmis bei dalintis jomis;  

6. Skleisti pedagoginę-psichologinę darbo patirtį 

EIL. 

NR. 
VEIKLOS TURINYS DATA ATSAKINGAS 

I 1. Praėjusio posėdžio nutarimų vykdymas. 

2020-01-30 

Atsakingi asmenys 

2. 2020 metų veiklos plano tikslų, uždavinių ir priemonių pristatymas. Direktorius 

3. Lopšelio-darželio direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita. Direktorius 

4. Pedagogų diskusija-refleksija „Ugdymosi turinio planavimas atvirojo 

planavimo formoje“. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

5. Buvusių ugdytinių ugdymosi pasiekimų priešmokyklinėje grupėje aptarimas. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 

6. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020-2022 metų atestacijos 

programos pristatymas. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

7. Organizaciniai-informaciniai klausimai. Direktorius 

 

II 1. Praėjusio posėdžio nutarimų vykdymas. 

2020-05-20 

Atsakingi asmenys 

2. Vaikų pasiekimų rezultatų aptarimas organizuojant ugdymąsi pagal ugdymo 

programą „Mažais žingsneliais link didelio kelio“ 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

3. Vaikų sveikatos rodikliai ir sergamumo priežasčių analizė. Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

4. Įstaigos veiklos priežiūros rezultatų aptarimas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

5. Vasaros darbo organizavimas Direktorius 

6. Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos korekcijos rezultatai Logopedas 

7. Organizaciniai-informaciniai klausimai. Direktorius 
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III 

 

 

 

 

 

 

1. Praėjusio posėdžio nutarimų vykdymas. 

2020-08-28 

 

 

 

 

 

Atsakingi asmenys 

2. Ugdomojo darbo organizavimas naujais mokslo metais Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

3. Sanitarinių-higieninių reikalavimų priminimas, saugios ir sveikos aplinkos  

sąlygų ugdytiniams užtikrinimas 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

4. Savanorystės inicijavimo bendruomenėje aptarimas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

5. Dalyvavimo Tarptautiniuose projektuose galimybių numatymas ir 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

6. Organizaciniai-informaciniai klausimai. Direktorius 

 

IV 1. Praėjusio posėdžio nutarimų vykdymas. 

2020-11-24 

 

Atsakingi asmenys 

2. Veiklos prioritetų bei tikslų 2021 metams aptarimas. Direktorius 

3. Darbo grupės 2021 metams metiniam veiklos planui parengti sudarymas. Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

4. Vaiko gėrovės komisijos veiklos ataskaita. Vaiko gėrovės komanda 

5. Organizuotų ir lankytų seminarų  reflektavimas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

6. Organizaciniai-informaciniai klausimai. Direktorius 

 

___________________________________________ 
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Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 

2020 metų veiklos plano 

2 priedas 

 

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

1. METODINIAI PASITARIMAI 

 

 

Tikslas – telkti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus gerosios darbo patirties sklaidai, kylančių problemų sprendimui, ugdymo 

kokybės gerinimui bei įstaigos veiklos programos įgyvendinimui.  

Uždaviniai: 

- Siekti dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų.  

- Skleisti gerąją darbo su vaikais patirtį įstaigoje ir už jos ribų.  

- Organizuoti paskaitas, seminarus, tiriamąją veiklą, analizuoti ugdymo procesą.  

- Tobulinti pedagoginę kompetenciją įgyjant naujos patirties.  

 

EIL. 

NR. 
VEIKLOS TURINYS DATA ATSAKINGAS 

I 

 

 

 

 

 

 

1. Metodinės veiklos už 2019 metus ataskaita. 2020-01-21 

 

 

 

 

 

 

Metodinės grupės pirmininkas 

2. Metodinės grupės aktyvo rinkimai. Metodinės grupės pirmininkas 

3.  Lopšelio-darželio veiklos plano 2020 metams aptarimas. Metodinės grupės pirmininkas 

4.  „Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas“ pristatymas. Darbo grupė 

5. Dalyvavimas tarptautinio projekto eTwinning veiklose perspektyvų planavimas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

6. Organizaciniai-informaciniai klausimai. Metodinės grupės pirmininkas 

 

II 

 

 

 

 

 

1. Praėjusio pasitarimo nutarimų vykdymas. 
2020-04-07 

 

 

 

 

 

Atsakingi asmenys 

2. Pedagogių I.K. ir E. J. atvirų veiklų stebėjimas ir aptarimas. Metodinės grupės pirmininkas 

3. Pranešimas „Kaip skatinti sąmoningą savanorystę?“ Darbo grupė 

4. Finansinių projektų gairių numatymas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

5.  Sveiko maisto pateikimas vaikams. Dietistas 

6. Organizaciniai-informaciniai klausimai. Metodinės grupės pirmininkas 
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III 

 

 

 

1. Praėjusio pasitarimo nutarimų vykdymas. 

2020-09-29 

Metodinės grupės pirmininkas 

2. Tiriamųjų darbų pristatymas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

3. Pedagogės logopedės N. P. atviros veiklos stebėjimas ir aptarimas. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

4. Vaizdinių priemonių pristatymas Grupių mokytojos 

5. Organizaciniai-informaciniai klausimai Metodinės grupės pirmininkas 

 

IV 1. Praėjusio pasitarimo nutarimų vykdymas. 

2020-11-17 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

2. „Montessorinio metodo integracija į visuminį ugdymą“ M. Montessori metodo grupių 

mokytojos 

3. Pedagogų veiklos savianalizė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

4. Organizaciniai-informaciniai klausimai Metodinės grupės pirmininkas 

 

2. PAGALBA MOKYTOJAMS 

 
VEIKLA DATA VYKDYTOJAI 

1. Konsultacijos mokytojams vaikų ugdymo, planavimo, renginių vedimo ir organizavimo, projektų 

rašymo bei vykdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais ir kitais klausimais. 

2020 m. 
Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
2. Supažindinimas su švietimo naujovėmis, naujais dokumentais, švietimo situacija rajone, šalyje ir 

pasaulyje. 

3. Rekomendacijos, metodinė pagalba programų realizavimo klausimais. 

 

3. RENGINIAI ĮSTAIGOJE 

 
RENGINIO PAVADINIMAS VYKDYTOJAI 

Sausio mėnuo 

Pramoginis rytmetis ,, Sudie, eglute žaliaskare, sugrįžki kitąmet“.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, žiemos komanda 

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Išvyka prie Vyčio 

paminklo Sausio 13 - osios įvykiams paminėti. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupių auklėtojai, žiemos komanda 

Akcija, skirta paremti Šiaulių gyvūnų globos namus ,,Šiaulių letenėlė“. Žiemos komanda, mokytojai. 

„Sportinė pramoga. ,,Kviečiame būrin visus – sportui šaltis nebaisus“. Žiemos komanda, įstaigos bendruomenė. 
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Vasario mėnuo 

Eilėraščių konkursas Vasario 16 – ąjai paminėti „Po gimtinės stogu“. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, žiemos komanda 

„Diena su krepšiniu“, viktorina „Ką žinau apie krepšinį?“ Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda, žiemos komanda 

Gamtos žadinimo šventė. Užgavėnės. ,,Kanapinis valgyt nori, Lašininis 

storas stovi“. 

Žiemos komanda, mokytojai. 

Kovo mėnuo 

Inicijuoti grupėse respublikinį prevencinį projektą „Savaitė be patyčių“. Pavasario komanda, įstaigos bendruomenė. 

