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PRITARTA 

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darţelio tarybos 

2020  m. lapkričio 18 d. protokolu Nr. 6 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darţelio direktoriaus  

2020 m. gruodţio 14 d. įsakymu Nr. V-96

 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darţelio (toliau–vaikų lopšelis-darţelis) 2021 m. 

veiklos planas parengtas atsiţvelgiant į vaikų lopšelio-darţelio veiklos įsivertinimo išvadas, vaikų 

lopšelio-darţelio švietimo būklę, bendruomenės poreikius, tėvų pageidavimus. Veiklos planu 

siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti vaikų lopšelio-darţelio vaikų ugdymo(si) 

poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Planą įgyvendins vaikų 

lopšelio-darţelio bendruomenė. 

 

VIZIJA 

 

Saugi, tobulėjanti, atvira naujovėms, orientuota į bendraţmogiškas vertybes ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga gebanti tenkinti vaiko ir šeimos poreikius. 

 

MISIJA 

 

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, atitinkantį valstybinės švietimo 

politikos nuostatas ir vaikų poreikius, atsiţvelgiant į kiekvieno vaiko įgimtas savybes, skatinti 

ugdytinių asmeninius polinkius, talentus, gabumus. 

 

FILOSOFIJA 

 

Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus. (O.Vaildas) 

 

PRIORITETAI 

 

 Kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas orientuojantis į skirtingų ugdytinių poreikius. 

 Aktyvus dalyvavimas prevenciniuose programose ir projektuose. 

 Vaikų sveikatos stiprinimas. 

 Gimtųjų kalbų ir valstybinės kalbos ugdymo kokybės gerinimas. 

 Didesnio dėmesio skyrimas ugdytinių paţintinei veiklai, stiprinančiai pilietiškas ir 

dvasines vertybes. 
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2. VILNIAUS R. KABIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŢELIO 2019-2020 M. VEIKLOS 

PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ IR IŠVADOS 

 

Atliekant Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darţelio 2019-2020 m. m. veiklos plano 

įgyvendinimo analizę, duomenys buvo surenkami analizuojant Metodinės grupės, vaikų lopšelio-

darţelio mėnesinius planus, direktoriaus įsakymus.  

 

Veiklos plano įgyvendinimo rezultatai Išvados  

ĮSTAIGOJE 

Vaikų lopšelyje-darţelyje buvo organizuoti 

tradiciniai ir nauji renginiai, kuriuose buvo 

skatinamas gilesnis tradicijų paţinimas, 

puoselėjimas, vaikų saviraiška: 

 

Tradicinės šventės, pramogos ir renginiai: 

 Rudens sporto šventė „Rudenėlis 

smagumėlis“ 

 11 listopada 

 Advento vakaronė 

 Kalėdų šventė „Kalėdinis karnavalas" 

 Senelių šventė ,,Mylimi seneliai” 

 Vasario 16-osios šventė  “Iš širdies į 

širdį...” 

 Trys karaliai 

 Uţgavėnių šventė ,,Ţiema, ţiema, bėk iš 

kiemo“ 

 Kovo 11-oji – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo diena 

 Motinos dienos šventė „Tuk, širdele…“ 

 Atsisveikinimo su darţeliu šventė  

 

Netradicinės šventės, pramogos ir renginiai: 

 Rudens spartakiada 

 Sveikatos savaitė 

 Ţaidimų popietė „Trumpi ţaidimai“ 

 Rudens šventė „Ką atnešė dėdė 

Rudenėlis“ 

 Šventė „Rudenėlio takeliu“ 

 Vakaronė ,,Prie Vėlinių ţvakelių“ 

 Veikla ,,Polsko, Ojczyzno moja...“ 

Organizuotas ir įgyvendintas projektas 

„Sveikatingumo takeliu“ 

 

Organizuotos paţintinės išvykos: 

 Į Nemenčinės kapines 

 Į sodą 

 Į D. Kabiškių pramogų ir laisvalaikio 

aikštelę bei stadioną. 

Organizuojant šventes ir renginius vyko 

glaudus lopšelio-darţelio bendruomenės  narių 

bendradarbiavimas. 

 

Didelis dėmesys buvo skiriamas  ugdytinių 

paţintinei veiklai, stiprinančiai pilietiškas ir 

dvasines vertybes. 

 

Vaikai buvo skatinami saugoti kultūros 

vertybes, jas puoselėti ir tęsti mūsų protėvių 

tradicijas. 

 

Įstaigoje buvo kuriamos saugios,  patrauklios 

ir  kūrybiškumą skatinančios ugdymo (-si) 

aplinkos. 

Organizuojant renginius, parodas, akcijas buvo 

skatinamas pedagogų ir tėvų bendrystės 

jausmas, siekiama kuo glaudesnio 

bendradarbiavimo. 

Įstaigoje buvo kuriamos palankios sąlygos 

vaikų  saviraiškai. 

Organizuojamose  renginiuose, šventėse, 

konkursuose, parodose, akcijose noriai 

dalyvauja tėvai, seneliai. 

