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VEIKLOS PRIORITETAI. TIKSLAI. UŽDAVINIAI. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Sveikatos saugojimas ir kokybiškas ugdymas. 

TIKSLAI 

 

1. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos tęstinumas ir patirties sklaida. 

2. Ugdymo proceso organizavimo tobulinimas siekiant aukštesnės ugdymo kokybės. 

 

UŽDAVINIAI 

1. Sveikatos ugdymo programos 2022-2026 m. parengimas. 

2. Sveikatos ugdymo veiklos plėtojimas ir sklaida. 

3. Aukštesnės ugdymo kokybės siekimas taikant inovatyvius metodus. 

4. Įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimas. 

5. Pedagogų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas. 
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TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Tikslas Uždaviniai Pasiekimo indikatorius Terminas Atsakingi 

asmenys 

Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos veiklos 

tęstinumas ir 

patirties sklaida 

Sveikatos ugdymo 

programos 2022-2026 m. 

parengimas 

Parengta sveikatos ugdymo programa 2022-2026 metams, 

supažindinta mokyklos bendruomenė, pateikta LSSMT komisijai 

vertinimui. 

Kovas 

 

Sveikatos 

stiprinimo grupė 

Sveikatos ugdymo veiklos 

plėtojimas ir sklaida 

 

Vykdoma įvairiapusė veikla pagal Lietuvos sveikatą stiprinančių 

 mokyklų tinklo ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociacijos RIUKKPA, olimpinio projekto 

„Olimpinė karta“, Lietuvos futbolo federacijos projekto 

„Futboliukas“ programų renginių planus, projektus, programas.  

Sausis – 

gruodis 

Sveikatos 

stiprinimo, 

olimpinio 

ugdymo grupės, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Sveikatinimo veiklos plėtojimas pagal S. Kneipo sveikatinimo 

metodiką ir patirties sklaida. 

Sausis – 

gruodis 

Mokyklos 

pedagogai 

Sveikatinimo veikla pagal mokyklos sveikatos ugdymo programą  

„Sveikatos ABC“ 

Sausis – 

gruodis 

Mokyklos 

pedagogai 

Ugdymo proceso 

organizavimo 

tobulinimas 

siekiant aukštesnės 

ugdymo kokybės. 

Aukštesnės ugdymo 

kokybės siekimas taikant 

inovatyvius metodus. 

Grupių edukacinės aplinkos papildytos šiuolaikiškomis ugdymo 

priemonėmis, interaktyvus ekranas, įvairios priemonės STEAM 

veiklai 

Balandis – 

gegužė 

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai visose amžiaus grupėse organizuoja pedagoginį procesą 

taikydami STEAM metodą.  

Sausis – 

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių 

pedagogai 

Patirtinio ugdymo organizavimas netradicinėse erdvėse. Nemažiau 

kaip vieną kartą per mėnesį kiekvienos grupės ugdomoji veikla 

organizuojama įvairiose mokyklos aplinkose ir/ar už jos ribų.  

 

Sausis – 

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių 

pedagogai 

Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas. Balandis – 

gegužė 

Darbo grupė 



4 
 

Vaikų pasiekimai vertinami, analizuojami ir individualiai 

supažindinami visų ugdytinių tėvai. Vadovaujantis pasiekimų 

vertinimo analize planuojamas ir organizuojamas ugdymo 

procesas. 

Sausis – 

gruodis 

Direktoriaus, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Grupių 

pedagogai 

Ankstyvojo amžiaus pedagogai parengia ugdytinių pasiekimų 

aprašymus ir pateikia bei aptaria ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams, vyresniojo amžiaus grupių pedagogai– 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 

Gegužė – 

birželis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Grupių 

pedagogai 

Pedagogų kurtų skaitmeninių priemonių „Wordwall“ platformoje 

taikymas ugdymo procese. 

Sausis – 

gruodis 

I. Čeberkienė 

I. Ryliškė 

A. Stasaitienė 

E. Tutorienė 

I. Klimienė 

D. Noreikienė 

A. Bardauskienė 

Įtraukiojo ugdymo kokybės 

gerinimas 

 

 

Grupių edukacinės aplinkos, logopedų kabinetai papildyti ugdymo 

priemonėmis, reikalingomis darbe su specialiųjų poreikių vaikais. 

Rugsėjis – 

spalis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

SUP vaikų įtraukimas į tarptautinę socialinių gūdžių ugdymo 

programą „Zipio draugai“. 

Sausis – 

gruodis 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Pedagogų ir kitų ugdymo 

proceso dalyvių 

kvalifikacijos ir 

kompetencijos tobulinimas. 

 

 

 

Mokymų medžiagos perteikimas įgyvendinant Nacionalinės 

švietimo agentūros projekto „Inovacijos vaikų darželyje“. 

 

Sausis – 

Gruodis 

 

Komanda 

dalyvavusi 

mokymuose 

Mokymai pedagogams apie įvairius raidos sutrikimus, kylančias 

problemas ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Lektorė O. 

Misiukevičienė. 

Balandis 

 

 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokyklos 

pedagogai 
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Mokymai priešmokyklinio ugdymo pedagogams darbui pagal 

atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą. 

Gegužė – 

rugpjūtis 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai 

Mokyklos veiklos išorės vertinimo metodika. 

 

Kvalifikacijos kėlimo 2021 m. analizė, 2022 m. prioritetai. 

 

Sveikatos ugdymo programos „Sveikatos ABC“ 2022 – 2026 

metams pristatymas. 

Direktorius 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

grupė 

Kovas 

 

 

Situacijos analizė 

Veiklos dokumentai 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių pasiekimai ir branda. 

 

Sveikatos ugdymo programos vykdymas. Situacijos apžvalga. 

 

Pagalbos organizavimas specialiųjų poreikių vaikams. Situacijos 

analizė ir siūlymai kokybei gerinti.  

 

Privalomo ikimokyklinio ugdymo teikimas. Situacijos analizė. 

PU pedagogai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

VGK pirmininkas, 

Pedagogai 

Birželis Veiklos dokumentai, 

situacijos analizė 

Iššūkiai ir prioritetai 2022-2023 mokslo metams. 

Mokyklos pasirengimas naujiems mokslo metams. Situacijos 

apžvalga. 

Direktorius Rugpjūtis Veiklos dokumentai, 

Situacijos analizė 

Metinių ugdymo planų analizė. 

 

Patyčių, smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo ir 

prevencinės programos 2021-2022 mokslo metais įgyvendinimo 

stebėsenos rezultatai. 

Patyčių, smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo ir 

prevencinės programos 2022-2023 mokslo metams projektas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

Direktorius 

 

 

Rugsėjis Ugdymo planai 

 

Situacijos analizė, veiklos 

dokumentai 

Įtraukusis ugdymas. Kaip mums sekasi? 

 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui 

 

Gruodis Situacijos analizė, veiklos 

dokumentai 
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Mokytojų atestacijos programos 2023-2025 m. projekto svarstymas. 

Ugdymo kokybė. Vaikų pasiekimų vertinimas. 

 

Mokyklos veiklos plano 2023 m. projektas. 

Mokyklos strateginio plano 2023-2025 m. projektas. 

Direktorius 

 

DARBUOTOJŲ PASITARIMAI 

 

Žingsniai Dalyviai Vykdytojas Terminas Resursai 

Higienos normos HN/75:2016 „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymas. 

Patalpų vėdinimo situacijos analizė (pagal oro matavimo 

rodmenis). 

 

Vaikų mitybos organizavimas. 