Inicijuoti parodą Kuršėnų miesto politechnikos mokykloje Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti „Aš – Lietuvos dalis“. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavasario komanda. 

Inicijuoti akciją darželyje „Aš – mažasis žemės žmogus“ (Žemės dienai). Pavasario komanda 

Dalyvauti Šiaulių rajono ikimokyklinių įstaigų sporto šventėje 

„Futboliukas“ 

Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda. 

„Olimpinių žiedų savaitė“ – piešiame, kuriame aplinką pagal olimpinio 

žiedo spalvą. 

Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda. 

Balandžio mėnuo 

Inicijuoti parodą Žemaitijos metams paminėti „Prie senelių prisiglaudus“   

Kuršėnų V. Vitkausko vaikų bibliotekoje.  

Pavasario komanda, mokytojai 

Tarpgrupinės varžybos „Futboliukas“ Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda 

Inicijuoti kūrybinių darbų parodą tarptautinei vaikiškos knygos dienai 

paminėti „Knyga – pasaulį girdanti upė“ Kuršėnų V. Vitkausko vaikų 

bibliotekoje,. 

Pavasario komanda, mokytojai 

Velykinių margučių paroda salėje „Margučių margutis“. Pavasario komanda, grupių auklėtojos. 

Pėsčiųjų žygis po gimtuosius Kuršėnus. Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda, įstaigos bendruomenė. 

Gegužės mėnuo 

 Šventinis rytmetys mamos dienai „Tuk, širdele, tuk tuk...“ Pavasario komanda, grupių auklėtojos. 

Šiaulių rajono ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų, mišrių 

priešmokyklinio ugdymo grupių šventė ,,Judėjimo džiaugsmas“ 

Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda; įstaigos bendruomenė 

Tradicinė atsisveikinimo su darželiu šventė „Likite sveiki, žaislai“. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, meninio ugdymo mokytojas,  

Birželis - Liepa 

Vasaros sporto šventė Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda; įstaigos bendruomenė 

Rugsėjo mėnuo 

Rugsėjo 1 – osios šventė „Jau kviečia rugsėjo varpelis“. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupių auklėtojai, rudens komanda 
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Akcija ,,Diena be automobilio“. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupių auklėtojai, rudens komanda 

Respublikinis projektas „Europos judėjimo savaitė 2019“. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupių auklėtojai, rudens komanda 

Įdomiausios originaliausios daržovės paroda „Rudens kraitelė“. Rudens komanda, 

Spalio mėnuo 

Rudenėlio šventė „Oranžinis traukinys“. Rudens komanda, sveikatos priežiūros specialistas 

Pramoga „Paukščių palydos“. Rudens komanda, grupių auklėtojai 

Olimpinis ruduo miesto parke Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda. 

Lapkričio mėnuo 

Pramoga „Paukščių palydos“. Rudens komanda 

Žibintų šventė. Šv. Martyno „Žibėk žiburėli“ Rudens komanda 

Adventas „Prie Advento slenksčio sustojus“. Rudens komanda, grupių auklėtojai 

Gruodžio mėnuo 

Kūrybinė meninė vaikų ir tėvų paroda ,,Žaisliukas – darželio eglutei“. Grupių auklėtojai, žiemos komanda 

Tradicinė Kalėdinės eglutės šventė su Kalėdų seneliu . Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupių auklėtojai, žiemos komanda 

Kalėdinė piešinių paroda Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Mokytoja I. M. 

Dalyvauti  Kuršėnų miesto ikimokyklinukų ir priešmokyklinių grupių 

„Kalėdinėje futboliuko fiestoje“. 

Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda. 

 

4. PROJEKTAI 

 

VEIKLA DATA VYKDYTOJAI 

Tarptautinis tėvų ir pedagogų ilgalaikis prevencinis ir kūrybinis 

projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas. 

02 mėn. Logopedai, meninio ugdymo mokytojas 

Respublikinis projektas ,,Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2020“. 02 mėn. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, olimpinio judėjimo ir 

sveikatinimo komanda 

„Vardai ir raidės“ (STEAM). 03-05 mėn.  ,,Pelėdžiukų“ grupės mokytojai 

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltinėlis 2019–2023 m.“  2019 m. Olimpinio judėjimo ir sveikatinimo komanda 

„Pasaka apie liežuvį“. 2019 m. Logopedai, grupių mokytojai 

Respublikinis projektas ,,Sveikatiada“. 2019 m. Mokytoja V. S., olimpinio judėjimo ir sveikatinimo 

komanda 

,,Mes rūšiuojam“. 2019 m. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 

„Respublikinis projektas „Mano dviratukas“ 2019 m. „Spindulėlių“, „Riešutėlių“  grupių mokytojai 

Respublikinis projektas ,,Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“. 2019 m. Neformaliojo ugdymo mokytojas 
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Respublikinis projektas „Olimpinė karta“. 2019 m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, olimpinio judėjimo ir 

sveikatinimo komanda 

eTwinning projektas „OPA ir PA kejionė po Lietuvą“, „Žiemos 

linksmybės“ 

2019 m. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė D. N. 

„Mes nenorime sirgti“ 2019 m. Mokytoja E.J. 

„Linksmieji pirštukai“ 03-04 mėn. „Boružėlių“ grupių pedagogai 

Respublikinis projektas „Europos judėjimo savaitė 2020“ 2019 m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, olimpinio judėjimo ir 

sveikatinimo komanda 

eTwinning projektas „Žiemos linksmybės“. 2019 m. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė D. N. 

„Keliauju į profesijų šalĮ“ 2020 m. „Lašiukų “ grupės mokytojos 

„Seku, seku pasaka“ 2020 m. „Burbuliukų “ grupės mokytojos 

 

5. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

VEIKLA DATA VYKDYTOJAI 

Informacijos sklaida mokytojams apie kvalifikacijos tobulinimo 

renginius rajone, respublikoje. 

2020 m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Dalyvavimas įvairių švietimo įstaigų organizuojamuose seminaruose, 

renginiuose ir pan. 

2020 m. Mokytojai 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2020–

2022 m. parengimas. 

01 mėn. Atestacinės komisijos pirmininkas 

Stebėti, analizuoti ir aptarti atviras pedagogų veiklas įstaigoje. 04-10 mėn. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai 

Dalintis gerąja darbo patirtimi su įstaigos, rajono, šalies kolegomis. 2020 m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

   



 

 

30 

 

                                                                                                                                                                                      .             Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“

                   2020 metų veiklos plano   

                                                            3 priedas 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAS: Teikti lopšelio – darželio bendruomenę pagrindinių įstaigos tikslų bei uždavinių įgyvendinimui.  

UŽDAVINIAI: 

1. Teikti pasiūlymus lopšelio – darželio bendruomenei tobulinant veiklos sritis.  

2. Ieškoti rėmėjų įstaigos materialinės bazės turtinimui. 

 
 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. 1.1. Įstaigos tarybos posėdžių plano 2020 m. aptarimas. 

1.2. 2020-2021 metų įstaigos veiklos plano pristatymas.   

1.3. 2019 metų įstaigos vadovo veiklos ataskaitos pristatymas.  

1.4. Darbuotojų metinio vertinimo aptarimas.  

1.5. Darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimo pokyčiai. 

1.6. Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

1.7. Pedagoginių poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems ugdytiniams tvarkos 

aprašo pristatymas.  