Mūsų įstaigos pedagogai vykdė aktyvų 

bendradarbiavimą su rajono pedagogais, 

siekdami dalintis gerąja patirtimi. 

 

 

 

 

 

 

Ekskursijos didina pedagogų komandinį darbą, 

leidţia paţvelgti vienam į kitą kitų kampų. 

 

Paţintinės ekskursijos buvo labai naudingos 

vaikams. Jų metų vaikai ne tik patyrė teigiamas 

emocijas, bet vykdė tyrinėjimus, stebėjimus. 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwi_yuu25ozIAhVJDiwKHX0_Boo&url=http%3A%2F%2Fwww3.lrs.lt%2Fpls%2Finter%2Fw5_show%3Fp_r%3D5730%26p_k%3D1&usg=AFQjCNE7xxcrmsMm2KkGUMyJK_sgRsX8Qw
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwi_yuu25ozIAhVJDiwKHX0_Boo&url=http%3A%2F%2Fwww3.lrs.lt%2Fpls%2Finter%2Fw5_show%3Fp_r%3D5730%26p_k%3D1&usg=AFQjCNE7xxcrmsMm2KkGUMyJK_sgRsX8Qw
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Bendradarbiaujants su VRSCB Kabiškių 

struktūriniu  padaliniu organizuota išvyka –

veikla  „Šiaurės šalių literatūros savaitė 2019“ 

skirta pasaulinei knygų dienai paminėti  

 

 

Kartu su Visuomenės sveikatos biuro 

specialiste Rima Malkauskiene organizuotos  

prevencinės veiklos lopšelio-darţelio 

ugdytiniams: 

 „Kaip elgtis gaisro metu“ 

 „Kaip taisyklingai valyti dantukus“ 

 „švarios rankos – sveiki vaikučiai“ 

 „Ką daryti, kad apsaugotume vaikus 

nuo susiţalojimo?“ 

 

Neplanuoti, bet visada labai laukiame svečiai 

su teatralizuotais bei muzikiniais pasirodymais: 

 Grupė „Tonika“ 

 Kauno Drakoniuko teatras 

 

Įstaigos pedagogai organizavo ir įgyvendino 

projektą „Vitaminų puokštė“, kuriame 

dalyvavo Vilniaus r. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigos 

 

Nuo 2020 m. esame pripaţinti kaip 

Sveikatingumo mokykla, todėl 5 m. 

laikotarpyje įgyvendiname sveikatos stiprinimo 

programą “Sveikatingumo takeliu“ 

 

Projektas ,,Kalėdų belaukiant“ 

Įgyvendinant  „Šiaurės šalių literatūros savaitė 

2019“ vyko glaudus bendradarbiavimas su 

VRSCB Kabiškių struktūriniu  padaliniu. Kas 

leido vaikams kitaip paţvelgti į knygas ir jų 

buveinę. 

Vykdomas aktyvus bendradarbiavimas su 

Visuomenės sveikatos biuro specialistais, tai 

ne tik, suteikia daug informacijos bet ir 

paskatina vaikus sveikai gyvensenai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektų įgyvendinimas skatina pedagogų 

kompetencijos augimą, bendrystės ryšius. 

 

RAJONE 

Paroda – konkursas „Rudens gėrybės“ 

Renginyje „Maţųjų talentų ţvaigţdynas“ 

Projektas „Su meile Lenkijai“ 

Projektas „Visi turime savo namus“ 

Projektas „Netradicinės darţelio šventės“ 

Projektas  „Svajonių medis“ 

Projektas „Maţais ţingsneliai į Lietuvių kalbos 

ugdymą“ 

Veiksmo savaitė „Pitagoro Paslaptys 2020“ 

Projektas „Kaip duonelė auga“ 

Paroda „Tautinė juosta“ 

Dalyvavimas įvairiuose konkursuose, 

projektuose, parodose, akcijose leido dalintis 

gerąja patirtimi. 

 

Dalyvavimas įvairiuose projektuose leidţia 

pedagogams atskleisti ne tik vaikų, bet ir savo 

pačiu kūrybiškumą, meninį skonį. 

 

Mūsų įstaigos pedagogai vykdė aktyvų 

bendradarbiavimą su rajono, apskrities, 

respublikos  kolegomis.  

RESPUBLIKOJE 

Kūrybinių darbu paroda „Ţalias-ekologinis 

Kalėdinis ţaisliukas“ 

Piešinių paroda, skirta tautodailės metams 

paminėti „Puošia, šildo ir pasakoja“ 

Paroda „Ţaisk, juokauk, su raidėmis 

draugauk“. 

