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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

 Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas” 2018 metų  metinė veiklos programa (toliau 

programa), nustato įstaigos tikslus, uždavinius bei priemones uždaviniams vykdyti. 

 Programa siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti ugdytinių ir jų tėvų/globėjų lūkesčius, ugdymosi poreikius ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje. 

 Programą įgyvendins Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ administracija, pedagogai ir 

kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, aptarnaujantis personalas, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

  

II SKYRIUS 

 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

 Įgyvendinant 2017 metų planą, buvo išsikeltas tikslas:  

Padėti kiekvienam vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus 

bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo pradmenis, 

atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį. Šiam tikslui pasiekti buvo siekiama   

įgyvendinti šiuos uždavinius: 

1. Skatinti ir žadinti poreikį komunikacijai, siejant rašytinės kalbos gebėjimų plėtotę su 

sakytinės kalbos ugdymu. 

Uždavinio įgyvendinimo sėkmės kriterijai: 

Ugdymo procesą vykdėme pagal lopšelio-darželio atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą 

„Mažais nykštukų žingsneliais“ (pagal Lietuvos Respublikos švietimo misterijos ir mokslo 

ministerijos parengtas ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas, Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašą, „Geros pradžios“ metodikos pamatiniu pagrindu). Į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas integruota sveikatos stiprinimo programa „Nykštukas 

Sveikuoliukas“ ir „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymo procesas vykdomas pagal valstybinę 

Priešmokyklinio ugdymo programą, naudojant ugdymo priemonių komplekto „OPAPA“, kai kuriuos 

elementus ir metodiką ir taikant „Geros pradžios“ metodiką. 

Ištisus metus grupėse buvo organizuojami, įgyvendinami įvairūs kalbos ir skaitymo projektai: 

,,Tėveli, mamyte, paskaityk“, „Kelias į gražią vaiko kalbą“, „Mylimiausia pasaka“ , spektaklis 

„Stebuklinga spanguolė“ ir kt. Vykdomi projektai ugdė sąmoningus skaitytojus, buvo formuojamas 

teigiamas požiūris į skaitymą, plečiamas, turtinamas vaikų žodynas. Daug naudos davė smulkiosios 

motorikos lavinimui bei artikuliacinio aparato lavinimui. Šie ilgalaikiai projektai padėjo plėtoti tėvų 

bendradarbiavimą su lopšeliu–darželiu. 

Pedagogai organizavo edukacines ekskursijas į: Juozo Keliuočio VB Vaikų ir jaunimo 

literatūros skyrių, kur vyko garsiniai skaitymai, į knygyną „Pegasas” . Šios ekskursijos suteikė 

galimybę susipažinti su naujausiomis knygomis, buvo ugdomos socialinė, komunikacinė, pažinimo 

kompetencijos.  

Nuolat vyko bibliotekėlių atnaujinimas grupėse, knygų fondo pildymas. Knygos 

padėtos tokioje vietoje, iš kur vaikai gali jas bet kada pasiimti. Atnaujintos bibliotekėlės skatina vaikų 

smalsumą, norą atversti knygas. Vyko knygų mainai su kitų grupių vaikais. Daug knygelių 

padovanojo iniciatyvinė grupė „Švieskime vaikus“ 
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Pedagogai dalyvavo Mokytojų tarybos posėdyje „Vaikų kalbinių įgūdžių tobulinimas. 

Skaitymo įpročiai“, visi pedagogai dalyvavo seminare „Kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimų 

ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“. Auklėtojos dalinosi gerąja patirtimi, 

siekiant kuo geresnių kalbos ugdymo rezultatų. 

Skatinome vaikus domėtis savo krašto tradicine kultūra, ugdėme pilietiškumą. 

Dalyvavome Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies ir kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ 

rajoniniame ture, vaizdo konferencijoje – žaidime „Atspėkit, kas jus sveikina“, viktorinoje – žaidime, 

skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti „Kelionė po Lietuvą“. 

 

2. Atnaujinti ir sukurti naujas erdves grupėse, koridoriuose, kieme, sudarant sąlygas 

patirtiniam, kūrybiniam, skatinančiam saviraišką ugdymui. 