1.8. Organizaciniai-informaciniai klausimai. 

2020-02 Tarybos pirmininkas 

Direktorius 

Direktorius 

Direktorius 

Direktorius 

Vaiko gerovės komisija 

Vaiko gerovės komisija 

 

Tarybos pirmininkas 

2. 2.1. Vaikų pasiekimų rezultatų aptarimas organizuojant ugdymą(si), pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą „Mažais žingsneliais, link didelio kelio“ ir priešmokyklinio ugdymo 

bendroji programa.  

2.2. Darbo organizavimas vasaros laikotarpiu. 

2.3. Ugdytinių sergamumo 2019/2020 m. m. analizė.  

2.4. Atnaujinto vaiko pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašo projekto pristatymas. 

2.4. Organizaciniai-informaciniai klausimai 

2020-05 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

Direktorius 

Sveikatos priežiūros specialistė 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Tarybos pirmininkas 

3. 3.1 Atnaujintos ugdymo programos ,,Mažais žingsneliais link didelio kelio“ pristatymas. 

3.2. Metinė įstaigos tarybos pirmininko veiklos ataskaita. 

2020-11 Tarybos pirmininkas 

Tarybos pirmininkas 
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3.3. 2020 m. biudžeto panaudojimo ataskaita. 

3.4. Labdaros, paramos fondo 2 proc. pajamų mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita. 

3.5. Lopšelio-darželio tarybos veiklos rezultatų analizė, darbo gairių 2021 m. 

numatymas. 

3.8. Lopšelio-darželio pedagogų 2020-2021 m. atestacijos programos suderinimas. 

3.10. Organizaciniai-informaciniai klausimai 

Direktorius 

Direktorius 

Tarybos pirmininkas, nariai 

 

Direktorius 

Tarybos pirmininkas 

 

 

____________________________________________ 
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       Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“  

       2020 metų veiklos plano    

       4 priedas 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Pagrindinės Vaiko gerovės komisijos (VGK) funkcijos: 

1. Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis. 

2. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą. 

3. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia 

siūlymus direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

4. Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo. 

5. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių 

veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones. 

Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos kūrimą. 

Uždaviniai: 
1. Atlikti ugdytinių specialiųjų poreikių pirminį vertinimą. 

2. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

3. Organizuoti pagalbą vaikui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą. 

4. Padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam. 

5. Dalyvauti įvairiuose projektuose, renginiuose. 

6. Siekti, kad įstaigos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą. 

 

 

Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys 

1. KRIZIŲ VALDYMAS 

1.1. Parengti krizių valdymo aprašą. 2020-01 VGK pirmininkas, nariai 

1.2. Sudaryti krizių valdymo komandą. 2020-01 VGK pirmininkas, nariai 

1.3. Krizės aplinkybių įvertinimas ir krizės valdymo plano 

parengimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK pirmininkas, nariai, krizių valdymo komanda 

1.4. Informacijos parengimas ir ugdymo įstaigos bendruomenės, 

steigėjo, Vaiko teisių apsaugos tarnybos informavimas apie krizę. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK pirmininkas, nariai, krizių valdymo komanda 

1.5. Ugdymo įstaigos bendruomenės grupių ir asmenų, kuriems Esant krizinei VGK pirmininkas, nariai, krizių valdymo komanda 
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reikalinga švietimo pagalba, įvertinimas ir pagalbos teikimo 

organizavimas. 

situacijai 

2. TĖVŲ KONSULTAVIMAS 

2.1. Parengti rekomendacijas tėvams „Jei mažylis švepluoja“, 

„Hiperaktyvių vaikų ugdymo kryptys“.  

2020-03 Logopedai 

2.2. Dalyvauti grupių tėvų susirinkimuose ir supažindinti tėvus su 

vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimais. 

2020-09 Logopedai 

2.3. Teikti individualias konsultacijas tėvams, pedagogams vaikų 

adaptacijos, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, elgesio sunkumų ir 

kitais klausimais. 

Pagal poreikį Logopedai 

2.4. Šviesti įstaigos bendruomenę, informuoti ją susirinkimuose: 

pedagoginėmis, sveikatos, psichologinėmis temomis. 

Pagal poreikį VGK nariai, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

3. PIRMINIS VERTIINIMAS 

3.1. Sudaryti ir pristatyti vaikų, lankančių logopedinius 

užsiėmimus, sąrašus, užsiėmimų tvarkaraščius 

2020-09 Logopedai 

3.2. Sudaryti ir pristatyti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 

sąrašą. 

2020-09 VGK pirmininkas 

3.3. Sudaryti ir pristatyti ugdytinių, rekomenduojamų konsultuoti 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje, sąrašą.  

2020-09 VGK pirmininkas 

3.4. Atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pirminius vertinimus ir organizuoti pagalbą. 

2020-09 VGK nariai 

3.5. Pildyti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pakartotinio 

vertinimo formą Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai.  

Pagal poreikį Logopedai 

4. PREVENCINĖ VEIKLA 

4.1. Tęsti „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programos įgyvendinimą 

(integruoti į ugdomąjį procesą). 

2020-03 VGK nariai, grupių pedagogai 

4.2. Organizuoti smurto prevencijos savaitės renginius „Be 

patyčių“. 

2020-04 VGK nariai, grupių pedagogai, tėvai 

4.3. Dalyvauti projekte „Solidarumo bėgimas“. 2020-09 VGK nariai, grupių pedagogai, neformaliojo ugdymo 
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mokytoja, tėvai 

4.4. Vykdyti socialinę akciją „Tolerancijos diena“. 2020-11 VGK nariai, grupių pedagogai, tėvai 

4.5. Organizuoti vaikų sveikatos priežiūrą. Visus metus VGK nariai, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

5. PAGALBA VAIKAMS 

5.1.Parengti ir tvirtinti  Vaiko gerovės komisijos planą 2020 

metams. 

2020-01 VGK pirmininkas, nariai 

5.2. Sudaryti individualios pagalbos planus vaikams, turintiems 

ugdymosi sunkumų. 

2020-01 Logopedai, grupių pedagogai 

5.3.Aptarti vaikų kalbos korekcijos rezultatus (pirmo pusmečio). 2020-01 Logopedai, grupių pedagogai 

5.4.Aptarti ir tęsti metinį projektą „Logopedinis vaikų vertinimas ir 

įsivertinimas“.  

2020-01 Logopedai 

5.5. Atlikti apklausą 1,5 – 55 metų vaikų elgesiui vertinti iš 

pedagogų ir tėvų praktikos. 

2020-03 Logopedai, grupių pedagogai, tėvai 

5.6. Aptarti vaikų kalbos korekcijos rezultatus (antro pusmečio) 2020-05 Logopedai, grupių pedagogai 

5.7. Dalyvauti priešmokyklinės grupės vaikų brandumo mokyklai 

vertinime. 

2020-05 Logopedai 

5.8. Aptarti vaikų kalbos korekcijos rezultatus. 2020-12 Logopedai 

5.9. Pateikti Vaiko gerovės komisijos ir logopedų metines darbo 

ataskaitas. 

2020-12 VGK pirmininkas, logopedai 

5.10. Kiti klausimai   

 

 

_____________________________________________________________ 
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       Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 

       2020 metų veiklos plano    

       5 priedas 

LOGOPEDĖS M. G. DARBO PLANAS 

 

Tikslas – teikti logopedo pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Siekti, kad vaikai būtų ugdomi atsižvelgiant į jų 

specialiuosius poreikius ir optimalius gebėjimus. 