Aptarnaujantis 

personalas 

Dietistas 

 

 

Ūkvedys 

Vasaris Higienos norma, 

priežiūros 

medžiaga, 

maitinimo 

organizavimo 

dokumentai, 

situacijos analizė 

Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas Aptarnaujantis 

personalas 

Pedagogai 

Direktorius 

Bendruomenės 

sveikatos 

specialistas 

Balandis Situacijos analizė 

Lopšelio-darželio darbas vasaros laikotarpiu. Aptarnaujantis 

personalas 

Pedagogai 

Direktorius Gegužė Situacijos analizė 

Pasirengimas naujiems mokslo metams 

 

Higienos normos HN/75:2016 „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymas. 

 

Patyčių, smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo ir 

prevencinės programos 2021 – 2022 mokslo metais 

įgyvendinimo stebėsenos rezultatai 

Aptarnaujantis 

personalas 

Direktorius 

 

Dietistas 

 

 

 

Direktorius 

Rugpjūtis Situacijos 

analizė, 

priežiūros 

medžiaga 
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LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA 

 

Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai 

2021 metų ūkinės-finansinės veiklos ataskaita. 

Paramos lėšų panaudojimo 2021 metais ataskaita. 

Paramos lėšų panaudojimo 2022 metais projektas. 

Mokyklos direktoriaus 2021 m. veiklos vertinimas. 

Mokyklos 2021 m. veiklos ataskaitos vertinimas. 

Logopedų, psichologo asistento 2021-2022  m. m. I pusmečio veiklos ataskaita. 

Supažindinimas su naujais dokumentais. 

Direktorius 

 

Logopedai, 

psichologo 

asistentas 

Sausis Ataskaitos, 

dokumentai 

Sveikatos ugdymo programos „Sveikatos ABC“ projekto aptarimas. 

Supažindinimas su naujais dokumentais. 

Sveikatos 

stiprinimo grupė 

Kovas Programos projektas 

Įstaigos darbo organizavimas vasaros laikotarpiu. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių branda. 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo grupės veiklos ataskaita. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita. 

Olimpinio ugdymo grupės veiklos ataskaita. 

Logopedų, psichologo asistento 2021-2022 m. m. II pusmečio veiklos ataskaitos 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Grupės vadovas 

Komisijos 

pirmininkas 

Grupės vadovas 

Specialistai 

Birželis Situacijos analizė, 

veiklos dokumentai, 

ataskaitos 

Pasiregimas naujiems mokslo metams. 

Patyčių, smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo ir prevencinės programos 

2021-2022 mokslo metais įgyvendinimo stebėsenos rezultatai.  

Patyčių, smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo ir prevencinės programos 

2022-2023 mokslo metais projektas. 

Direktorius 

 

 

 

Rugsėjis Situacijos analizė, 

dokumentų projektai 

Mokytojų atestacijos programos 2023-2024 metams projektas. 

Mokykloje vykdytų projektų ataskaitos. 

2023 m. veiklos plano projektas. 

Strateginio mokyklos plano 2023-2025 metams projektas. 

Supažindinimas su naujais dokumentais. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Gruodis Programų projektai, 

projektų ataskaitos 
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METODINIAI PASITARIMAI 

 

Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai 

Dalijimasis gerąja patirtimi  „STEAM integravimas į 

ugdomąją veiklą“  pristatymas. 

Pedagogai 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

Kovas 

Pedagogų ugdymo planai, 

programos ir kt.  

Metodų mugė įstaigoje – „Mano sėkmės metodas“ 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, grupių pedagogai  

 

 

Lapkritis 

 

 

 

Kiekvienas pedagogas 

pristato 1-3 metodus. Bus 

dalinamasi patirtimi, 

pristatant inovatyvius ir 

veiksmingus metodus, 

padedančius gerinti 

kiekvieno vaiko pasiekimus. 

 

METODINĖS IŠVYKOS 

 

Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai 

Išvykos į Vytauto Didžiojo ir Naujamiesčio progimnazijų 

mokyklų pradinių klasių metodinius pasitarimus 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Sausis 

Spalis 

Pokalbiai, vaikų kūrybos 

darbai, programos, pratybų 

sąsiuviniai, analizė diskusijos 

Pedagogų metodinės išvykos į respublikos ikimokyklinių 

įstaigų „Po nykštukų kepure“ rajono ikimokyklinėse 

vykstančius renginius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Grupių pedagogai 

Pagal sambūrio 

organizuojamus 

renginius 

 

 

 

 

METODINIO RATELIO SUSIRINKIMAI 

 

Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai 

Pirmojo pusmečio ugdymo refleksija. 

 

Pedagogų atsiskaitymas už papildomų valandų 

panaudojimą. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių 

pedagogai 

Sausis 

 

 

 

Pedagogų planai, vaikų pažangos ir pasiekimo 

vertinimo dokumentai. 
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Naujų ugdymo priemonių pristatymas STEM veiklų 

plėtojimui. 

  Pedagogų ataskaitos raštu už papildomų valandų 

panaudojimą pagal patvirtintą lopšelio-darželio 

tvarką  

Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ naudojimo 

apžvalga, siūlymai jo galimybių plėtimui. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių 

pedagogai 

Vasaris 

 

 

Pedagogų planai, 

Priežiūros medžiaga 

 

 

 

Metodinių medžiagos rinkinių, skirtų darnaus 

vystymosi, kūrybingo kompetencijų, informacinių 

technologijų, skaitmeninio raštingumo, inžinierinių 

gebėjimų, savęs it kitų pažinimo, matematinio ugdymo 

inovacijų, gamtamokslinio ir fizinio ugdymo lauko ir 

vidaus aplinkose inovacijos ir STEAM elementų 

diegimo įsisavinimas. 

I. Povilaitienė 

I. Klimienė 

I-II pusmetis Metodinių užsiėmimų organizavimas perteikiant 

pedagogams mokymų programos „Inovatyvus 

ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio 

ugdymo metodinės medžiagos priemonių 

rinkiniais?“ mokantis tikslingai kurti ugdymosi 

aplinkas, STEAM veiklas, plėsti skaitmeninių 

technologijų, inžinierinių gebėjimų, matematinio 

gebėjimų ir kt.. 

Ankstyvojo amžiaus ir ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų pasitarimas sprendžiant vaikų pažinimo ir 

adaptacijos problemas. 

 

 

 

Vyresniųjų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

pasitarimas sprendžiant vaikų pažinimo ir adaptacijos 

problemas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Vyresniųjų ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Gegužė 

 

Vaikų pažangos ir pasiekimo vertinimo dokumentai. 

Programos, vaikų brandumo mokyklai rodikliai, 

vaikų kūrybos darbai, pokalbiai, tyrimo medžiaga. 

 

 

 

Metų ugdymo refleksija. Pasiekimai, problemos jų 

sprendimų būdai. 

 

Pedagogų atsiskaitymas už papildomų valandų 

panaudojimą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Grupių 

pedagogai 

Birželis Pedagogų planai, vaikų pažangos ir pasiekimo 

vertinimo dokumentai. 

 

Pedagogų ataskaitos raštu už papildomų valandų 

panaudojimą pagal patvirtintą lopšelio-darželio 

tvarką. 
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Parengiamųjų mokyklai grupių vaikų brandumas. 

Pokalbiai su mokyklų pedagogais apie vaikų 

vystymąsi. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Birželis Programos, vaikų brandumo mokyklai rodikliai, 

vaikų kūrybos darbai, pokalbiai, tyrimo medžiaga 

Atnaujintos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo 

programos pristatymas. 