Dalyvavimas respublikiniuose projektuose, 

parodose sukelia daug teigiamų emocijų visai 

įstaigos bendruomenei.  
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Projektas „Šv. Kalėdų stebuklo belaukiant“ 

Projektas „Rudens puokštė“ 

Projektas „Saugumo savaitė darţelyje“  

Projektas „Papuošiu Kalėdas sava eglute“ 

Paroda „Kitokia kaukė“ 

Paroda „Gamtos dailininkas- ruduo“ 

Paroda  „Laimingo kelio, jums sparnuočiai“ 

Paroda „Graţiausio lietuviško ţodţio rinkimai“ 

Tarptautinė virtuali ikimokyklinio amţiaus 

vaikų kūrybinių darbų paroda  „Ką rudens 

gėrybės slepia?“ 

Visuomenės sveikatos biuro projektas „Graţi 

šypsena“ 

Projektas ,,Iš sodelio į krepšelį“ 

Paroda „Draugystės pyragas“ 

Karpinių paroda „Ţibintai – šviesos nešėjai“ 

Aplinkosaugos projektas „Eglutę gaminu pats“ 

Paroda „Mes draugai“ 

Paroda ,,Kalėdinis ţaisliukas“ 

Paroda „Betliejaus ţvaigţdės pasaka“ 

Akcija-projektas „Pasveikinkim vieni kitus“ 

Konkursas „Eglučių apsuptyje“ 

Projektas - paroda „Tikėkim Kalėdų 

stebuklais„„ 

Paroda „Kalėdų ţvaigţdė“ 

Paroda „Mūsų grupės advento  vainikas“ 

Piešinių ir erdvinių kūrybinių darbų paroda 

„Kalėdų angelas“ 

Projektas „Kalėdų atvirukas - dėmesys 

vienišam“ 

 

Sėkmingai, jau ne pirmus metus , 

įgyvendinamas prevencinis projektas 

„Ţaidimai moko“ bei kūrybinis projektas 

„Ţaidimų laukas“. 

 

Didelis dėmesys skirtas pilietinėms akcijoms, 

iniciatyvoms skatinančioms pilietiškumą: 

 Tarptautinė tolerancijos diena 

 Akcija „Uţ organų donorus“ 

 Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

 Iniciatyva  „Aktyviai, draugiškai, 

sveikai“ 

 Akcija „Padovanokim gerą nuotaiką ir 

šypseną“ 

Vaikų lopšelio-darţelio mokytojos aktyviai 

dalyvauja tiek rajono, tiek respublikiniuose 

konkursuose, parodose, projektuose. 

 

 

Dalyvavimas akcijose primena vaikams apie 

jų būtinybę būti pilietišku ir aktyviu savo 

šalies gyventoju. 

 

Vaikų lopšelio-darţelio mokytojos aktyviai 

dalyvauja tiek rajono, tiek respublikiniuose 

konkursuose, parodose, projektuose. 

Priešmokyklinio amţiaus ugdytiniai dalyvavo 

tarptautinėje vaikų socializacijos programoje 

„Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 

metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių 

sunkumų įveikimo gebėjimų, siekti geresnės 

Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas su 

priešmokyklinio amţiaus vaikais labai 

naudingas. Mokytojos pastebi, kad teikiama 

programa veikia vaikų emocinę raidą ir padeda 

tobulinti darbe taip reikalingas socialines, 
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vaikų emocinės savijautos.  

Organizuojamas prevencinis darbas su vaikais 

ir jų tėvais. Organizuojamos gerumo akcijos.  

socioedukacines bei ugdytinių motyvavimo 

kompetencijas.  

 

 

3. 2019-2020 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖS IŠVADOS IR 

REKOMENDACIJOS 

2019-2020 m. m. vaikų lopšelio-darţelio veiklos planas orientuotas į švietimo paslaugų 

kokybės gerinimą. Veiklos plano analizė parodė, kad buvo siekiama padėti vaikui iš(si)ugdyti 

pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamţiais įgūdţius, padedančius tenkinti etninius, 

socialinius, paţintinius bei kultūros poreikius. Organizuojant ugdymo(si) procesą siekiama gerinti 

įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę bei skleisti gerąją darbo 

patirtį.  

Buvo formuoti gyvenimui svarbūs ir aktualūs lietuvių (valstybinės) kalbos mokymosi 

poreikiai. Ugdoma ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus kitakalbių vaikų lietuvių šnekamosios 

kalbos kompetencija.  

Visa veiklos plane numatyta ir vykdyta veikla atnešė gerų rezultatų - ugdomasis procesas 

vyko sėkmingai. Įstaigos pedagogų profesinės kompetencijos leido sėkmingai įgyvendinti plane 

suplanuotas veiklas. Įvairiems renginiams organizuoti, projektams vykdyti buvo telkiamos 

komandos ir darbo grupės. Mokytojų išsilavinimas, ilgametė pedagoginė patirtis, nuolat keliama 

kvalifikacija garantavo kūrybišką, kryptingą, atitinkantį vaikų amţių, gebėjimus ir poreikius 

ugdymą.  

Siekiant teikti kokybiškas paslaugas, skatinamas vaikų lopšelio-darţelio mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas, vadybinių, komunikacinių bei kompiuterinio raštingumo kompetencijų 

didinimas. Tėvai buvo skatinti aktyviau įsitraukti į institucijos ugdymo valdymą, teikiant 

pasiūlymus ir priimant sprendimus, jie buvo raginami padėti organizuojant šventes, išvykas ir jose 

aktyviai dalyvauti. 