Uždaviniai: 
1. Organizuoti pratybas, tirti vaikų kalbą; 

2. Bendradarbiauti su pedagogais ir specialistais, vaikų tėvais; 

3. Tobulinti kvalifikaciją; 

4. Kaupti duomenis bei gaminti mokymo priemones; 

5. Analizuoti kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo efektyvumą; 

6. Brandinti darželio bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių vaikus; 

7. Sudaryti tinkamą mokymosi aplinką. 

Eil. 

Nr. 

Vedamos priemonės Data 

1. Logopedo užsiėmimų metu mokyti taisyklingai artikuliuoti garsus, lavinti foneminę klausą, mokyti garsinės 

analizės ir sintezės, tobulinti gramatinę kalbos sandarą, plėsti žodyną. 

2020 m. 

2. Sistemingai pildyti užsiėmimų lankomumo žurnalą. 2020 m. 

3. Individualizuoti ir diferencijuoti kalbinę medžiagą, plėtoti ugdytinių pažintines galias. 2020 m. 

4. Konsultuoti tėvus (globėjus) ir auklėtojas (individualiai) logopedo darbo klausimais. 2020 m. 

5. Kartu su pedagogais aptarti vaikų ugdymui skirtas programas, korekcinio darbo nuoseklumą. 2020 m. 

6. Ruošti ir pristatyti ataskaitas apie vaikų kalbos šalinimo rezultatus mokytojų pasitarimuose. 2020 m. 

7. Atlikti tyrimą „Tėvų ir logopedų bendradarbiavimo ypatybės lopšelyje-darželyje „Nykštukas“. 02 mėn. 

8. Ruošti programas kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti. 2020 m. 

9. Sudaryti lankstinuką „Liežuvio mankštelė namuose“. 2020 m. 

10. Informuoti tėvus apie vaikų ugdymosi pažangą, sunkumus, problemas.  10 mėn. 

11. Gerosios patirties pasidalijimas. Filmuotos veiklos su vaikais pristatymas. Pasakų tema. 03-04 mėn. 

12. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimosi seminaruose. 2020 m. 

13. Dalyvauti priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės brandumo mokyklai nustatyme. 05 mėn. 

14. Ištirti naujai pradėjusių lankyti darželį vaikų kalbą. Nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Iki 09-14 
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15. Sudaryti vaikų sąrašą, kurie lankys logopedo užsiėmimus.  Iki 09-14 

16. Sudaryti logopedo užsiėmimų tvarkaraštį. Iki 09-14 

17. Užpildyti kalbos įvertinimo korteles. Iki 09-14 

18. Patikrinti lankiusių vaikų kalbą, patikslinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų diagnozes. Iki 09-14 

19. Sudaryti ugdytinių sąrašą pagal grupes su panašiais sutrikimais. Iki 09-14 

20. Ištirti ugdytinius, kuriems reikalinga Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos konsultacija, teikti sąrašą ir 

duomenų lenteles. 

09-14 

21. Susipažinti su vaikų medicininėmis kortelėmis, gydytojų įrašais. 09-14 

22. Užpildyti Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos duotas lenteles. Iki 10-01 

23. Parengti 4, 5, 8 formas, vertinimų korteles Iki 10-01 

24. Parengti grupinių, individualių pratybų programas skirtas ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimui. Iki 09-14 

25.  Parengti rekomendacijas grupių pedagogams ir tėvams: 

„Hiperaktyvių vaikų ugdymo kryptys”, „Jei mažylis švepluoja“. 

11 mėn. 

26.  Stiprinti ugdytinių  mokymosi motyvaciją, sukurti ir išlaikyti teigiamus santykius, pabrėžiant vaikų laimėjimus. 2020 m. 
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Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

,,Nykštukas“  

2020 metų veiklos plano  

6 priedas 

LOGOPEDĖS V. D. DARBO PLANAS 

 

Tikslas – – teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo  sutrikimų. Siekti, kad vaikai būtų ugdomi atsižvelgiant į jų 

specialiuosius poreikius ir optimalius gebėjimus. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti pratybas, tirti vaikų kalbą; 

2. Bendradarbiauti su pedagogais ir specialistais, vaikų tėvais; 

3. Tobulinti kvalifikaciją; 

4. Kaupti duomenis bei gaminti mokymo priemones; 

5. Analizuoti kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo efektyvumą; 

6. Brandinti darželio bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių vaikus; 

7. Sudaryti tinkamą mokymosi aplinką. 

 

Eil. 

Nr. 
Vedamos priemonės Data 

1. Logopedo užsiėmimų metu mokyti taisyklingai artikuliuoti garsus, lavinti foneminę klausą, mokyti 

garsinės analizės ir sintezės, tobulinti gramatinę kalbos sandarą, plėsti žodyną. 

2020 m. 

2. Sistemingai pildyti užsiėmimų lankomumo žurnalą. 2020 m. 

3. Individualizuoti ir diferencijuoti kalbinę medžiagą, plėtoti ugdytinių pažintines galias. 2020m. 

4. Konsultuoti  tėvus ir mokytojus (individualiai) logopedo darbo klausimais. 2020 m. 

5. Kartu su pedagogais aptarti vaikų ugdymui skirtas programas, korekcinio darbo nuoseklumą. 2020 m. 

6. Ruošti ir pristatyti ataskaitas apie vaikų kalbos šalinimo rezultatus mokytojų pasitarimuose. 2020 m. 

7. Pasigaminti metodinę priemonę garsų nustatymui, rišliajai kalbai ugdyti „Ką pirks Šarūnas, ką pirks 

Aušrelė“. 

01 mėn. 

8. Papildyti įvairiomis užduotimis savaitinius veiklos planus kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti. 2020 m. 

9. Tęsti projektą „Logopedo vaikų vertinimas ir įsivertinimas“. iki 05 mėn. 

10. Parengti lankstinuką „Logopedo patarimai“. 2020 m. 
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11. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimosi seminaruose. 2019 m. 

12. Dalyvauti priešmokyklinio amžiaus vaikų brandumo mokyklai nustatyme. 05  mėn. 

13. Ištirti naujai pradėjusių lankyti darželį vaikų kalbą. Nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų diagnozes. Iki 09-15 

14. Sudaryti vaikų sąrašą, kurie lankys logopedo užsiėmimus.  Iki 09-15 

15. Sudaryti logopedo užsiėmimų tvarkaraštį. Iki 09-15 

16. Užpildyti kalbos įvertinimo korteles. Iki 09-15 

17. Patikrinti lankiusių vaikų kalbą, patikslinti  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų diagnozes. Iki 09-15 

18. Sudaryti ugdytinių sąrašą pagal grupes su panašiais sutrikimais. Iki 09-15 

19. Ištirti ugdytinius, kuriems reikalinga Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnybos konsultacija, teikti sąrašą ir 

duomenų lenteles. 