 

Atnaujintos „Bendrosios priešmokyklinio ugdymo 

programos“ pristatymas.  

 

Kasmetinės pedagogų profesinės refleksijos 

apibendrinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Rugsėjis 

 

 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

 

„Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“ 

 

 

Pedagogų veiklos įsivertinimo dokumentai. 

 

Priešmokyklinių ir vyresniųjų ugdymo grupių 

ugdytinių pirminis vertinimas 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

3, 4 ,5, 6, 8, 10 

grupių 

pedagogai 

Spalis 

 

 

Vaikų pažangos ir pasiekimo vertinimo dokumentai. 

Buvusių ugdytinių adaptacija mokykloje (Vytauto 

Didžiojo ir Naujamiesčio progimnazijose). 

Dalyvavimas projekte „Sklandus perėjimas iš darželio į 

mokyklą“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Gruodis Analizė, dalijimasis patirtimi, tyrimų išvados 
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METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA 

 

Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai 

Veiklos programos 2022 m. sudarymas. 

 

Įstaigos STEAM  veiklos plano pristatymas ir aptarimas. 

Taryba Sausis Veiklos programa, darbo 

analizė, dokumentai 

Dėl įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos koregavimo. 

Dėl planavimo ir pasiekimų tvarkos aprašų koregavimo. 

Taryba Kovas Nauji dokumentai, veiklos 

dokumentai, darbo analizė 

Priešmokyklinių ir ikimokyklinių ugdymo grupių metinių 

ugdymo planų aprobavimas ir siūlymai tvirtinti direktoriui. 

 

 

Taryba 

 

 

Rugsėjis 

 

Metiniai ugdymo planai 

Pedagogų profesinės raidos 

planai 

Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas 

Jurbarko švietimo centrui 

Taryba Sausis – gruodis Darbo patirtis 

Gerosios patirties pasidalijimas organizuojant atviras veiklas 

įstaigos pedagogų bendruomenėje 

 

Technologijų ir edukacinių priemonių naudojimas integruojant  

STEAM idėjas ugdomojoje veikloje. 

Taryba 

 

 

 

Gegužė Pedagogų darbo patirtis, vaikų 

pasiekimų vertinimas, nauji 

ikimokyklinio ugdymo 

dokumentai 

Pažintis su pedagogų seminarų, kursų medžiaga, siūlymai darbui 

gerinti 

Taryba Sausis – gruodis Kursų, seminarų medžiaga 

Pedagogų sukurtų  skaitmeninių ugdymo priemonių pristatymas  

tinkamo ugdymo procese įvertinimas. 

Taryba  Sukurtos priemonės 

interaktyvia lenta 

Įstaigos pedagogų gerosios patirties sklaida vaikų ugdymo 

klausimais Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo, šalies 

projekto „Olimpinė karta“, šalies ikimokyklinių įstaigų 

internetinėse svetainėse. 

Taryba Sausis – gruodis Pedagogų geroji darbo patirtis 

Grupių bei kitų su ugdymu susijusių edukacinių aplinkų 

papildymas naujomis ugdymo priemonėmis. 

Taryba Sausis – gruodis MK, biudžeto, projektų lėšos 
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Mokslo metų programos, projektų įgyvendinimo analizė. 

Pokyčių vertinimas, siūlymai darbo tęstinumui. 

Taryba Gruodis 
Veiklos programos, projektų 

medžiagos analizė 

 

PERSONALO KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 

 

 Personalo kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimo organizavimas vykdomas pagal „Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbuotojų 

kompetencijos tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą“ bei mokyklos poreikius 

Programa Dalyviai Data Resursai 

Kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas pagal mokyklos 

metodinės veiklos programos renginius. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Metų eigoje pagal 

metodinės veiklos planą 

Nemokamai 

Kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas pagal rajono 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ratelių veiklos 

programos renginius. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Metų eigoje 

 

MR lėšos 

 

Kompetencijos tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas pagal 

PPT veiklos programą. 

Logopedai 

Psichologo asistentas 

Pagal centrų planą 

 

MR lėšos 

 

Kvalifikacijos kėlimas LSSMT rengiamuose seminaruose. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, vadovai 

Pagal tinklo planą 

 

Nemokamai 

 

Kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas pagal projekto 

„Olimpinė karta“ ir respublikinės kūno kultūros pedagogų 

asociacijos „RIUKKPA“ veiklos planus. 

Olimpinė grupė 

RIUKKPA nariai 

Pagal projekto planą Nemokamai 

Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo aktuali redakcija. Direktorius, pirkimų organizatoriai  Pagal renginių planą SP lėšos 

Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio 

draugai“. 

A. Stasaitienė, E. Tutorienė, G. 

Totoraitienė 

Rugsėjis MR lėšos 

 

Nuotoliniai mokymai www.pedagogas.lt, Ugdymo meistrai 

platformoje 

Pedagogai Pagal renginių planą MR lėšos 

WSAFO praktinis taikymas. Vyr. buhalteris Pagal renginių planą SP lėšos 

Mokyklos dokumentų rengimas ir valdymas.  Sekretorius Pagal renginių planą SP lėšos 

Nuotoliniai mokymai Ugdymo meistrai platformoje. Auklėtojų. mokytojų padėjėjai Pagal renginių planą MR lėšos 

Skaitmeninio raštingumo mokymai pagal ilgalaikę mokymo 

programą (nuotoliniai). 

Pedagogai Pagal renginių planą MR lėšos 

http://www.pedagogas.lt/
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Mokymai pagal programą pastatų ir statinių priežiūra. Pastatų priežiūros darbininkas Pagal renginių planą SP lėšos 

Mokymai maisto gamybos ir saugos klausimais. Dietistas, vyr. virėjas Pagal renginių planą SP lėšos 
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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022 M. 

 

Tikslas 

Efektyviai, kokybiškai organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, programų pritaikymą specialiųjų poreikių ugdytiniams, 

saugioje ir sveikoje aplinkoje ugdant jų socialinius – emocinius gebėjimus. 

 

Uždaviniai 

1. Organizuoti pagalbą vaikui, pedagogui, vaiko atstovams pagal įstatymą ir rūpintis vaiko socialine gerove. 

2.  Siekti įstaigos bendruomenės aktyvaus įsitraukimo į prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko ugdymosi aplinkos kūrimą. 

3. Taikyti įvairią veiklą turiningo, sveiko, saugaus gyvenimo nuostatų ugdymui ir ugdymui(si). 

4. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, švietėjišką pagalbą, ugdytiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams). 

 

Artimiausi tikslai Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai 

I. ORGANIZACINIS DARBAS 

Suteikti logopedo, psichologo 

pagalbą vaikams su kalbėjimo ir 

kalbos bei kitais raidos 

sutrikimais 

Tėvų supažindinimas su 

specialiosios pagalbos teikimu 

ugdytiniams lopšelyje-darželyje ir 

Pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Logopedas 

Psichologo asistentas 

Sausis – gruodis Darbo analizė, 

dokumentai 

Pedagoginės-

psichologinės tarnybos 

specialistų konsultacijos 

Suteikti logopedo pagalbą 

vaikams, turintiems kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų. 

Pakartotinis kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų turinčių ugdytinių sąrašo 

sudarymas ir tvirtinimas. 

Logopedės 

I. Čeberkienė 

I. Ryliškė 

Sausis Darbo analizė 

Suteikti logopedo pagalbą 

vaikams, turintiems kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų. 