4. ĮSIVERTINIMO IŠVADŲ ANALIZĖ 
 

4.1. Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 
6.3. Mokyklos vadovų veiklos 

veiksmingumas; 

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų 

vertinimas; 

6.4. Valdymo ir savivaldos 

dermė; 

6.2.2. Uţdavinių 

įgyvendinimas; 

2.3. Ugdymo(si) proceso 

kokybė; 

2.2 Ugdymo(si) turinio ir 

procedūrų planavimas; 

2.2.1.Ugdymo turinio ir 

kasdienės veiklos planavimas; 

2.3.Ugdymo(si) proceso 

kokybė; 

2.2.Ugdymo(si) turinio ir 

procedūrų planavimas. 
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5. 2021 METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŢDAVINIAI 

IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 

 

Tikslas: 

Tobulinti ugdomąjį procesą, siekiant visų bendruomenės narių veiklų dermės, orientuotos į vaikų 

pasiekimų ūgtį. 

 

Uţdaviniai: 

 Gerinti ugdymo turinį, atsiţvelgiant į vaikų individualius poreikius ir gebėjimus. 

 Skatinti ugdytinių pilietiškumo ir dvasines vertybes. 

 Telkti bendruomenę bendradarbiavimui ir gerosios darbo patirties sklaidai. 

 Skatinti sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos įpročius, rengiant įstaigoje 

sveikatingumo renginius bei projektus. 

 Kurti saugią, sveiką, patrauklią ir kūrybiškumą skatinančią ugdymo(-si) aplinką. 

 

5.1. Įstaigos tarybos metinis veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

asmuo  

Pastabos 

1.  1. Metinė Vilniaus r. Kabiškių vaikų 

lopšelio-darţelio direktoriaus 

veiklos ataskaitos pateikimas ir 

aptarimas. 

2. Įstaigos tarybos funkcijų 

aptarimas. 

3. Įstaigos tarybos pirmininko bei 

naujų narių rinkimai. 

Sausis  I. Voinič 

 

 

 

A. Garnega 

 

2.  1. Įstaigos finansinės ataskaitos ir 

2021 m. pirkimo plano 

pristatymas, aptarimas, 

patvirtinimas. 

2. Įstaigos darbo organizavimo 

vasaros laikotarpiu svarstymas. 

Geguţė  I. Voinič, 

A. Rynkevič 

 

 

I. Voinič 

 

3.  1. Pasiruošimo 2021-2022 mokslo 

metams aptarimas. 

2. Įstaigos tarybos darbo plano 

patvirtinimas. 

3. Maitinimo organizavimo 

aptarimas. 

Rugpjūtis  I. Voinič 

 

A. Garnega 

 

I. Voinič 

 

4.  1. Klausimų ir problemų, atsiradusių 

ugdymo procese ar darţelio 

bendruomenėje, atsiţvelgiant į 

tėvų, pedagogų bei ugdytinių 

interesus, svarstymas. 

Metų eigoje I. Voinič, 

A. Garnega 

 

 

5.2. Metodinės grupės metinis veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

asmuo 
Pastabos 

1.  2021 m. m. ugdymo projektų  I. Fedorovič ir  
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aptarimas ir ugdomosios veiklos 

planavimų aptarimas (orientacinės 

temos, šventės, pramogos, išvykos, 

ekskursijos, sąveika su šeima, kitais 

socialiniais partneriais bei kita 

aktuali veikla). 

Sausis grupių 

pedagogai 

2.  Metodinės pagalbos teikimas šeimai. 

Informacinės medţiagos pateikimas 

grupių stenduose, elektroninis 

bendravimas, lankstinukų  

rengimas 

Sausis-gruodis Grupių 

pedagogai 

 

3.  Dalyvavimas respublikiniame 

projekte „Zipio programa“ 

Rugsėjis- 

geguţė 

A. Černiavska 

L. Stelmach 

 

4.  Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-

darţelio sveikatingumo programos 

„Sveikatingumo takeliu“ 

įgyvendinimas 

Sausis-gruodis I. Fedorovič  

5.  Dalyvavimas respublikiniame 

projekte „Ţaidimai lauke“. Išvadų 

pristatymas. 

Sausis A. Černiavska 

I. Fedorovič 

 

6.  Prevencinė veikla „Asmens higienos 

įgūdţių ugdymas vaikų darţelyje“   

Sausis Grupių 

pedagogai 

 

7.  Tėvų švietimas. Tėvų į(si)traukimas į 

vaikų ugdymą: tėvų kvietimas 

dalyvauti grupinėje veikloje, darţelio 

šventėse, ekskursijose, vakaronėse, 

parodose, projektinėje veikloje, 

konkursuose. 