09-15 

20. Susipažinti su vaikų medicininėmis kortelėmis, gydytojų įrašais. 09-15 

21. Užpildyti Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnybos duotas lenteles. Iki 10-01 

22. Parengti 4, 5, 8 formas. Iki 10-01 

23. Parengti pogrupinių, individualių pratybų programas ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimui. Iki 09-15 

24. Informuoti tėvus apie vaikų ugdymosi pažangą, sunkumus, problemas. 2020 m. 

25. Bendradarbiaujant su meninio ugdymo mokytoja, vykdyti projektą „Pasaka apie liežuvį“. 11-20 

26. Parengti rekomendacijas grupių pedagogams ir tėvams: 

„Padėkime vaikams įveikti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus”, “Užsiėmimai, didinantys vaiko pasitikėjimą 

savimi. “ 

Metų eigoje 

27. Stiprinti ugdytinių  mokymosi motyvaciją, sukurti ir išlaikyti teigiamus santykius, pabrėžiant vaikų 

laimėjimus 

Visus mokslo metus 
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Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

,,Nykštukas“  

2020 metų veiklos plano  

7 priedas 

 

OLIMPINIO JUDĖJIMO IR SVEIKATINIMO KOMANDOS VEIKLOS PLANAS 
Pasiekimai: 

1. Formuosis vaikų sveikatos įgūdžiai ir atsiskleis sportiniai gebėjimai per aktyvią vaikų veiklą.  

2. Tobulės bendruomenės (vaikų, tėvų, pedagogų) ir partnerių bendradarbiavimas, kuriant ir realizuojant olimpines idėjas ir vertybes..  

3. Formuosis ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžiai. 

4. Ugdysis gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su partneriais ir varžovais, garbingai kovoti, kilniai elgtis. 

5. Susipažins su Olimpinėmis žaidynėmis, jų atributika ir vasaros ir žiemos sporto šakomis 

EIL. 

NR. 
TURINYS DATA 

1. Prisijungti prie respublikinio projekto „Olimpinė karta“ organizuojamų renginių. 2020m. 

2. Tarpgrupinės varžybos „Futboliukas“ 04-05  mėn. 

3. Pėsčiųjų žygis po gimtuosius Kuršėnus. Metų eigoje 

4. Dalyvauti Šiaulių rajono ikimokyklinių įstaigų sporto šventėje „Futboliukas“ 03  mėn. 

5.   Išvyka į Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklą. 09-10 mėn. 

6. Šiaulių rajono ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų, mišrių priešmokyklinio ugdymo grupių 

šventė ,,Judėjimo džiaugsmas“ 

05 mėn. 

7. Vasaros sporto šventė 06-07 mėn. 

8. Respublikinis projektas „Europos judėjimo savaitė 2020“  09 mėn. 

9.  Piešinių konkursas „Sportas - sveikata“ 10 mėn. 

10. Inicijuoti respublikinio projekto „Sveikatiada“ renginius. 2019 m. 

11. Dalyvauti  Kuršėnų miesto ikimokyklinukų ir priešmokyklinių grupių „Kalėdinėje futboliuko fiestoje“. 12 mėn. 

12. „Diena su krepšiniu“, viktorina „Ką žinau apie krepšinį?“ 02 mėn. 

13. „Olimpinis pavasaris parke“ 01 mėn. 

14. Dalyvavimas RIUKKPA organizuojamose „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ 10 mėn. 
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Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

,,Nykštukas“  

2020 metų veiklos plano  

8 priedas 

 

ŽIEMOS KOMANDOS VEIKLOS PLANAS 

sausis, vasaris, gruodis  

 

Pasiekimai: 

1. Ugdytiniai stebės žiemos orus, spalvas, aprangą, plėtos žinias apie švenčių tradicijas ir papročius. 

2. Nusiteiks džiugiems išgyvenimams, smagiems žaidimams pramogaujant su žiemos sporto priemonėmis 

3. Dalyvaus renginiuose su socialiniais partneriais. Formuosis kūrybiniai gebėjimai, vaikai patirs teigiamų emocijų. 

4. Tėvai dalyvaus įstaigos bendruomenės renginiuose. 

5. Sudarytos sąlygos  kaupti ir turtinti savo patirtį įvairiose ugdymo aplinkose. 

 

 

 

EIL. 

NR. 
TURINYS DATA 

1. Pramoginis rytmetis. ,,Sudie, eglute žaliaskare, sugrįžki kitąmet“. 01 mėn. 

2. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Išvyka prie Vyčio paminklo Sausio 13 - osios 

įvykiams paminėti. 

01 mėn. 

3. Akcija, skirta paremti Šiaulių gyvūnų globos namams ,,Šiaulių letenėlė‘‘. 

 

02 mėn. 

4. Gamtos žadinimo šventė. Užgavėnės. ,,Kanapinis valgyt nori, Lašininis storas stovi“. 02 mėn. 

5. Eilėraščių konkursas Vasario 16 – ąjai paminėti „Po gimtinės stogu“. 02 mėn. 

6. Sportinė pramoga. ,,Kviečiame būrin visus – sportui šaltis nebaisus“. 12 mėn. 

7. Įstaigos puošimas žiemos akcentais. 12 mėn. 

8. Kūrybinė meninė vaikų ir tėvų paroda ,,Žaisliukas – darželio eglutei“. 12 mėn. 
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                                                                                                                                                                          Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio  

                                                                                                                                                                         ,,Nykštukas“  

2020 metų veiklos plano  

9 priedas 

 

PAVASARIO KOMANDOS VEIKLOS PLANAS 

2020 m. kovo mėn., balandžio mėn., gegužės mėn. 

 

Pasiekimai: 

1. Ugdytiniai gilins žinias apie pavasario švenčių tradicijas ir papročius. 

2. Renginių metu vaikai rodys savo kūrybinius gebėjimus, patirs teigiamų emocijų. 

3. Tėvai dalyvaus įstaigos bendruomenės renginiuose. 

 

EIL. 

NR. 
TURINYS DATA 

1. Puošti įstaigos interjerą pavasario akcentais. 03 mėn. 

2.  Inicijuoti parodą Kuršėnų miesto politechnikos mokykloje Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui 

paminėti „Aš – Lietuvos dalis“. 

03 mėn. 

3. Inicijuoti akciją darželyje „Aš – mažasis žemės žmogus“ (Žemės dienai). 04 mėn. 

4. Velykinių margučių paroda salėje „Margučių margutis“. 04 mėn. 

5. Šventinis rytmetys mamos dienai „Tuk, širdele, tuk tuk...“ 05 mėn. 

7. Tradicinė atsisveikinimo su darželiu šventė „Likite sveiki, žaislai“. 05 mėn. 

 

_____________________________________________________________________ 
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Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

,,Nykštukas“  

2020 metų veiklos plano  

10 priedas 

 

RUDENS KOMANDOS VEIKLOS PLANAS 

2020 m. rugsėjis, spalis, lapkritis  

 

Pasiekimai: 

1. Ugdytiniai stebės rudenišką Kuršėnų m. gamtos grožį, taikys netradicinius meninės raiškos būdus ir metodus.  

2. Bandys išreikšti jausmus bei kūrybines idėjas derinant judesį ir žodinę raišką.  

3. Vaikai ugdysis tikslingą ir kryptingą požiūrį į sveikatą. 

4. Ugdysis atsakomybę už gamtos likimą. 

5. Vaikai įgys teigiamas emocijas.  

6. Tėvai dalyvaus įstaigos bendruomenės renginiuose. 

 

 

 

EIL. 

NR. 
TURINYS DATA 

1. Rugsėjo 1 – osios šventė „Sveikas, darželi“. 09 mėn. 

2. Akcija „Diena be automobilio“. Akcija . Paroda „Kojamobilis“ 09 mėn. 

3. Įstaigos interjero puošimas rudens akcentais. 10 mėn. 

4. Rudenėlio šventė „Oranžinis traukinys“. 10 mėn. 

5. Įdomiausios originaliausios daržovės paroda „Rudens kraitelė“. 10 mėn. 