 Uždavinio įgyvendinimo sėkmės kriterijai: 

Mūsų tikslas – sukurti tokias erdves grupėse, kieme, koridoriuose, kurios skatintų patirtinį vaikų 

ugdymą(si), kūrybiškumą, kurios padėtų ugdytiniams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos 

gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, 

mokėjimo mokytis pradmenis. Darželio pedagogai kūrė vaikams aplinką, kuri moko tolerancijos, 

nuoširdumo, tarpusavio pagarbos, supratimo. Ypatingą dėmesį skyrėme  psichologiniam vaiko 

saugumui. Papildėme lauko ir grupių ugdomąją aplinką naujomis šiuolaikinėmis priemonėmis. Vaikų 

bendrajai ir smulkiajai motorikai lavinti įsigijome naujų priemonių. Įsigyta stalų ir kėdučių, 

kompiuterių,  knygų, plakatų ir kt. 
Atnaujinus vidaus ir lauko edukacines aplinkas, ugdymo(si) procesas tapo kūrybiškesnis ir 

patrauklesnis. Paįvairinus aikšteles lauke, atsirado galimybė daugiau erdvių pritaikyti ugdymuisi 

lauke, daugiau dėmesio skirti patirtiniam, kūrybiniam, skatinančiam saviraišką ugdymui. 

Rekomendacijas, kaip įrengti lauko erdves vaikų pažintiniam ugdymui , rekomendavo iniciatyvinės 

grupės „Žalia pėda“  iniciatorės. Įstaigos kieme įrengtos naujos erdvės – daržas ir basų kojų takas. 

Jos skatina pažintinės kompetencijos ir patirtinio ugdymo vystymą. Atsirado galimybė stebėjimams, 

tyrinėjimams, galimybė stiprinti imunitetą vaikštant basomis. 

Įstaigoje buvo vykdomas projektas „Vaistažolių magija” ir imuniteto stiprinimo projektas 

„Mano mėgstama arbata” .Vaikai grupėse susikūrė arbatos gėrimo kampelius (arbatines). Susipažino 

su arbatžolių nauda sveikatai. Susipažino su arbatos gėrimo kultūra.  

Dar viena naujovė – laiptinėje erdvės piešimui įrengimas. Nauja erdvė leidžia laiptines 

pritaikyti ugdymui. Čia vyksta pirmieji vaikų rašymo eksperimentai –  bandymas paimti kreidelę ir 

kažką pakeverzoti. Tai jaudinanti patirtis mažiems vaikams, kuriuos daugiausia domina fiziniai 

potyriai, kai rankos juda pirmyn ir atgal.  

Vyko metodinis pasitarimas „ Kuriame naujas erdves“. Metodinės grupės pasitarime aptarėme 

naujų erdvių naudą, jų panaudojimo galimybes. To pasėkoje, grupėse buvo atnaujintos erdvės ir 

kampeliai, kurie skatina pažintinės kompetencijos, patirtinio ugdymo vystymą.  

 

3. Skatinti spontanišką ir pedagogo inicijuojamą vaikų fizinį aktyvumą, kuriant palankų 

emocinį klimatą. 

 Uždavinio įgyvendinimo sėkmės kriterijai: 

Vykdėme sveikatos įgūdžių ugdymo projektus, dalyvavome įvairiuose renginiuose, 

skatinančiuose įpročius gyventi sveikai, nuolat judėti ir mankštintis. Sveikatos stiprinimo veiklą 

integruojame į visą lopšelio–darželio gyvenimą. Įstaiga priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų 

grupei „Sveika mokykla”, dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Sistemingai ruošiami ir 

įgyvendinami trumpalaikiai ir ilgalaikiai vaikų sveikatą stiprinantys projektai, žaidžiame įvairių 

sportinių švenčių, pramogų metu. Labai dažnai į šiuos renginius įsijungia ir tėvai. Prisijungėme ir 

dalyvavome respublikiniame renginyje „Visuotinio judėjimo savaitė“. Taip skatinome vaikų fizinį 

aktyvumą, taikant netradicines formas ir priemones. Stiprinome vaikų fizinę ir psichinę sveikatą 

vaikų aktyvioje veikloje, tenkinome ugdytinių judėjimo ir saviraiškos poreikius. 

Vaikui  sudarytos sąlygos aktyviai veikti: žaisti, pažinti, kurti, jausti, išgyventi; siekėme, kad 

vaikas labiau pasitikėtų savimi, džiaugtųsi įgauta naująja patirtimi. Ugdymu siekėme auginti vaiką, 

stiprinti jo „aš“, paruošti jį naujam socialiniam statusui – tapti mokiniu.  Tėvams ir vaikams 

pageidaujant, veikė krepšinio būrelis.   
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Kuriant palankų emocinį klimatą, mūsų įstaigoje pradėta vykdyti prevencinė programa - 

Tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“. Šios programos 

užsiėmimų, mokymų, eksperimentų pagalba, padedame ugdyti palankų emocinį klimatą. Taip pat 

kiekvienais metais dalyvaujame veiksmo savaitėje „Be patyčių“, minime Tolerancijos dieną. 