Sausis-gruodis Grupių 

pedagogai 

 

8.  Sporto varţybos „Augu didelis ir 

stiprus“  

 

Vasaris Grupių 

pedagogai 

 

9.  Piešinių konkursas „Mano tėvynė -

Lietuva” bei šventė „Vasario 16-oji“ 

Vasaris L. Stelmach  

10.  Šventė “Ţiemuţė bėk iš kiemo” Vasaris H. Nakrušienė  

11.  Prevencinė veikla „Graţi šypsena“ 

 

Kovas A.Vabalis  

12.  Prevencinė veikla „Mūsų elgesys ir 

jausmai“ 

 

Balandis I. Fedorovič  

13.  Išvyka „Aš einu takeliu“ ir akcija 

„Diena su dviračio“ 

Geguţė L. Stelmach  

A. Černiavska 

 

14.  Vaikų pasiekimų vertinimas Geguţė Grupių 

pedagogai 

 

15.  Šventė „Sudie darţelį!“ Birţelį L. Stelmach  

A. Černiavska 

 

16.  Sveikatingumo dienos darţelyje Rugsėjis Grupių 

pedagogai 

 

17.  Renginys „Sportas-sveikata“ 

 

Spalis A. Černiavska 

ir grupių 
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pedagogai 

18.  Prevencinė veikla vaikams „Sveikas 

maistas-sveikas vaikas“ 

Lapkritis I. Fedorovič  

19.  Mankšta gryname ore „Judėk ir buk 

sveikas“ 

 

Gruodţio I. Fedorovič  

20.  Naujametinis karnavalas Gruodis Grupių 

pedagogai 

 

21.  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

veiklos aptarimai, kvalifikacijos 

kėlimo kursų bei seminaruose įgytų 

ţinių perteikimas kolegoms. 

Pedagogų nuolatinis tobulėjimas, 

dalyvavimas seminaruose, atvirose 

veiklose. 

Sausis-gruodis Grupių 

pedagogai 

 

22.  2021 m. m. papildomojo ugdymo 

veiklos gairių aptarimas, veiklos 

plano rezultatų ir vertinimo 

aptarimas bei perspektyvų 

numatymas ateičiai. 

Gruodis I. Fedorovič ir 

grupių 

pedagogai. 

 

 

5.3. Vaiko gerovės komisijos metinis veiklos planas 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Pastabos 

Organizacinė veikla 

1. Vaiko gerovės komisijos darbo plano 

2020- 2021 m. m. ir vaikų turinčių 

kalbos ir komunikacijos sutrikimų 

sąrašo aptarimas, tvirtinimas. 

Rugsėjis L. Stelmach  

 

2. Vaiko gerovės komisijos posėdţių 

organizavimas. 

Metų eigoje 

 

H. Nakrušienė  

3. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

analizė. Darbo rezultatų aptarimas. 

Geguţė L.Stelmach  

Prevencinė veikla 

1. Konsultuoti vaikus bei jų tėvus 

sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais. Inicijuoti pokalbius 

grupėse sveikos gyvensenos, asmens 

higienos įgūdţių klausimais 

Metų eigoje Grupių 

pedagogai 

 

2. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas, 

prevencinio, specialiojo ugdymo, 

krizinių situacijų sprendimo 

klausimais, dalyvaujant 

respublikiniuose pedagogų ugdymo 

plėtotės centro organizuojamuose 

seminaruose 

Metų eigoje Grupių 

pedagogai 

VGK nariai 

 

3. Organizuoti sveikatingumo dienas Metų eigoje Grupių  
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pedagogai 

4. Smurto ir patyčių prevecijos 

priemonių programos vykdymas 

(integruota į ugdomąjį procesą) 

Metų eigoje Grupių 

pedagogai 

 

5. Organizuoti "Savaitę be patyčių'' Kovas Grupių 

pedagogai 

 

6. Informacinės literatūros rinkimas ir 

kaupimas įvairiomis prevencijos 

temomis 

Metų eigoje VKG nariai  

7. Padėti grupes auklėtojoms pravesti 

atviras veiklas, stebėti jas 

Metų eigoje A. Garnega  

8. Nagrinėti ugdytinių adaptacijos 

problemas, ugdymosi sunkumų 

prieţastis 

Metų eigoje Grupių 

pedagogai 

 

9. Organizuoti vaiko fizinių gebėjimų 

bei ypatybių formavimo ir 

tobulinimo procesą 

Metų eigoje Grupių 

pedagogai, 

meninio 

ugdymo 

pedagogas 

 

10. Tėvų konsultavimo vykdymas apie 

patiriamus vaikų emocijų ir elgesio 

sunkumus 

Metų eigoje VGK nariai  

Specialusis ugdymas 

1. Įvertinti ugdytinių galias ir 

sunkumus, sudaryti švietimo 

pagalbos gavėjų sąrašą ir jį suderinti 

su Vilniaus r. PPT specialistais 

Metų eigoje VGK nariai  

 

2. Dalyvauti seminaruose, 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

rajono ir spec. pedagogų metodinio 

ratelio veikloje 

Metų eigoje VGK nariai  

 

3. Tvarkyti ugdytinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

apskaitą, nustatyti specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo 

prioritetus vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ir 

vaikams, turintiems kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų 

Metų eigoje  

VGK nariai 

 