6. Pramoga „Paukščių palydos“. 10 mėn. 

7.  Šv. Martyno „Žibėk žiburėli“ 11 mėn. 

8. Paroda „Žibinto švieselė“ iš antrinių žaliavų. 11 mėn. 

 

_________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                                          Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio  

                                                                                                                                                                         ,,Nykštukas“  

2020 metų veiklos plano  

11 priedas 

 

PEDAGOGINĖS IR ADMINISTRACINĖS STEBĖSENOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Stebėsenos tikslas  Data Informacijos sklaida Atsakingi 

PEDAGOGINĖ STEBĖSENA 

1. Ugdomosios aplinkos atnaujinimas kovo mėn. 

spalio mėn. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose Administracija 

2. Ugdomosios veiklos stebėjimas ,,Žiniukų“, 

„Pelėdžiukų“, „Drugelių“ grupėse. 

balandžio 

spalio mėn. 

Metodinės grupės užsiėmimuose 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

visuomenės sveikatos specialistas 

3. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, 

tikslingas jų rezultatų panaudojimas 

ugdymo organizavime. 

balandžio mėn. 

lapkričio mėn. 

Metodinės grupės užsiėmimuose 

individualiai 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

4. Kūrybiškų, inovatyvių, alternatyvių 

ugdymo metodų taikymas, siekiant gerinti  

vaikų individualius  pasiekimus, pažangą ir  

galias. 

spalio mėn. Mokytojų tarybos posėdžiuose Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

5. Naujai pradėjusių lankyti darželį vaikų 

adaptacija grupėse. 

spalio mėn. Metodinės grupės užsiėmimuose 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

6. Tėvų susirinkimų organizavimas grupėse. balandžio  

mėn. 

rugsėjo mėn. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 

7. 

 

Organizuotų renginių kokybė ir vaiko 

poreikių tenkinimas. 

gruodžio mėn. 

 

Metodinės grupės užsiėmimuose 

individualiai 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

8. Veiklos organizavimas, naujovių įdiegimas 

vaiką sveikatinančios priemonės. 

sausio mėn. Metodinės grupės užsiėmimuose Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
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ADMINISTRACINĖ STEBĖSENA 

1. Saugos duomenų pildymas. sausio mėn. Individualiai su direktoriaus 

pavaduotoju ūkio reikalams 

Direktorius 

2. Reguliarus, tikslus žurnalo pildymas apie 

pastato techninę būklę. 

vasario mėn. Individualiai su direktoriaus 

pavaduotoju ūkio reikalams 

Direktorius 

3. Švara ir tvarka, higieninių normų 

laikymasis grupėse, koridoriuose, salėse. 

nuolat Aptarnaujančio personalo 

susirinkimų metu, individualiai 

su atsakingais darbuotojais 

Direktorius, dietistas, visuomenės 

sveikatos specialistas 

4. Maisto suderinamumas, technologinių 

kortelių naudojimas.  

spalio mėn. Individualiai su dietistu, 

visuomenės sveikatos specialistu 

Direktorius, komisija 

5. Ugdytinių ugdymo(si) sutartys, asmens 

bylos. 

gruodžio mėn. Individualiai su darbuotoju Direktorius, komisija 

6. Maisto likučiai sandėlyje. gruodžio mėn. Individualiai su sandėlininku, 

dietistu 

Direktorius, komisija 

 

_______________________________________________________ 
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Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

,,Nykštukas“  

2020 metų veiklos plano  

12 priedas 

 

MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO, UGDYMO SĄLYGŲ TOBULINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. Įkurti inovatyvią edukacinę ,,Atradimų-tyrinėjimų“ erdvę. 

 

III ketvirtyje Administracija 

2. Įsigyti interaktyvų ekraną, planšetinius kompiuterius. I ketvirtyje Administracija 

3. Pakeisti sanitarinius mazgus grupėse. III ketvirtyje Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

4. Užbaigti atlikti lopšelio-darželio pastato fasado renovaciją IV ketvirtyje Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

5. Atlikti „Spindulėlių“ grupės remontą. III ketvirtyje Direktorius 

6. Įkurti naują grupę. III ketvirtyje  

6. Pakeisti lauko pavėsinių stogų dangą. birželio -

rugpjūčio mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

9. Įkurti naujas edukacines erdves lauko aikštelėse. II, III  ketvirtyje Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

10. Įrengti vaistažolių lysves vaikų edukacijai. gegužės mėn. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

11. Įsigyti naujų edukacinių priemonių vaikų ugdymui birželio -

rugpjūčio mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

12. Atlikti dietisto ir sveikatos priežiūros specialisto kabineto 

remontą. 

II ketvirtyje Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

 

___________________________________________________ 
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Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

,,Nykštukas“  

2020 metų veiklos plano  

14 priedas 
 

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO PLANAS 

Tikslai: 

1. Įsivertinti įstaigos stipriąsias ir silpnąsias puses.   

2. Nustatyti tobulintinas sritis, parengti rekomendacijas. 

Darbo planas 

2016 – 2020 m. 

Eil.N

r. 
Turinys Data Atsakingi 

1. Etosas. 

 

2016-11-03 

2016-12-12 

VAK grupė 

2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 

 

2017-01-05 

2017-04-24 

VAK grupė 

3. Parama ir pagalba vaikui, šeimai. 

 

2017-09-07 

2018-12-31 

VAK grupė 

4. Vaiko ugdymosi pasiekimai. 2018-01-04 

2018-05-20 

VAK grupė 

5. Ištekliai. 2019-01-04 

2019-05-18 

VAK grupė 

6. Įstaigos valdymas. 

 

 

2019-01-10 

2020-05-20 

2020-01-14 

2020-05-20 

VAK grupė 

 

_____________________________ 
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Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

,,Nykštukas“  

2020 metų veiklos plano  

14 priedas 

 

TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO PLANAS 

 

EIL. 

NR. 
VEIKLOS TURINYS DATA ATSAKINGAS 

Visuotiniai tėvų susirinkimai: 

1. 1. Ataskaita už 2019 metus. 

2. 2020 m. mokyklos veiklos plano pristatymas. 

3. „Montessorinio metodo integravimas į visuminį ugdymą“ (filmuotos veiklos 

pristatymas.) 

4. Organizaciniai – informaciniai klausimai. 

5. Teatralizuotas vaikų pasirodymas. 

2020-02 mėn. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

montessori grupių mokytojai, 

meninio ugdymo mokytojas 

2. 

 

1. Lopšelio-darželio bendruomenės veiklos apibendrinimas. 

2. 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio fondo paskirstymo ataskaita. 

3. Diskusija „Nauja lopšelio-darželio internetinė svetainė“ 

4. Organizaciniai – informaciniai klausimai. 

5. Vaikų  vokalo studijos koncertas. 

2020-11 mėn. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

meninio ugdymo mokytojas 

3. Tėvų susirinkimai grupėse pagal planą. 2020 m. 

01, 05, 09 mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 

4. Būsimųjų lopšelio-darželio ugdytinių tėvų susirinkimas. birželio mėn. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Kita veikla 

5. Sistemingai vykdyti informacijos sklaidą tėvams tinklapyje. 

www.kursenunykstukas.lt, paskyroje FB, grupių stenduose. 

Nuolat Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

6. Teikti tėvams informaciją apie vaikų ugdymą(si), individualius gebėjimus ir pažangą. 

Įtraukti juos į vertinimą. 