Be to, vykdoma „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos“ programa. Dėka jos, laiku teikiama būtina pagalba, vykdoma prevencija. 

 

4. Kurti palankią aplinką, siekiant kokybiškos tėvų ir pedagogų sąveikos, padedančios 

gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę. 

Uždavinio įgyvendinimo sėkmės kriterijai: 

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas sukuria vaikui geriausias ugdymo(si) galimybes. 

Tėvai – svarbiausi vaikų ugdytojai. Jie yra atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą ir kokybišką 

ugdymą, dalyvauja vaiko ugdymo ikimokyklinėse grupėse procese kaip partneriai. Su tėvais tariamasi 

dėl vaikų ugdymo tikslų, ugdymosi rezultatų, turinio, ugdymo proceso organizavimo, atsižvelgiama 

į jų lūkesčius bei individualias vaikų galias ir skirtingą ugdymosi patirtį. Tėvai yra supažindinami su  

įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Mažais nykštukų žingsneliais“, su ugdymo(si) turiniu, 

Pasiekimų aprašu, su vaiko pasiekimų vertinimu. Visi tėvai turi galimybę sužinoti, kokia tema domisi 

tam tikrą laikotarpį jų vaikai, koks projektas vykdomas įstaigoje ar grupėje, visada gali patys įsitraukti 

ir įsitraukia į ugdymo(si) procesą. 

Įstaigoje dirba specialistai, kurių pagalba palengvinama vaiko adaptacija. Veikia Vaiko gerovės 

komisija. Į šios komisijos funkcijas įeina: nagrinėti ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi 

sunkumų priežastis. 

Svarbi sėkmingos vaiko adaptacijos darželyje dalis – artimo žmogaus: mamos, tėvelio ar 

močiutės, auklės buvimas kartu pirmomis dienomis. Turime įvertinti tai, kad atsiskyrimo darželyje 

patirtis jam bus visai nauja ir nei mes, nei jis negali atspėti, kiek emocinių jėgų pareikalaus šis naujas 

išbandymas. Plačiau apie lydinčio artimo žmogaus buvimo šalia pirmosiomis darželio lankymo 

savaitėmis reikšmę rekomenduojame paskaityti literatūrą apie vaiko adaptaciją, pakeitus aplinką. 

Sudarytos sąlygos vaikams, augantiems socialinės atskirties šeimose, socialiniams įgūdžiams 

formuoti, socialiniai atskirčiai mažinti. 

Vyko savanoriška tėvelių talka darželio kieme, Amatų dienos, šventės „Pasakų šaly“, 

„Vaikystės takeliu“. Dalyvavome Bajorų kultūros namų organizuojamose šventėse. Įstaigoje vyko 

bendruomenei skirta edukacinė veikla „Lietuviškų juostų pynimas“, kurios metu buvo pristatyti 

lietuviški tautiniai kostiumai. 
Bendravimo su tėvais priemonės ir būdai: 

Pokalbiai: jų metu tėvai įvardina savo lūkesčius, jiems kylantį nerimą, šeimos nariai dalinasi 

įdomesniais vaiko gyvenimo momentais. Anketos: vaiko ir jo šeimos pažinimas. Pedagogų, 

psichologų straipsniai apie vaiko pirmas dienas lopšelyje-darželyje. Lankstinukai: patarimai, 

taisyklės adaptacijos laikotarpiu. Informacija: stenduose, įstaigos internetiniame puslapyje, grupės 

Facebook paskyroje, pokalbiai telefonu. Pranešimai tėvų susirinkimo metu. Pedagogų savišvieta, 

kvalifikacija. Konsultacijos, pedagoginis tėvų švietimas. 

 Priešmokykliniame amžiuje svarbu padėti vaiko socializacijos, demokratinio bendravimo 

pamatus, brandinti vaiką mokyklai ir palengvinti jo perėjimą nuo ugdymo(si) šeimoje ar darželyje 

prie sistemingo ugdymo(si) mokykloje, t. y. visiems vaikams sudaryti lygias mokyklinio starto 

galimybes.  