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

turinčių ugdytinių sąrašo sudarymas 

ir tvirtinimas 

Logopedės 

I. Čeberkienė 

I. Ryliškė 

Rugsėjis Darbo analizė 

Suteikti logopedo pagalbą 

vaikams turintiems kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų. 

Logopedinių, individualių, 

pogrupinių ir grupinių programų 

parengimas, suderinimas su VGK 

pirmininku. 

Logopedė 

I. Čeberkienė 

 

Rugsėjis 

Pagal poreikį 

Darbo patirtis, programos 

II. SPECIALIOJO UGDYMO KLAUSIMŲ SVARSTYMAS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE 
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Numatyti veiklos programos 

renginius, siekti efektyvaus, 

darnaus, kokybiško darbo. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos 

programos 2022 m. rengimas 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis Rekomendacijos 

Darbo patirtis, 

vyriausybės dokumentai 

reglamentuojantys Vaiko 

gerovės komisijos darbą. 

Analizuoti ugdytinių turinčių 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

daromą pažangą. Dalintis darbo 

patirtimi. Ieškoti būdų darbui 

gerinti. 

 

 

Vaikų, turinčių didelių, vidutinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pusmečio pasiekimų aptarimas. 

 

Pagalbos vaikui plano įgyvendinimo 

rezultatai, analizė. 

 

Vaikų kuriems skirtas privalomas 

ikimokyklinis ugdymas pasiekimų, 

lankomumo, bendravimo su šeima 

aptarimas. 

Vaiko gerovės 

komisija, pedagogai 

 

 

 

 

 

Sausis 

 

 

 

 

 

 

Pritaikytos ugdymo 

programos, darbo analizė, 

ataskaitos 

 

 

 

 

 

 

Kartu su grupių pedagogais, 

šeima padėti vaikams šalinti 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimus 

Psichologo, logopedo ataskaitos 

Vaikų kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos dinamikos aptarimas 

Vaiko gerovės 

komisija, pedagogai 

Sausis 

Kovas 

Darbo analizė 

Suteikti logopedo pagalbą 

vaikams turintiems kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų. 

Išklausyti ir analizuoti pedagogų 

informaciją apie vaikus turinčius 

kalbėjimo ir kalbos bei kitus raidos 

sutrikimus. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis – gruodis Darbo analizė 

 

 

 

Analizuoti ugdytinių turinčių 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

daromą pažangą. Dalintis darbo 

patirtimi. Ieškoti būdų darbui 

gerinti. 

Vaikų, turinčių didelių, vidutinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, II 

pusmečio pasiekimų aptarimas. 

 

Pagalbos vaikui plano įgyvendinimo 

rezultatai, analizė. 

 

Vaikų kuriems skirtas privalomas 

ikimokyklinis ugdymas pasiekimų, 

lankomumo, bendravimo su šeima 

aptarimas. 

Vaiko gerovės 

komisija, grupių, 

pedagogai 

Gegužė Pritaikytos ugdymo 

programos, darbo analizė, 

ataskaitos 
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Psichologo, logopedo ataskaitos 

Kartu su grupių pedagogais, 

šeima padėti vaikams šalinti 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. 

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

šalinimo programų sudarymas. 

Individualių programų sudarymas, 

derinimas, teikimas tvirtinti įstaigos 

vadovui. 

Logopedės 

I. Čeberkienė 

I. Ryliškė 

 

Sausis – gruodis Individualios programos, 

darbo analizė 

Teikti metodines, pedagogines, 

psichologines žinias šeimai. 

Bendradarbiavimas su ugdytinių 

tėvais šalinant kalbėjimo ir kalbos 

bei kitus sutrikimus. 

Logopedė 

I. Čeberkienė 

I. Ryliškė 

Psichologo asistentė 

R. Pocevičiūtė 

Grupių pedagogai 

Sausis – gruodis Darbo patirtis, analizė 

Teikti pedagoginę ir psichologinę 

pagalbą vaikams, turintiems 

ugdymo (si) sunkumų 

Bendradarbiavimas su Pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistais, 

atliekant vaikų ugdymo (si) 

vertinimą, vaiko brandą ir t.t. 

Komisijos pirmininkė 

I. Povilaitienė 

Logopedė 

I. Čeberkienė 

Psichologo asistentė 

R. Pocevičiūtė 

Sausis – gruodis Pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

specialistų konsultacijos, 

rekomendacijos 

Teikti pedagoginę ir psichologinę 

pagalbą vaikams ir jų šeimoms 

turintiems elgesio ir emocijų 

sutrikimų. 

Darbas su elgesio ir emocijų 

sunkumų turinčiais vaikais, pagalba 

jų šeimoms ir pedagogams. 

 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis – gruodis Vaikų pasiekimų aprašai, 

stebėjimo medžiaga ir kt. 

Tęsti emociškai saugios aplinkos 

grupėse kūrimą 

 

Papildyti grupių edukacines erdves 

priemonėmis specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikams . 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis – gruodis Žaislai, edukacinės 

priemonės emocinio 

intelekto ugdymui 

Tęsti grupėse nusiraminimo erdvių 

įrengimą, padedančių vaikams 

nusiraminti, valdyti emocijas, 

perprasti įvairias bendravimo 

situacijas ir savo reakcijas bei įgyti 

geresnę impulsų kontrolę. 

Grupių pedagogai Kovas 

Birželis 

Spalis 

Žaislai, edukacinės 

priemonės emocinio 

intelekto ugdymui 
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Stebėti, analizuoti prevencinių 

programų įgyvendinimo svarbą, 

ugdant mokinių socialines, 

emocines kompetencijas. 

Prevencinių programų „Zipio 

draugai“, „Kimochi“ įgyvendinimas 

ugdomojo proceso metu. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Kovas Programos, planavimo 

dokumentai, darbo 

priežiūros medžiaga 

 

Analizuoti 2022 m. programą, 

vykdymą, tikslingumą. 

2022 mokslo metų programos 

įgyvendinimo analizė. Ataskaitos 

parengimas mokytojų tarybos 

posėdžiui. 

Pokyčių vertinimas, siūlymai darbo 

tęstinumui. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Gruodis Veiklos programos, 

projektų medžiagos 

analizė 

III. BENDRADARBIAVIMAS SU PEDAGOGAIS, TĖVAIS, SPECIALISTAIS 

Suteikti logopedo pagalbą 

vaikams su kalbos ir 

komunikacijos sutrikimais 

Išklausyti ir analizuoti pedagogų 

informaciją apie ugdytinius jų 

ugdymo (si) problemas 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis – gruodis Darbo analizė 

Teikti metodines, pedagogines, 

psichologines žinias šeimai. 

Bendradarbiavimas su ugdytinių 

tėvais, šalinant kalbos ir 

komunikacijos bei kitus sutrikimus. 

Logopedė 

I. Čeberkienė 

Psichologo asistentė 

R. Pocevičiūtė 

Sausis – gruodis Darbo patirtis, analizė 

Teikti pedagoginę ir psichologinę 

pagalbą vaikams, turintiems 

ugdymo (si) sunkumų. 

Bendradarbiavimas su PPT 

specialistais, atliekant vaikų 

ugdymo (si) vertinimą, vaiko brandą 

ir t.t. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis  – gruodis PPT specialistų 

konsultacijos 

Suteikti šeimai kvalifikuotą 

specialistų pagalbą vaikų 

auklėjimo klausimais. 

Įtraukti šeimą šalinant vaikų 

kalbos ir komunikacijos 

sutrikimus. 

Įgyvendinant projektą „Vaiko kelias 

į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ 

organizuoti edukacinių priemonių 

parodą kartu su šeima. 