 

4. Konsultuoti tėvus, auginančius 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinti 

vaiką(us), įvairiais specialiojo 

ugdymo klausimais ir teikti metodinę 

pagalbą 

Pagal poreikį VGK nariai  

Krizių valdymas 

1. Įvertinti aplinkybes, parengti krizės 

valdymo planą 

Esant krizinei 

situacijai 

Direktorius  

2. Kelti kvalifikaciją krizes valdymo 

klausimais 

Metų eigoje VGK nariai  
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5.4.Sveikos gyvensenos įgūdţių formavimas, socialinės pagalbos teikimas 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

asmuo  
Pastabos 

1.  Vaiko gerovės komisijos veikla Metų eigoje L. Stelmach  

2.  

Tarptautinės socialinių gebėjimų 

programos ,,Zipio draugai” 

įgyvendinimas  

2021-01/ 

2021-12 

A. Černiavska 

L. Stelmach 
 

3.  

Mokesčių lengvatų taikymas uţ 

vaikų išlaikymą vaikų lopšelyje-

darţelyje 

Nuolat A. Garnega  

4.  

Respublikinio projekto 

„Sveikatingumo takeliu“ 

įgyvendinimo veiklos: 

 

Prevencinė veikla „Asmens higienos 

įgūdţių ugdymas vaikų darţelyje“ 

 

Prevencinė veikla ,,Graţi šypsena“ 

 

 

Prevencinė veikla „Mūsų elgesys ir 

jausmai“ 

 

Išvyka ,,Aš einu takeliu“ 

 

 

Europos judėjimo savaitei skirta 

akcija ,,Darţelinukų spartakiada“ 

 

Veikla „Sportuoti, dainuoti, 

skaičiuoti gera ir smagu“ 

 

Renginys „Judėk ir buk sveikas“ 

 

 

 

 

 

2021-01 

 
 

2021-03 

 

 

2021-04 

 

 

2021-05 

 

 

2021-10 

 

 

2021-11 

 

 

2021-12 

 

 

 

 

I. Fedorovič 

A. Vabalis  

 

I. Fedorovič 

A. Vabalis  

 

A. Vabalis 

A. Černiavska  

 

H. Nakrušienė 

M. Jasiuvian  

 

A. Garnega  

 

 

L. Stelmach  

 

 

A. Černiavska  

J. Veličkienė 

 

 

5.5. Sveikatos prieţiūros veiklos planas 

Eil. 

Nr. 
Uţdaviniai  

Įgyvendinimo 

priemonės 

Vykdymo  

terminai 

Atsakingas 

asmuo  
Pastabos 

1.  

Vaikų 

maitinimo 

organizavimo 

prieţiūra 

Kasdieninių 

valgiaraščių, 

perspektyvinių 

valgiaraščių prieţiūra 

prisilaikant higienos 

normų 

2021 m.  R. Karaliun  

Metinio ir vidinio 

RVASVT sistemos 

audito atlikimas pagal 

GHPT 

2021 m. 

A. Černiavska 

I. Fedorovič 

V. Borovko 

 

Produktų asortimento, 

priėmimo, temperatūros 
2021 m. R. Karaliun  
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palaikymo, galiojimo 

terminų patikrinimas ir 

prieţiūra 

2.  
Dokumentų 

prieţiūra 

Ţinių apie vaikų 

sveikatą dienynuose 

pildymas 

2021 m. 
Grupių 

pedagogai 
 

Darbuotojų asmens 

medicininių knygelių 

registracijos ţurnalas 

2021 m. A. Rynkevič  

3.  

Informacijos 

teikimas vaikų 

sveikatos 

išsaugojimo ir 

stiprinimo 

kausimais 

Informacija apie: 

tykančius pavojus 

ţiemą, infekcinių ir 

neinfekcinių ligų 

profilaktiką (peršalimą, 

gripą), sveikatos 

saugojimą ir stiprinimą 

2021 m. VVSBS  

Sveikos gyvensenos 

valandėlių 

organizavimas  

2021 m. 
Grupių 

pedagogai 
 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, seminaruose 

2021 m. 
Grupių 

pedagogai 
 

 

5.6. Monitorinio darbo veiklos planas 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

asmuo  
Pastabos 

1.  Pedagogų veiklos dokumentai   2021 m. A. Garnega  

2.  Pedagogų kvalifikacija 2021 m. A. Garnega  

3.  

Ugdymo proceso stebėsena 

(prieţiūra) veiklos planų, aplinkos 

parengimo, veiklos organizavimas 

2021 m. A. Garnega  

4.  
Vaikų lankomumo, sergamumo 

analizė 
2021 m. A. Garnega  

5.  Parama ir pagalba vaikui ir šeimai 2021 m. A. Garnega  

6.  
Prevencinių priemonių 

įgyvendinimas 
2021 m. A. Garnega  

7.  

Kitų programų ir metodinės 

medţiagos integravimas 

ikimokyklinio ugdymo programose. 