2017 metais 28 vaikai baigė priešmokyklinio ugdymo programą. Tiriant priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikų brandą mokyklai, nustatyta: visi priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai 

atitinka priešmokyklinio ugdymo standartus.  

Nuo rugsėjo mėnesio įstaigoje įkurta ankstyvojo amžiaus grupė vaikams nuo 1-erių iki 2-jų 

metų.   
Vykdant lopšelio-darželio metinį veiklos planą, įstaigoje buvo organizuojami šie renginiai: 

Projektai: 

Tarptautiniai: 

1. „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ 

2. eTwinning projektai 

Respublikiniai: 
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1. „Žaidimai moko“ 

2. Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“ 

3. „Augink, rūpinkis, mylėk“ (šviečiamosios gyvulininkystės) 

4.  „Kaip surasti Lietuvą 2017“ 

5. „Žalioji palangė“ 

6. „Yra tokia šalis“ (foto nuotraukų koliažas, skirtas Lietuvos 100-mečiui) 

7. „Sveikatiada“ 

8.  „Margučiai per Rokiškį ritas“ 

Rajoniniai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių įgyvendinimo rėmimo projekte „Maži padarėliai – didelės problemos“ 

Bendruomenės: 

1. Gamtosauginis projektas 

2. „Rudens spalvos“ 

3. „Kelias į gražią vaiko kalbą“ 

4. „Keturios žvakės“ 

5. „Adventinių kalendorių kūrimas“ 

6.  „Senių besmegenių Linksmakiemis“, organizatorius Bajorų kaimo kultūros centro lėlių 

teatras „ČIZ“ 

Ugdymas netradicinėse aplinkose: 

1. Išvykos: į kaimo sodybas, į odontologijos kliniką, policiją, prie pėsčiųjų perėjos, šviesoforo, 

į Rokiškio krašto muziejų, į Rokiškio dvaro parką, į Nepriklausomybės aikštę, į „Gimtojo Rokiškio“ 

redakciją, į Rokiškio J. Keliuočio bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, prie Rokiškio ežero, į Bajorus, 

į „Biržų duona“ ir „Skanumėlis“ parduotuves, į žaidimų kambarį „Bababasas“, į Kalėdų rezidenciją, 

pas rajono ūkininkus.   

2. Edukacinės veiklos, organizuotos Rokiškio muziejuje: “Velykinis margutis“ „Vilkas, ožka ir 

ožiukai“, „ Rudens spalvos“, „Kalėdinių meduolių puošimas“ ir įstaigoje: „Lėlė  - raktas į vaiko 

širdį“, „Aš esu saugus“, Paukščiai šalia mūsų“ (Ornitologas Gediminas Petkus), „Lietuviškų juostų 

pynimas“. 

3. Spektakliai Rokiškio krašto muziejuje, Rokiškio kultūros centre ir lopšelio-darželio salėje. 

Konkursai,  šventės, viktorinos ir festivaliai: 

Respublikiniai: 

1. „Vaikų Velykėlės 2017“ („Naisių vasaros“) 

2. Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“ 

3. „Darželio spalvos 2017“ 

4. Vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas 

„Sveikuolių sveikuoliai“, pirmasis turas 

5.  „Mažųjų knygų bičiulių 2017“ festivalis 

6. „Ledinė gėlė“ 

Rajoniniai:   

1. Šventė, skirta Tarptautinei teatro dienai,  priešmokyklinio amžiaus vaikams „Žaidžiu teatrą“ 

2. Šventė, skirta Tarptautinės vaikiškos knygos dienai, „Mažieji talentai“ 

3. Mokomoji, ugdomoji viktorina „Trijų švieselių miestelyje“ 

4. „Atspėk, kas jus sveikina?“ 

5. „Gražiausiai lietuviški žodžiai“ (piešinių paroda) 

6. „Mano Lietuva“ 

Bendruomenės: 

1. „Pasakų šaly“ 

2. „Vaikystės takeliu“ 

3. „Pašokim, padainuokim, šypsenėles dovanokim“ 

Iniciatyvos: 

1. „Žalia pėda“. (Aktualizuoti žaliųjų projektų plėtrą ugdymo įstaigose, siekiant augalų 

auginimą įtraukti į vaikų ugdymo procesą) 

Akcijos: 
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1. Sausio 13-ai paminėti 

2. Veiksmo savaitė „Be patyčių“ 

3. Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti 

4. „Darom 2017“ 

5. „Apibėk daželį 2017“ 

6. „Tylos stebuklinga versmė“, skirta Tarptautinei triukšmo, supratimo dienai paminėti. 