 

 

Logopedės 

I. Čeberkienė 

I. Ryliškė 

Balandis Šeimų dailės darbai 

 

 

IV. METODINIS DARBAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas Pedagogų kvalifikacijos kėlimas 

PPT, LLA, KPKC 

organizuojamuose seminaruose, 

kursuose. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis – gruodis Seminarų, kursų 

medžiaga 
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Pedagogų kvalifikacijos kėlimas Sutrikusios raidos vaikų 

konsultavimo skyriaus specialistų 

konsultacijos įstaigos pedagogams 

ir švietimo pagalbos specialistams 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis – gruodis Konsultacijų, mokymų 

medžiaga, darbo analizė 

 

 

Teikti metodinę pagalbą šeimai 

 

Logopedo, psichologo asistento 

straipsniai, patarimai lopšelio-

darželio grupių stenduose ir 

internetiniame puslapyje 

Logopedas, psichologo 

asistentas, Vaiko 

gerovės komisija 

Sausis – gruodis Seminarų, kursų 

medžiaga 

 

 

Teikti informaciją tėvams Informacija tėvams grupių tėvų 

susirinkimuose apie lopšelyje-

darželyje teikiamą pagalbą vaikams 

su kalbos ir komunikacijos 

sutrikimais. 

Grupių pedagogai Sausis – gruodis Dokumentai, tvarkos 

Taikyti efektyvius metodus 

šalinant ugdytinių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimus 

Dalyvauti tarptautiniame projekte 

,,Vaiko kelias į gražią kalbą. 

Laimingas vaikas“. 

Logopedės  

I. Čeberkienė,  

I. Ryliškė 

Grupių pedagogai 

Sausis – gruodis Projekto vykdymo  

medžiaga, analizė 

Inicijuoti pedagogų gerosios 

patirties sklaidą 

Dalintis gerąja darbo patirtimi 

ugdant specialiųjų poreikių vaikus 

šalies ikimokyklinių įstaigų 

interneto svetainėje. 

Logopedės  

I. Čeberkienė,  

I. Ryliškė 

 

Sausis – gruodis  

 

Darbo patirtis 

 

 

 

V. TIRIAMOJI – ANALITINĖ VEIKLA 

Vertinimu išsiaiškinti vaikų 

smulkiosios motorikos 

išsivystymo lygį, sudaryti 

palankias sąlygas vaikų 

smulkiosios motorikos lavinimui 

grupinės veiklos metu 

Ankstyvojo ir II jaunesniojo 

amžiaus vaikų smulkiosios 

motorikos tyrimas pagal Kiphardo 

skalę. 

Logopedės 

I. Čeberkienė 

I. Ryliškė 

 

Sausis – gruodis Tiriamosios veiklos 

apibendrinta medžiagas 

Išsiaiškinti vaikų emocinę 

savijautą darželyje 

Vaikų elgesio ir emocijų sunkumų 

tyrimas 

(klausimynas tėvams, pedagogams). 

Psichologo asistentė 

R. Pocevičiūtė 

Lapkritis Tiriamosios veiklos 

apibendrinta medžiaga 

Išsiaiškinti priešmokyklinio 

amžiaus vaikų foneminio 

suvokimo susiformavimo lygį. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

foneminio suvokimo lygio tyrimas. 

Logopedės 

I. Čeberkienė 

I. Ryliškė 

Sausis – gruodis Tiriamosios veiklos 

apibendrinta medžiaga 
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VI. PREVENCINĖ VEIKLA 

Vadovautis LR vyriausybės ir 

švietimo mokslo ministro 

įstatymais ir dokumentais 

Pažintis su LR švietimo ir mokslo 

ministerijos dokumentais 

reglamentuojančiais prevencinį 

darbą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis – gruodis Švietimo ministerijos, 

vyriausybės dokumentai 

Sudaryti sąlygas kiekvienam 

mokiniui nuolat dalyvauti bent 

vienoje prevencinėje programoje. 

Prevencinių programų: tarptautinė 

socialinių įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai“ įgyvendinimas 

(priešmokyklinio amžiaus vaikams). 

Ikimokyklinio amžiaus vaikams – 

„Kimochi“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Sausis – gruodis Pedagogų darbo 

dokumentai, priežiūros 

medžiaga 

Tapti aktyviais „Veiksmo 

savaitės be patyčių“ dalyviais. 

įsijungti į įvairias veiklas, padėti 

kasdien stabdyti patyčias 

Akcija „Savaitė be patyčių“ 

 

 

 

Grupių pedagogai 

 

 

 

Kovas 

 

 

 

Vykdytų veiklų medžiaga 

 

 

 

Ugdyti visų bendruomenės narių 

toleranciją, pakantumą, gebėjimą 

suprasti vieni kitus. 

Tarptautinė tolerancijos diena Vaiko gerovės 

komisija 

Lapkritis Vykdytų renginių 

medžiaga 

Skleisti socialinio, emocinio 

ugdymo kultūrą bendruomenėje 

Gerumo savaitė „Tik meilė atveria į 

širdį kelią“ 

Vaiko gerovės 

komisija 

Gruodis.  Vykdytų renginių 

medžiaga 

VII. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

Teikti bendruomenei metodinę 

pagalbą prevencinio darbo 

klausimais 

Švietėjiška veikla bendruomenei: 

Lankstinukai, paskaitos, 

individualūs pokalbiai, straipsniai, 

patarimai prevencinio darbo 

klausimais bendruomenės 

susirinkimų metu,  įstaigos 

internetinėje svetainėje, grupių 

facebook . 

Vaiko gerovės 

komisija 

 

 

 

 

 

 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo patirtis, 

analizė 
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 Konsultacijos, rekomendacijos 

Jurbarko PPT grupių komandoms 

(pedagogams, mokytojų padėjėjams) 

dirbantiems su specialiųjų poreikių 

vaikams 

Vaiko gerovės  

komisija 

Sausis – gruodis Konsultacijų, 

mokymų medžiaga, 

darbo analizė 

 

VIII. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

Atkreipti visuomenės dėmesį 

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo svarbą, skatinti 

bendruomenės narių aktyvumą, 

siekti įstaigos veiklos viešumo. 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais vykdant prevencinį darbą 

įstaigoje (policijos komisariatas, 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, 

pirminės sveikatos priežiūros 

centras, sveikatos visuomenės 

biuras, Jurbarko r. savivaldybės 

viešoji biblioteka, IĮ J. Meškausko 

„Medenta“ vykdant įvairią 

prevencinę veiklą: 

Edukacinės išvykos 

Rytmečiai, popietės 

Piešinių parodos 

Filmų, skirtų prevencinėmis 

temomis peržiūra 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis – gruodis Darbo patirtis 

IX. VEIKLA BENDRUOMENĖJE KRIZIŲ PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

Vadovautis LR vyriausybės ir 

švietimo ministerijos įstatymais 

ir dokumentais 

Pažintis su naujais dokumentais. Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis – gruodis Švietimo 

ministerijos, LR 

vyriausybės 

dokumentai 

Suteikti šeimai, pedagogams 

žinių krizių prevencijos 

klausimais 

Vykdyti švietėjišką veiklą 

bendruomenėje krizių, prevencijos 

klausimais 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis – gruodis  Metodinė medžiaga 

 Ekstremalių krizinių situacijų 

sprendimas 

Vaiko gerovės 

komisija 

Esant reikalui  
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TIRIAMOJI – ANALITINĖ VEIKLA. VEIKLOS VERTINIMAS. ĮSIVERTINIMAS 

 

Artimiausi tikslai Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai 

Vertinimu grįsti įstaigos veiklos 

strategiją, numatyti problemas, 

pokyčius, veiklas, kurias reikia 

tobulinti, atskleisti kiekvieno 

įstaigos nario indėlį į įstaigos 

veiklos rezultatus 

Metų veiklos programos vykdymo vertinimas Direktorius 

Pedagogai 

Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Mokyklos projektinės veiklos veiksmingumas Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Kovas Žmogiškieji 

resursai 

Pedagogų ir kitų ugdymo proceso dalyvių 

kvalifikacijos tobulinimo galimybių mokykloje 

vertinimas 

Direktorius Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertinti grupių mikroklimato 

situaciją ir numatyti veiksmus 

jai gerinti. 