2021 m. A. Garnega  

 

6. KULTŪROS IR TRADICIJŲ FORMAVIMAS 

 

6.1.Tradicinės šventės, pramogos, renginiai 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

asmuo  
Pastabos 

1.  Šventė „Ţiema, ţiema, bėk iš kiemo'' 2021-02 M. Jasiuvian   



14 
 

2.  
Renginys ,,Lietuvėle, tu graţi'' 

 

2021-02 L. Stelmach 

J. Veličkienė  
 

3.  Šventė ,,Gandrinės„„ 
2021-03 H. Nakrušienė 

 J. Veličkienė  
 

4.  Paroda „Spalvotas margutis“ 

2021-03 I. Fedorovič 

A. Vabalis 

J. Veličkienė  

 

5.  Paroda „Pavasario paletė“ 2021-04 A. Vabalis   

6.  
Kūrybinių darbų paroda ,,Velykų 

medis“ 

2021-05 
A. Vabalis   

7.  Šventė ,,Auksinis Rudenėlis„„ 
2021-10 H. Nakrušienė 

J. Veličkienė  
 

8.  Veikla „11 listopada“ 2021-11 A. Černiavska   

9.  Naujametis karnavalas 

2021-12 A. Černiavska 

I. Fedorovič 

A. Vabalis 

J. Veličkienė  

 

 

6.2. Netradicinės šventės, pramogos, renginiai, išvykos 

 

1.  Pramoga „Sniego pilių šalyje“ 2021-01 L. Stelmach   

2.  Ekskursija į biblioteką 2021-01 M. Jasiuvian   

3.  Pramoga „Pienelio diena“ 2021-02 H. Nakrušienė   

4.  Išvyka į Kabiškių kaima „Pavasario 

paukščiu giesmė” 

2021-03   

5.  Kūrybiška veikla lauke „Ţaislai ir 

garsai“ 

2021-04 J. Veličkienė   

6.  Edukacinė išvyka į biblioteką 

(Vaikiškos knygos diena-balandţio 2-

oji) 

2021-04 A. Černiavska   

7.  Kūrybiška veikla lauke „Daţai ir 

teptukas“ 

2021-04 I. Fedorovič   

8.  Pramoga „Ten, pas loky šile“ 2021-04 M. Jasiuvian   

9.  Išvyka į Kabiškių kaimą 2021-04 M. Jasiuvian  

A. Vabalis  

 

10.  Paţintinė išvyka  ,,Ţydi sodai, kaip 

graţu„„ 

2021-05 H. Nakrušienė   

11.  Išvyka į gėlyną 2021-05 A. Garnega   

12.  Edukacinė išvyka į Glitišių dvarą 2021-05 A. Černiavska 

L. Stelmach  

 

13.  Išvyką į limonado gamyklą '' Nartida 

ir ko'' 

2021-06 L. Stelmach   

14.  Išvyka į sodą 2021-09 A. Černiavska   

15.  Rudens spartakiada 2021-10 A. Černiavska   

16.  Išvyka į Kabiškių kaimą „Saugus 

ikimokyklinukas kelyje“ 

2021-10 I. Fedorovič   

17.  Akcija ,,Pyrago diena“ 2021-11 A. Garnega   

18.  Šventinis kino seansas dideliame 

ekrane ,,Kalėdinė nuotaika“ 

2021-12 A. Garnega   
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7. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Vykdymo 

terminai  

Atsakingas 

asmuo 

Pastabos 

ĮSTAIGOJE 

1.  Akcija „Prisiminkim ţilagalvius...“ 2021-01 A. Černiavska   

2.  Projektas „Ikimokyklinio amţiaus 

vaikų higienos ugdymas“ 

2021-01/ 

2021-05 

A. Vabalis 

I. Fedorovič 

J. Kaušinienė  

 

3.  Projektas „Knygos kūrimas“  2021-04 L. Stelmach   

4.  Projektas „Muzikinės spalvos“  2021-05 J. Veličkienė   

5.  Projektas ,,Vaikų dţiaugsmas – 

vanduo ir smėlis„„ 

2021-06 A. Vabalis   

RAJONE 

6.  Projektas ,,Darţai ir gėlynai – 

naujieji mūsų vaikų lopšelio-darţelio 

kaimynai“ 

2021-03/ 

2021-10 

 

A. Garnega  

RESPUBLIKOJE 

7.  Kūrybiškas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amţiaus vaikų  

konkursas „Velykinis margutis“ 

2021-03 I. Fedorovič   

8.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amţiaus vaikų projektas „Kalėdų 

belaukiant“ 

2021-11/ 

2021-12 

A. Černiavska 

L. Stelmach  

 

 

 

 

8. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Vykdymo 

terminai  

Atsakingas 

asmuo 
Pastabos 

1.  Atvira veikla “Laikrodţiai” 2021-02 A. Černiavska   

2.  
Atvira veikla ,,Spalvų ir garsų 

pasaulyje” 