7. Žaislo gamyba iš laikraščių  „Gimtojo Rokiškio“ redakcijos eglutei 

8. Pyragų diena 

Parodos:  
1. „Ledinė sniego gėlė“ (paroda) 

2. „Margučiai per Rokiškį ritas“ 

3. Adventinių kalendorių paroda 

4. Paveikslų, pasakų motyvais, paroda 

Tradicinės šventės: 

Atsisveikinimo su eglute šventė, Vasario 16-oji., Užgavėnės, Šv. Velykos, Paukščių grįžimo 

diena, renginiai Šeimos dienai, Atsisveikinimo su darželiu šventė, Rugsėjo pirmosios šventė, 

Rudenėlio šventė, Vėlinių minėjimas, Advento pradžia, Kalėdų šventė. 

Dalyvavome miesto renginiuose: 

1. Rokiškio 517-asis gimtadienis 

2. Forumas „Gudrūs klausimai apie pasaulį“ 

3. Renginys skirtas Tarptautinei teatro dienai „Prijuostės teatras“ 

4. „Kitoks rytas“, skirtas pasaulinei judėjimo šventei 

Susitikimai: 

1. su Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojais ir mokiniais  

2. su psichologe Onute Viduoliene 

3. su Rokiškio Visuomenės Sveikatos centro vadovu Pavliumi Gaigalu 

4. su Rokiškio miesto Tarybos nariu, bitininku  Stasiu Mieliūnu 

5. su Bajorų kultūros centro „Vidurdienio damų“ močiutėmis, kurios pakvietė į pasakų 

valandėlę „Atverkim pasakų vartus ir ženkime pro juos kartu“ 

6. su Rokiškio Švento Mato senelių namų bendruomene  

7. su Lietuvos Kalėdų Seneliu Kalėda 

8. su Rokiškio rajono Vaikų teisių skyriaus ir Rokiškio Policijos skyriaus darbuotojomis 

 

Straipsniai: 

Dalyvavome rengiant gerosios patirties knygą, skirtą Lietuvos Sveikatą stiprinančių mokyklų 

25-mečiui paminėti.  

Aktyviai bendradarbiavome su socialiniais partneriais – Rokiškio krašto muziejumi, Rokiškio 

Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namais, Rokiškio rajono Bajorų kultūros 

namų lėlių teatru ČIZ, laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redakcija, Rokiškio J. Tumo-Vaižganto 

gimnazija, Rokiškio Senamiesčio progimnazija, Rokiškio miesto  lopšeliais-darželiais „Varpelis”, 

„Pumpurėlis”, Rokiškio miškų urėdija, rajono ūkininkais. Bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais organizavome pramoginius, pažintinis renginius, siekiant vaikų pasiekimų, gebėjimų 

sklaidos. 

Nuo rugsėjo mėnesio mūsų įstaigoje startavo respublikinis  Šviečiamosios gyvulininkystės 

projektas, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Į projekto ilgalaikės programos „Augink, rūpinkis, 

mylėk“ įgyvendinimą įsitraukė trijų vyresnio amžiaus grupių vaikai. Programos tikslas – gilinti 

ikimokyklinio amžiaus vaikų žinias apie naminius gyvulius, paukščius, jų naudą žmogaus poreikių 

tenkinimui, skatinti vaikų domėjimąsi gyvulininkyste. Programos dalyviai jau apsilankė pas 

ūkininkus: Zoją Šukienę, Birutę Dapkienę, Saulių Jasinevičių, Gintutę Naujokienę, pas bitininką 

Egidijų Ardavičių, viešėjo Reditos ir Evaldo Pranskūnų sodyboje. 

Tobulinome informacinių technologijų naudojimo žinias, siekiant kokybiško vaikų 

ugdymo(si). Skatinome analitinių bei kūrybinių gebėjimų plėtrą, skleidėme pedagogines naujoves, 

dalinomės pedagogine patirtimi. 
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Pedagogai dalyvavo įvairiuose mokymuose seminaruose, įgytą patirtį pritaikė 

pedagoginiame darbe. Bendras pedagogų išklausytų kursų-seminarų valandų skaičius – 549 

akademinių valandų. 

 

 

 

III SKYRIUS 

2018 METŲ  TIKSLAS, UŽDAVINIAI 
 

Atsižvelgdami į 2017 m. lapkričio 7 d. Lopšelio-darželio tarybos pritarimą, tęsime 2017 metų 

uždavinius, juos išplėsdami ir paįvairindami jų įgyvendinimą naujomis veiklomis, projektais. 