Komandinio darbo grupėse mikroklimato 

tyrimas. 

Psichologo-

asistentas 

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

ŪKINĖ VEIKLA 

 

Tikslas Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai 

Kurti saugią 

aplinką, turtinti 

materialinę 

bazę 

 

 

Teritorijos medžių genėjimas Ūkvedys Kovas -- 

Teritorijos gėlynų ir želdinių tvarkymas Ūkvedys Balandis – gegužė 200 Eur 

SPL 

Smėliadėžių įsigijimas. Ūkvedys Balandis 900 Eur. 

SPL 

Mokyklos interneto svetainės 

atnaujinimas. 

Direktorius 

Ūkvedys 

Rugpjūtis 

 

1300 Eur. 

SPL 

Kondicionierių įrengimas trijose grupėse. Ūkvedys Lapkritis SBL, SPL 

3000 Eur. 
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Lauko žaidimų aikštelės sporto įrenginių 

įruošimas bei neatitikties teisės aktų 

reikalavimams šalinimas (pagal vertinimo 

pažymą) 

Direktorius 

Ūkvedys 

Lapkritis 200 Eur 

SPL 

 

 

 Mokyklos laiptinių stendų atnaujinimas Direktorius 

Ūkvedys 

Liepa – 

rugpjūtis 

2000 Eur 

SPL, SBL 
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EDUKACINIŲ APLINKŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

Tikslas Žingsniai Terminas Lėšos 

Gerinti ugdymo 

aplinką grupėse ir 

kitose su ugdymu 

susijusiose 

aplinkose 

Grupių aprūpinimas ugdymo 

priemonėmis (popierius, įvairios 

dailei skirtos priemonės ir kt.) 

1kartą per mėn. 250 Eur/mėn. 

Spec. 

programų 

lėšos 

Saugios ir sveikos 

aplinkos kūrimo 

tęstinumas 

 

 

Edukacinių erdvių lauke įrengimas 

STEAM veiklai plėtoti, įsigyjant 

lauko laboratoriją. 

Gegužė 

 

MRL, SPL 

1200 Eur 

Ugdymo priemonių įsigijimas darbui 

su specialiųjų poreikių vaikais, 

padedančių nusiraminti, valdyti 

emocijas 

Rugsėjis – 

spalis 

MRL, VBL 

1000 Eur 

 

Grupių edukacinių erdvių papildymas 

ugdymo priemonėmis STEAM 

veiklos plėtojimui. 

STEAM edukacinės modulinės 

sienelės įsigijimas 

Rugsėjis 

 

MRL 

2000 Eur 

 

 

 

Muzikinių instrumentų įsigijimas 

 

Birželis MRL 

300 Eur 

Ugdymo priemonių įsigijimas vaikų 

kūrybinių žaidimų plėtojimui. 

Birželis 1200 Eur 

MRL 

Interaktyvių lentų įsigijimas I, II ketvirtis MRL,SPL 

3000 Eur 

Edukacinių elementų įrengimas 

grupių laiptinėse 

Sausis – 

vasaris 

SPL 

300 Eur 
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DARBO PRIEŽIŪRA 

Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai Kur bus analizuojama? 

Kompetentingas,  

orientuotas į vaiko pasiekimus ugdymo 

turinio planavimas. 

 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sausis, rugsėjis, spalis 

 

Planavimo dokumentai, 

stebėjimo medžiaga, vaikų 

darbai, trumpalaikių planų 

refleksija 

Individualiai, mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

Ugdomosios veiklos tikslingumas, 

veiksmingumas, kūrybiškumas, 

sistemingumas. 

 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Spalis, lapkritis, 

vasaris, kovas 

Programos, edukacinė 

aplinka, veiklos stebėjimo 

medžiaga, vaikų darbai, 

pokalbiai su pedagog 

Individualiai, mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

Patirtinio ugdymo plėtojimas 

kasdieninėje vaikų veikloje. Edukacinės 

aplinkos vaiko patirtiniam ugdymui (si) 

sudarymas. 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vasaris, spalis, gruodis Programos, edukacinė 

aplinka, veiklos stebėjimo 

medžiaga, vaikų darbai, 

pokalbiai su pedagogais 

Individualiai, mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ 

priežiūra – planavimas, vaiko veiklos, 

pasiekimai, pasiekimų žingsneliai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vasaris 

 

 

Planai, vaikų pasiekimai 

 

 

Individualiai, mokytojų 

tarybos posėdyje 

Informacinių technologijų panaudojimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdomojoje veikloje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vasaris – kovas Planavimo dokumentai, 

stebėjimo medžiaga, vaikų 

darbai, pokalbiai su 

pedagogais 

Individualiai, mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

Prevencinių ugdymo programų („Zipio 

draugai“ ir „Kimochi“ integravimas į 

ugdymo procesą (pagal įstaigoje nustatytą 

tvarką 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kovas Stebėjimo medžiaga, 

pedagoginės veiklos 

dokumentai. 

Individualiai, mokytojų 

tarybos posėdyje 

Sveikatos stiprinimo priemonės ugdymo 

procese įgyvendinant įstaigos 

sveikatinimo programą „Sveikatos ABC“ 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Balandis Stebėjimo medžiaga, 

pedagoginės veiklos 

dokumentai, sveikatos 

programa 

Individualiai, mokytojų 

tarybos posėdyje 
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Vaikų pasiekimų  vertinimas (pagal 

įstaigoje nustatytą tvarką) 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Gegužė Pedagoginės veiklos 

dokumentai 

 

Individualiai, mokytojų 

tarybos posėdyje, 

metodinio ratelio 

susirinkime 

Kokybiškas švietimo pagalbos 

specialistų,  grupės pedagogų, mokytojų 

padėjėjų ugdymo organizavimas 

specialiųjų poreikių vaikams 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kovas – gegužė Stebėjimo medžiaga, 

pedagoginės veiklos 

dokumentai, pritaikytos 

ugdymo programos 

Individualiai, mokytojų 

tarybos, Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose 

Pasirengimas naujiems mokslo metams Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Rugpjūtis – rugsėjis Lopšelio-darželio 

edukacinių erdvių 

parengimas naujiems 

mokslo metams. Tinkamas 

priemonių panaudojimas 

ugdymo procese. 