Nuolat Grupių auklėtojos 

7. Atvirų durų dienos tėvams ir kitiems šeimos nariams. Kas antrą mėn. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

8. Sudaryti ir pateikti tėvams atmintines, lankstinukus aktualiais vaikų ugdymo 

klausimais. 

Metų eigoje Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dietistas, 

http://www.kursenunykstukas.lt/
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visuomenės sveikatos 

specialistas 

9. Inicijuoti ir įtraukti tėvus į organizuojamus renginius, sveikatos dienas, projektinę 

veiklą, šventes, popietes, akcijas. 

Pagal veiklos 

planą 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

______________________________ 
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Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

,,Nykštukas“ 

2020 metų veiklos plano  

15 priedas 
 

DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMŲ PLANAS 

 

EIL. 

NR. 
VEIKLOS TURINYS DATA ATSAKINGAS 

1. 1. 2020 m. veiklos tikslų ir prioritetų pristatymas lopšelio-

darželio bendruomenei. 

2. Komandų pristatymas 2020 m. 

3. Maitinimo organizavimas ir pateikimas. 

4.Ugdytinių sergamumo analizė. 

5. Stebėsenos rodiklių už 2020 m. pristatymas. 

5. Organizaciniai-informaciniai klausimai. 

2020-02 

 

Administracija, dietistas 

2. 1. Lopšelio-darželio darbas vasaros laikotarpiu. 

2. Darbuotojų saugumas. 

3. Bendra darbuotojų išvyka. 

4. Organizaciniai-informaciniai klausimai. 

2020-05  Administracija 

3. 1. Lopšelio-darželio darbas naujais mokslo metais. 

2. Lopšelio-darželio patalpų sanitarinė būklė. 

3. Vandens, elektros energijos, šilumos, materialinių vertybių 

taupymas. 

4. Organizaciniai-informaciniai klausimai. 

2020-08 

 

 

 

Administracija, dietistas 

4.  1. 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė. 

Įstaigos finansinė būklė. 

2. Finansinė ataskaita, 2 proc. lėšų panaudojimo ataskaita. 

3. Įstaigos veiklos priežiūros rezultatų aptarimas. 

4. 2020 m. lopšelio-darželio bendruomenės veiklos analizė. 

5. Organizaciniai-informaciniai klausimai. 

2020-12 Administracija 

 

 

______________________________ 
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                                                                                                                                                                          Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio  

                                                                                                                                                                        ,,Nykštukas“  

2020 metų veiklos plano  

16 priedas 
 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO DARBO PLANAS 

 

Funkcija Priemonės pavadinimas Įvykdym

o laikas 

Vertinimo 

kriterijai 

Planuojama Įvykdyta 

1. Rinkti, kaupti ir analizuoti 

duomenis apie vaikų sveikatos 

būklę. 

1.1. Vaiko sveikatos pažymėjimų 

(formos Nr.027-1/a) surinkimas ir 

analizė. 

Iki 10.30 Surinktų 

pažymėjimų 

sk./analizių sk. 

170/1  

1.2. Vaikų sergamumo pažymų 

surinkimas ir analizė. 

Iki 06.15 Surinktų pažymų 

sk./analizių sk. 

-  

2. Pateikti pedagogams asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistų rekomendacijas dėl 

mokinių sveikatos, bei 

koordinuoti šių rekomendacijų 

įgyvendinimą. 

2.1. Žinių apie vaikų sveikatą 

surašymas į grupių 

žurnalus/elektroninius dienynus. 

Iki 10.15 Užpildytų 

žurnalų/dienynų 

sk. 

-  

2.2. Ugdymo įstaigos bendruomenės 

narių konsultavimas dėl asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistų rekomendacijų 

įgyvendinimo.  

2020 m. Gydytojų 

rekomendacijų 

sk./konsultacijų 

sk. 

20/3 

 

 

3. Teikti išvadas ir pasiūlymus 

dėl vaikų sveikatos būklės 

darželio bendruomenei (ne rečiau 

kaip 1 kartą per metus) 

3.1. Ugdymo įstaigos bendruomenės 

informavimas apie vaikų sveikatos 

būklę, išvadų ir rekomendacijų 

pateikimas. 

Iki 11.30 Informacijų sk. 1  
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4. Darželio aplinkoje identifikuoti 

visuomenės sveikatos rizikos 

veiksnius. 

4.1. Ugdymo įstaigos aplinkos 

atitikties higienos normoms 

vertinimas ir ugdymo įstaigos 

vadovui pasiūlymų teikimas. 

2 k. per 

metus 

(rugpjūči

o ir 

vasario 

mėn.) 

Vertinimų 

sk./pasiūlymų sk. 

2  

5. Teikti siūlymus dėl vaikų 

sveikatos stiprinimo ir darželio 

aplinkos sveikatos priemonių 

įtraukimo į darželio strateginius 

veiklos planus darželio 

administracijai. 

5. Pasiūlymų teikimas dėl vaikų 

sveikatos stiprinimo ir mokyklos 

aplinkos sveikatos priemonių 

įtraukimo į mokyklos  

strateginius veiklos planus mokyklos 

administracijai. 

    

2020 m. Pasiūlymų sk. 1  

6. Organizuoti vaikų sveikatos 

stiprinimo priemonių ir darželio 

aplinkos sveikatos priemonių 

įgyvendinimą ir įgyvendinti jas 

pagal kompetenciją. 

6.1. Konkursų, viktorinų ir kt. viešų 

renginių organizavimas: 

2020 m. Iš viso renginių 

sk./dalyvių sk. 

3/155  

6.1.1. Renginys ,,Grūdinių produktų 

iššūkis“.  

sausis renginių 

sk./dalyvių sk. 

1/40  

6.1.2.Renginys ,,Sveikata visiems“. balandis renginių 

sk./dalyvių sk. 

1/40  

6.1.3. Sporto šventė ,,Aš laimingas, 

nes sportuoju“. 

gegužė renginių 

sk./dalyvių sk. 

1/75  

7. Dalyvauti planuojant ir 

įgyvendinat sveikatos ugdymo 

bendrąją programą ar kitą 

sveikatos ugdymo veiklą 

darželyje. 

7.1. Dalyvauti įgyvendinat sveikatos 

ugdymo bendrąją programą ar kitą 

sveikatos ugdymo veiklą darželyje. 

2020 m. Pasitarimų ar 

posėdžių sk. 

1/1  

7.2. Teikti konsultacijas vaikų 

sveikatos stiprinimo klausimais 

darželio bendruomenei. 

2020 m.  Iš viso 
konsultacijų sk. 

10  

7.2.1. Vaikams  Konsultacijų sk. 4  

7.2.2. Tėvams  Konsultacijų sk. 2  

7.2.3. Pedagogams  Konsultacijų sk. 2  

7.2.4. Darbuotojams  Konsultacijų sk. 2  
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8. Teikti sveikatos žinias darželio 

bendruomenei apie sveikatos 

išsaugojimą bei sveikatos 

stiprinimo būdus, mokyti 

pritaikyti jas praktiškai. 

8.1. Pranešimai, paskaitos, 

pamokos: 

 

 

 

2020 m. Iš viso renginių 

sk./dalyvių sk. 

1/10  

 8.1.1.Pranešimas ,,Ugdytinių  

sergamumo analizė“. 

 Renginių 

sk./dalyvių sk. 

1/10  

8.2. Diskusijos, debatai ir kiti 

aktyvūs mokymo būdai: 

2020 m.  Iš viso renginių 

sk./dalyvių sk. 