2021-02 
I. Fedorovič  

3.  Atvira veikla “Pasaulio stebuklai” 2021-03 A. Černiavska  

4.  Atvira veikla “Velykos” 2021-04 A. Černiavska  

5.  Atvira veikla „Aš stebiu, liečiu ir 

tyrinėju“ 

2021-05 A. Vabalis   

6.  Atvira veikla “Raidės ir raidelės” 2021-05 A. Černiavska  

7.  Atvira veikla “Mūsų spinta” 2021-09 A. Černiavska  

8.  Atvira veikla “Šiukšlės” 2021-10 A. Černiavska  

9.  Atvira veikla “Kelionių kuprinė” 2021-11 A. Černiavska  

 

 

9. ŠEIMOS IR VAIKŲ LOPŠELIO-DARŢELIO BENDRADARBIAVIMAS 

 

Nr. Veiklos turinys 
Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

asmuo 
Pastabos 

1.  Bendras tėvų susirinkimas 
2021-05 

2021-08 

I. Voinič 

A. Garnega 

Grupių 

pedagogai 

 



16 
 

2.  Grupės tėvų susirinkimai Metų eigoje A. Garnega 

Grupių 

pedagogai  

 

3.  Ugdytinių tėvų švietimas aktualiais 

klausimais 

Nuolat A. Garnega 

Grupių 

pedagogai 

 

4.  Šventė „Senelių diena“ 2021-01 A. Černiavska   

5.  Šventė „Tau mamytė“ 2021-05 I. Fedorovič 

A. Vabalis 

J. Veličkienė  

 

6.  Šventė “Sudie, darţeli“ 2021-05 A. Černiavska 

L. Stelmach  

 

7.  Šventė „Mamos diena“ 2021-05 J. Veličkienė   

8.  Netradicinė šeimos diena 

 

2021-05 A. Černiavska   

9.  Informacinių lankstinukų 

paruošimas 

Metų eigoje 

 

A. Černiavska  

 

 

10. MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS IR UGDYMO MODERNIZAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo  

Pastabos 

1.  Darbuotojų ir tėvų skatinimas 

pervesti įstaigai 2 proc. GPM 

siekiant atnaujinti vaikų ugdymui 

skirtas edukacines aplinkas 

2021 m. I. Voinič 

 
 

2.  Pagal galimybes, pritraukti 

papildomas lėšas, skirtų įstaigos 

veiklų tobulinimui ir erdvių 

modernizavimui 

2021 m. I. Voinič 

 
 

3.  Vaikų darţelio teritorijos 

prieţiūros tvarkos organizavimas 

2021 m. I. Voinič 

A. Rynkevič  
 

4.  Priešgaisrinės ir darbo saugos 

instruktavimas 

2021 m. A. Rynkevič  

5.  Rūpinimasis vaikų lopšelio-darţelio 

teritorijos apšvietimu, tvarkymu 

2021 m. A. Rynkevič  

6.  Vaikų lopšelio-darţelio patalpų ir 

inventoriaus eilinio remonto 

uţtikrinimas 

2021 m. A. Rynkevič  

7.  Aprūpinimas valymo ir 

dezinfekavimo priemonėmis  

2021 m. A. Rynkevič  

8.  Aprūpinimas ugdymo 

priemonėmis, medţiagomis, 

įrankiais ir baldais 

2021 m. I. Voinič 

A. Rynkevič 
 

9.  Priemonių, skirtų vaikų ugdymui, 

pirkimas 

2021 m. I. Voinič 

A. Garnega 

A. Rynkevič 

 

10.  Vaikų ţaidimo aikštelėms skirtų 

įrenginių atnaujinimas, įsigijimas 

2021 m. I. Voinič 

A. Rynkevič 
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11. LAUKIAMI REZULTATAI 

 
1. Pedagogai dalyvaus projektinėse veiklose. Veikla vyks netradicinėse erdvėse. Įstaigos 

gyvenimas bus kupinas įdomios veiklos, įvykių ir nuotykių.  

2. Planavimas bus labiau integralus, lankstus, orientuotas į vaikų poreikius, interesus, 

gebėjimus bei visuminį vaikų ugdymą. 

3. Bus sudarytos palankios sąlygos vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui.                                                                                                             

4. Komanda gerai supras savo tikslus, patenkins narių poreikius, skatins kiekvieną narį 

gerai įvykdyti savo įsipareigojimus. Konkretūs sprendimai komandoje priimami lanksčiai, kurie atitiks 

situacijos reikalavimus.  

5. Didės ugdytinių, darbuotojų ir tėvų tapatumo bei pasididţiavimo darţeliu jausmas, 

ugdymo įstaiga bus tinkamai reprezentuojama. 

 

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Vaikų lopšelio-darţelio metinį veiklos planą vertins darbo grupė. Bus vertinamas veiklos 

plano įgyvendinimas, jo sėkmingumas.  

Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojos ugdymui. Prieţiūrą 

vykdys įstaigos direktorė.  

Uţ veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma  Įstaigos tarybai bei Metodinei grupei. Esant 

būtinybei veiklos planas gali būti koreguojamas, papildytas 