Individualiai, mokytojų 

tarybos 

 

Pedagoginio darbo priežiūra: 

1. Vaikų adaptacija 1, 2, 7, 12 grupėse 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Rugsėjis – lapkritis 

 

 

Veiklos stebėjimas, 

priežiūros medžiaga, tyrimo 

medžiaga, pokalbiai su 

grupės komanda, tėvais 

Individualiai, mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

 

RENGINIAI 

Žingsniai Vykdytojas Terminai 

Atsisveikinimo su eglute šventė „Trijų karalių belaukiant“ Meninio ugdymo mokytojas 

Grupių pedagogai 

Sausis 

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai 

paminėti“ 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių pedagogai 

Sausis 

 

Šventinis rytmetis „Su gimtadieniu Lietuva!“ 

 

 

Meninio ugdymo mokytojas 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Vasaris 

 

 

Viktorina, skirta Lietuvos gimtadieniui paminėti, „Yra šioje žemėje 

vieta – ją vadinam Lietuva!“ 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Vasaris 
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Užgavėnių šventė „Žiema, žiema bėk iš kiemo! Meninio ugdymo mokytojas 

Grupių pedagogai 

Vasaris 

 

Renginys kovo 11-ąjai paminėti „Lietuva – tai mes!“  Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių pedagogai 

Kovas 

 

Pavasario šventė „Mano mažos rankelės puošia darželio kiemelį“, skirta 

Žemės dienai paminėti. 

Grupių pedagogai Kovas 

 

Velykinis rytmetis „Rid, rid, rid margi margučiai“ Meninio ugdymo mokytojas 

Grupių pedagogai 

Balandis 

 

Šventinės popietės „Tau – mano mamyte“, skirtos Motinos dienai 

paminėti 

Meninio ugdymo mokytojas 

Grupių pedagogai 

Gegužė 

Grupių šventinės popietės „Graži mano šeimynėlė“, skirtos tarptautinei 

šeimos dienai paminėti 

Meninio ugdymo mokytojas 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Gegužė 

 

 

Atsisveikinimo su darželiu šventė „Darželi, lik sveikas!“ Meninio ugdymo mokytojas 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Gegužė 

 

 

Sveikatos ir sporto diena lopšelyje-darželyje „Saulė šypsosi šviesi, 

pasportuokime visi“, skirta olimpinei dienai paminėti, 

Meninio ugdymo mokytojas 

Grupių pedagogai 

Gegužė 

 

Šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto renginys „Mažųjų žaidynės 

2022“ 

Sveikatos stiprinimo ir olimpinio 

ugdymo grupės 

Gegužė 

 

„Nykštuko“ gimtadienis Lopšelio-darželio bendruomenė Birželis 

„Mažųjų Joninės“ 

 

Meninio ugdymo mokytojas 

Grupių pedagogai 

Birželis 

Spalvų, vandens, purvo ir ugnies fiesta „Spalvų žaismas“  

 

Meninio ugdymo mokytojas 

Grupių pedagogai 

Liepa 

 

Rudens džiaugsmų savaitė: 

Sveikatos diena lopšelyje-darželyje „Mažųjų sveikuoliukų ABC“. 

Sveiko maisto diena lopšelyje-darželyje „Gyventi sveikai smagu – 

prisijunk ir tu“. 

Fizinio aktyvumo diena „Judėjimas – žvalumo vitaminas“. 

 

Grupių pedagogai 

 

 

Vaikai, tėvai, pedagogai 

 

 

Rugsėjis 
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Meninės raiškos diena –„Kūrybinės Rudenėlio dirbtuvės“, (grupių 

bendruomenės kurs rudens skėčių alėją iš gamtinės medžiagos). 

Rudens šventė „Rudenėlis tyliai barsto lapelius, aukso patalėliais kloja 

takelius.“ 

Meninio ugdymo mokytojas 

Tarptautinės mokytojo dienos paminėjimas Darbo grupė Spalis 

Popietės „Lai šildo žvakelės vėles artimų“ Grupių pedagogai Spalis 

Tarptautinė tolerancijos diena Grupių pedagogai Lapkritis 

Adventinės-kalėdinės popietės „Uždekime gerumo ugnelę širdyse“ 

 

Grupių pedagogai 

Meninio ugdymo mokytojas 

Gruodis 

 

Eglutės įžiebimo šventė „Nykštukų slėnyje“ Meninio ugdymo mokytojas Gruodis 

Susitikimai su Kalėdų Seneliu. Grupių pedagogai 

Meninio ugdymo mokytojas 

Gruodis 

 

Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose 

 

Respublikinis vaikų, moksleivių konkursas „Dainų dainelė 2022“ 

 

Meninio ugdymo mokytojas 

 

Sausis – gegužė 

Respublikinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas 

„Mažųjų žaidynės 2022“ 

Sveikatos stiprinimo ir olimpinio 

ugdymo grupės 

Sausis – balandis 

Respublikinė akcija „Savaitė be patyčių 2022“ 

 

Grupių pedagogai 

 

Kovas 

 

Respublikinė akcija „Judrūs vaikai – gamtos draugai“ 

 

Sveikatos stiprinimo ir olimpinio 

ugdymo grupės 

Balandis 

 

Respublikinė akcija „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ Sveikatos stiprinimo ir olimpinio 

ugdymo grupės 

Spalis 

 

Respublikinė akcija „Mažoji mylia 2022“ Sveikatos stiprinimo ir olimpinio 

ugdymo darbo grupės 

Spalis 

Respublikinė akcija „Aktyvus koridorius“ Sveikatos stiprinimo ir olimpinio 

ugdymo darbo grupės 

Spalis 

 

Respublikinė akcija „Rieda, ratai rateliukai“ Sveikatos stiprinimo ir olimpinio 

ugdymo darbo grupės 

Spalis 

Respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų projektas „Futboliukas“ Koordinatorė, auklėtoja 

J. Treinienė 

Sausis – gruodis 
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PARODOS 

Žingsniai Vykdytojas Terminas 

Meninė, pramoginė veikla lauke – „Kuriantis vaikas – laimingas vaikas“ 

(piešimas ant sniego). 

Grupių pedagogai 

 

Sausis 

 

Kūrybinių darbų paroda „Augsim ir puošim savo žemelę, visad mylėsim 

gimtą šalelę“. 

Grupių pedagogai 

 

Vasaris 

Velykinių kompozicijų kūrimas Nykštukų slėnyje 

„Rid rid rid margi margučiai“ 

R. Birgiolienė Balandis 

Vaikų kūrybinių darbų paroda „Jei sportuosi, būsi sveikas ir žvalus!“ Grupių pedagogai Gegužė 

Mažojo menininko diena Nykštukų kūrybos salelėje – „Aš mažas, bet 

galiu“ 

G. Totoraitiernė 

E. Tutorienė 

Birželis 

 

„Kūrybinės Rudenėlio dirbtuvės“ (grupių bendruomenės kurs rudens 

skėčių alėją mozaikas iš  įvairios gamtinės medžiagos)  

Grupių pedagogai Rugsėjis 

Ugdytinių dailės kūrybinių darbų paroda „Spalvotas pasaulis“ I. Čeberkienė 

I. Ryliškė 

Lapkritis 

 

Kalėdinių kompozicijų kūrimas lopšelio-darželio vidaus ir lauko erdvėse 

„Kalėdų Nykštuko pasaka...“ 

I. Rylškė 

D. Zdanavičiūtė 

Gruodis 

 

  



29 
 

RYŠIŲ SU ŠEIMA VEIKLOS PROGRAMA 

 

Žingsniai Terminas Vykdytojas 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų branda. 

Patyčių stebėsenos grupėse aptarimas. 

 

Antrojo pusmečio ugdymo pasiekimai. 

Patyčių stebėsenos grupėse aptarimas. 

Gegužė 

 

 

Gegužė 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimai: 

Priešmokyklinis ugdymas, jį reglamentuojantys dokumentai. Priešmokyklinio ugdymo 

programa. Ugdymo aplinka. 

Papildomo ugdymo organizavimas 2022-2023 m. 