44/645  

8.2.1. Tema ,,Kas yra mikrobai?“ sausis Renginių 

sk./dalyvių sk. 

4/60  

8.2.2. Tema ,,Kaip išsaugoti sveikus 

dantukus“. 

vasaris Renginių 

sk./dalyvių sk. 

5/75  

8.2.3. Tema ,,Mano kūnas“. kovas Renginių 

sk./dalyvių sk. 

5/75 

 

 

8.2.4. Tema. ,,Aukime švarūs ir 

sveiki‘‘. 

balandis Renginių 

sk./dalyvių sk. 

3/30  

8.2.5.Tema ,,Švarios rankelės-

šypsosi veidelis“. 

gegužė Renginių 

sk./dalyvių sk. 

4/60  

8.2.6. Tema ,,Saugus elgesys kieme, 

gamtoje“. 

birželis Renginių 

sk./dalyvių sk. 

5/75  

8.2.7. Tema ,,Šviesoforo akelės“. rugsėjis Renginių 

sk./dalyvių sk. 

4/60  

8.2.8. Tema ,,Mokinuosi atpažinti 

jausmus“. 

spalis Renginių 

sk./dalyvių sk. 

3/45  

8.2.9. Tema ,,Saugokime savo akis“. spalis Renginių 

sk./dalyvių sk. 

2/30  

8.2.10. Tema ,,Sveikas maistas“. lapkritis Renginių 

sk./dalyvių sk. 

5/75  

8.2.11. Tema ,,Žiemos pavojai“. gruodis Renginių 

sk./dalyvių sk. 

4/60  

8.3. TV ir radijo laidos, video- ir 

audiosiužetai: 

2020 m. Iš viso priemonių 

sk. 
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8.4. Straipsniai, pranešimai, 

publikacijos periodiniuose 

leidiniuose ir internete: 

2020 m. Iš viso priemonių 

sk. 

5  

 8.4.1.Straipsnis ,,Grūdinių produktų 

iššūkis“. 

sausis 1   

8.4.2.Straipsnis ,,Saugus elgesys 

gamtoje“. 

birželis 1   

 8.4.3. Straipsnis ,,Aš laimingas, nes 

sportuoju“. 

gegužė 1   

 8.4.4.Straipsnis ,,Mano jausmai“. spalis 1   

 8.4.5. Straipsnis ,,Sveikas maistas“. lapkritis 1   

 8.5. Stendai, plakatai: 2020  m. Iš viso temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

11/96  

8.5.1. Stendas ,,Peršalimas ar gripas“. sausis Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/9  

8.5.2.Stendas ,,Burnos higiena. vasaris Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/9  

 

 

8.5.3. Stendas  ,,Pasaulinės dienos 

vanduo ir žemė“. 

kovas Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/9  

 8.5.4.Stendas ,,Balandžio -7-oji 

Pasaulinė Sveikatos diena“. 

balandis Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/9  

 8.5.5. Stendas ,,Gegužės -5-oji 

Pasaulinė švarių rankų diena“. 

gegužė Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/9  

 8.5.6. Stendas ,,Vasaros pavojai“. birželis Temų 

sk./egzempliorių 

1/9  
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sk. 

 8.5.7.Stendas ,,Fizinio aktyvumo 

nauda vaikų sveikatai“. 

rugpjūtis Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/6  

 8.5.8. Stendas ,,Kaip elgtis saugiai 

gatvėje?“. 

rugsėjis Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/9  

 8.5.9. Stendas ,,Spalis- regos 

mėnuo“. 

spalis Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/9  

 8.5.10.Stendas ,,Sveikas maistas-

sveiki mes“. 

lapkritis  Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/9  

 8.5.11.Stendas ,,Žiemos pavojai“. gruodis Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/9  

 8.6. Atmintinės, lankstinukai, 

brošiūros, knygos ir kiti leidiniai: 

2020 m. Iš viso temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

5/23  

8.6.1. Lankstinukas ,,Rotavirusinis 

enteritas“. 

 Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/19  

 8.6.2. Lankstinukas ,,Virusinės 

žarnyno ligos“. 

 

 Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/1  

 8.6.3. Lankstinukas ,,Vėjaraupiai“. 

 

 Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/1  

 8.6.4. Lankstinukas ,,Skarlatina“.  Temų 

sk./egzempliorių 

sk. 

1/1  

 8.6.5. Lankstinukas ,,Tymai“.  Temų 

sk./egzempliorių 

1/1  
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sk. 

9. Teikti ir (ar) koordinuoti 

pirmosios pagalbos teikimą 

darželyje. 

9.1. Pirmosios pagalbos teikimas 2020 m.  Atvejų sk. ---  

 9.2. Pirmosios pagalbos rinkinių 

komplektavimas, jų naudojimo 

priežiūra. 

2020 m.  Pirmosios 

pagalbos rinkinių 

sk. 

1/10  

 9.3. Ugdymo įstaigos darbuotojų 

konsultavimas pirmosios pagalbos 

koordinavimo klausimais. 

2020 m. Konsultacijų sk. 1  

10. Tikrinti mokinių asmens 

higieną. 

10.1. Vaikų apžiūra dėl pedikuliozės 

ir asmens higienos. 

2020 m. Patikrintų vaikų 

sk. 

2/30  

11. Planuoti ir taikyti 

užkrečiamųjų ligų ir plitimo 

profilaktikos priemones pagal 

kompetenciją. 

11.1. Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų 

epidemiologinės priežiūros ir 

prevencinių priemonių plano 

įgyvendinimas.  

2020 m. Priemonių sk. 2  

12. Dalyvauti įgyvendinant 

užkrečiamosios ligos židinio ar 

protrūkio kontrolės priemones. 

12.1. Nacionalinio VSC specialistų 

nurodytų užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinės priežiūros 

priemonių įgyvendinimas darželyje. 

Pagal 

poreikį  

Įgyvendintų 

rekomendacijų 

sk. 

---  

13. Konsultuoti darželio ar 

maitinimo paslaugų teikėjų 

darbuotojus, atsakingus už vaikų 

maitinimą, sveikos mitybos ir 

maisto saugos klausimais. 

13.1. Darželio arba maitinimo 

paslaugos tiekėjo darbuotojų, 

atsakingų už vaikų maitinimą, 

konsultavimas sveikos mitybos ir 

maisto saugos klausimais. 

2020 m. Konsultacijų sk. 1  

14. Prižiūrėti vaikų maitinimo 

organizavimo atitiktį maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje tvarkos aprašo 

nustatytiems reikalavimams. 

14.1. Vaikų maitinimo organizavimo 

priežiūra. 

2 k. per 

mėnesį 

Patikrinimų 

sk./pasiūlymų sk. 

2/20  

15. Dalyvauti darželio vaiko 15.1. Dalyvavimas darželio vaiko 2020 m. Dalyvavimo   
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gerovės komisijos veikloje  gerovės komisijos veikloje. susirinkimuose ar 

posėdžiuose sk. 

16. Teikti pagalbą ir informaciją 

fizinio ugdymo mokytojams 

komplektuojant fizinio ugdymo  

grupes pagal vaikų fizinį 

pajėgumą. 

16. Sąrašų derinimas, atsižvelgiant į 

gydytojo rekomendacijas (forma 

027-1/a) išvykstant vaikams į 

išvykas, varžybas ir kt. 

2020 m. Derintų sąrašų 

sk. 

  

______________________________ 

 