Rugsėjis  Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Pirmojo pusmečio ugdymo pasiekimai. 

Patyčių stebėsenos grupėse aptarimas. 

Grupės mikroklimato aptarimas. Įvairios atsparumo stresui ir emocijų valdymo situacijos. 

Gruodis 

Ikimokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimai: 

Pažintis su įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa ir ikimokyklinį ugdymą 

reglamentuojantys dokumentai. Ikimokyklinio ugdymo grupių aplinka. 

Vaikų sveikatos stiprinimas (grūdinimas). 

Papildomo ugdymo organizavimas 2022-2023 m. 

Rugsėjis Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Pirmojo pusmečio ugdymo pasiekimai. 

Patyčių stebėsenos grupėse aptarimas. 

Grupės mikroklimato aptarimas. Įvairios atsparumo stresui ir emocijų valdymo situacijos. 

Gruodis 

Sutartys su tėvais dėl ugdymo ir kt. klausimų Priimant ugdytinį į 

įstaigą 

Direktorius 

Informacijos apie įstaigos veiklą, pasiekimus, problemas skleidimas ir patarimai: 

Lopšelio-darželio interneto svetainėje, stenduose 

Metų eigoje Darbo grupė 

Grupių pedagogai 

Šviečiamasis darbas informacijos pateikimas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ Metų eigoje Grupių pedagogai 

Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais. Nuolat Grupių pedagogai 

Šeimų ir savanorių pagalba rengiantis įvairiems renginiams, grupės aplinkos kūrimui ir kt. Pagal renginių planą Grupių pedagogai 

Savanoriai 
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Tėvų dalyvavimas ugdymo procese (išvykos į darbovietes, įvairių profesijų tėvų dalyvavimas 

grupės ugdymo procese ir kt.). 

Pagal grupių darbo 

planus 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Psichologo, logopedų konsultacija šeimoms įvairias vaikų raidos klausimais. Metų eigoje Logopedai, psichologas 

Grupių pedagogų individualūs pokalbiai su ugdytinių tėvais apie vaiko ugdymo (si) pasiekimus Metų eigoje pagal 

individualius 

susitikimų 

susitarimus 

Grupių pedagogai ir kiti 

specialistai 
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BENDRAVIMO SU VISUOMENE IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PROGRAMA 

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su jo veiklai darančiais įtaką juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, kultūros, sveikatos, vaikų teisių 

apsaugos, maisto ir veterinarine tarnyba ir kt. institucijomis). 

Su Jurbarko rajono savivaldybės administracija, švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, socialinės paramos skyriumi ir kitais skyriais 

bendradarbiavimas vyksta dialogo pagrindu; vyksta dalykinis, informacinis bendradarbiavimas, gautų rezultatų aptarimas. Lopšelis-darželis rengia 

pasiūlymus, teikia savo nuomonę. Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais vyksta pagal pasirašytose sutartyse 

numatytas sritis, sąlygas. 

 

  

Žingsniai Vykdytojas Terminas Resursai 

Informacijos apie veiklas su bendradarbiavimo 

partneriais teikimas įstaigos internetiniame puslapyje. 

Darbo grupė Kas ketvirtį Parama 

Intelektualiniai 

Sp. programos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimo su pradinių klasių pedagogais 

plėtojimas. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Pagal bendradarbiavimo su 

mokyklomis planą 

Darželio ugdytinių dalyvavimas miesto renginiuose. Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

Atviri renginiai: 

Šalies ikimokyklinių įstaigų vaikų sporto žaidynės 

„Mažųjų žaidynės 2022“ 

Direktorius 

 

 

Birželis 

 

 

Rašyti straipsnius apie įstaigos veiklą į rajono 

laikraštį „Šviesa”, „Mūsų laikas“, informaciniame 

leidinyje „Švietimo naujienos“ ir kt. 

Direktorius Metų eigoje pagal renginių 

vyksmą 

Teikti informaciją apie veiklas su partneriais Lietuvos 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle 

Direktorius Metų eigoje pagal renginių 

vyksmą. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

(Policijos komisariatu, Jurbarko viešosios bibliotekos 

vaikų skyriumi, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, 

Jurbarko visuomenės sveikatos biuru ir kt.) pagal 

pasirašytas bendradarbiavimo sutartis ir jose 

numatytas veiklas.  

Direktorius pavaduotojas 

ugdymui 

Pagal grupių ugdančios veiklos 

planų terminus 
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GYVENTOJŲ INFORMAVIMO APIE IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ PROGRAMA 

 

Žingsniai Terminas Vykdytojas Resursai 

Lopšelio-darželio internetiniame puslapyje teikti 

informaciją apie įstaigos veiklą, ugdymo 

programas, papildomą ugdymą ir kt. 

2022 m. rugsėjis, 

papildant metų eigoje 

pagal pokyčius ir poreikį 

Grupė, atsakinga už 

internetinį puslapį 

Programos, mokyklos 

veiklos dokumentai, 

žmogiškieji ištekliai 

Šeimų, nelankančių ikimokyklinės įstaigos, 

dalyvavimas atviruose renginiuose. 

Pagal renginių vykdymo 

planą 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Susitikimai su naujai pradėsiančių lankyti darželį 

ugdytinių tėveliais. Pažintis su ugdymo aplinka ir 

kt. 

 

Būsimų ugdytinių pirmoji pažintis su darželiu 

Projektas „Tapu tapu į darželį“. 

 

Birželis 

 

 

 

Rugpjūtis 

Direktorius 

Lopšelio grupių 

pedagogai 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Lopšelio grupių 

pedagogai 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYKLOMIS 

 
Žingsniai Atlikėjas Terminas Resursai 

Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo ir 

Naujamiesčio progimnazijų pradinių klasių 

pedagogais 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Priešmokyklinių ugdymo 

grupių pedagogai 

Sausis – 

birželis 

Praktinės veiklos stebėjimas, 

apžvalginės ekskursijos į grupes, 

klases, parodos, pokalbiai, 

diskusijos 

Bendri metodiniai pasitarimai Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Pagal atskirą 

planą 

Praktinės veiklos stebėjimas, 

ugdymo proceso organizavime 

taikomi darbo metodai, būdai 

Pažintinės ekskursijos būsimiesiems mokiniams į 

Vytauto Didžiojo ir Naujamiesčio progimnazijas. 

Priešmokyklinių ugdymo 

grupių pedagogai 

 Gegužė Susipažinimas su mokykla, 

mokytoja, mokiniais 
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Bendradarbiavimas su Šakių rajono Sintautų 

pagrindinės mokyklos ikimokykliniu skyriumi 

„Vyturėlis“, Vilkaviškio lopšelio-darželio 

„Buratinas“ bei Kauno lopšelio-darželio 

,,Ąžuoliukas“ ir respublikos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų sambūrio „Po Nykštuko kepure“  

pedagogais sprendžiant vaikų  ugdymo klausimus.  

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Metų eigoje Praktinės veiklos stebėjimas, 

apžvalginės ekskursijos į grupes, 

klases, parodos, pokalbiai, 

diskusijos, gerosios patirties sklaida 

 
 

   SUDERINTA  

   Jurbarko vaikų lopšelio-darželio      Jurbarko vaikų lopšelio-darželio  

   „Nykštukas“ mokyklos tarybos      „Nykštukas“ mokytojų tarybos 

   2021 m. gruodžio 27 d.          2021 m. gruodžio 28 d.  

   protokoliniu nutarimu OT-4      protokoliniu nutarimu PT-5 

 

 

 

 