2018 METŲ TIKSLAS: 

 Padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias (intelektualines, emocines, valios, fizines), 

lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant kokybišką ikimokyklinį ugdymą ir/ar 

reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai. 

 

UŽDAVINIAI: 

 1. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius 

gebėjimus, puoselėti individualybę. 

 2. Padėti vaikams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti jų dorą kaip būtiną 

demokratinės gyvensenos pagrindą.   

 3. Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėjant jo prigimtį, tenkinti 

svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos. 

4. Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus (dorovinius, 

estetinius, komunikacinius ir kt.), ugdyti meilę savo kraštui, šaliai ir tautiškumą. 

5. Atnaujinti ir sukurti naujas erdves grupėse, koridoriuose, kieme, sudarant sąlygas 

patirtiniam, kūrybiniam, skatinančiam saviraišką ugdymui.  

  

IV SKYRIUS 

UGDYMO TURINIO IR METINIŲ UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 
1.Tradiciniai ir bendri renginiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Atsakingi Data 

1.1. Atsisveikinimas su eglute. Spektaklis 

„Sniego dėdulės nosis“ 

Auklėtojos: 

G. Medelskienė, 

I. Kavaliauskaitė, 

D. Staskonienė, 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

 

Iki sausio 6 d. 

1.2. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Sausio 13-ąjai paminėti 

Socialinė pedagogė, 

Auklėtoja R. Putrienė 

Sausio 12 d. 

 

 

 

Renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui paminėti 

1.3 Knygos kūrimas Lietuvos 

nepriklausomybės šimtmečiui 

 

Direktorė,  

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui  

Sausio-vasario 

mėn. 

 

1.4 Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui 

paminėti. Šventinis koncertas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Vasario 14 d. 
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1.5 Vaikų žiemos šventė, skirta Lietuvos  

Nepriklausomybės 100-mečiui 

 

 

 

Auklėtojos: 

D. Staskonienė, 

R. Kavaliauskienė 

Sausio mėn. 

1.6 Projektas „Mano Lietuvai – 100 metų“ 

 Interaktyvus bendravimas su 

miesto, rajono vaikais „Skiriu 

dainą Lietuvai ir draugui“; 

 Kūrybinių darbelių parodėlė 

„Kas yra 100“; 

 Sportinė pramoga „Mano 

žaidimas Lietuvai“ 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

Auklėtojos: 

D. Staskonienė, 

R. Kavaliauskienė 

 

Vasario 21 d. 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

Balandžio 

mėn. 

1.7 Projektas „Pasakų skrynelų atvėrus“, 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 100-

mečiui 

Auklėtojos: 

G. Medelskienė, 

I. Kavaliauskaitė, 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Kovo-

balandžio mėn. 

1.8 Etnokultūrinė šventė rajono 

ikimokyklinukams „Mes – mažieji 

lietuvaičiai“ 

Auklėtojos: 

D. Staskonienė, 

R. Kavaliauskienė, 

Meninio ugdymo  

mokytoja 

Kovo mėn. 

1.7 Akcija „Globokime žiemą paukštelius“ Auklėtojos: 

G. Medelskienė, 

I. Kavaliauskaitė, 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Sausio-vasario 

mėn. 

1.8 Bendri renginiai su Bajorų kaimo 

kultūros centro lėlių teatru „ČIZ“ 

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

Pagal 

organizatorių 

paskelbtą datą 

1.9  Respublikinė vaikų liaudies kūrybos 

atlikėjų šventė „Čirvirvykas“ – 2018“ 

 Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Vasario mėn. 

1.10 Projektas „Kelias į gražią vaiko kalbą“ Logopedė, 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

Vasario mėn. 

1.11 Rokiškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos priemonių 

įgyvendinimo projektas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

Socialinė pedagogė, 

Dietistė  

Vasario mėn. 

1.12 Užgavėnės Meninio ugdymo 

mokytoja, Auklėtojos: 

V. Valiukienė, 

A. Galinienė 

Vasario mėn. 

1.13 Netradicinių muzikos instrumentų iš 

antrinės žaliavos gamyba ugdymui 

lauko erdvėse 

Auklėtojos: 

D. Staskonienė,  

G. Medelskienė, 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Visus metus 
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1.14 Respublikinis projektas „Žalioji 

palangė“ 

Auklėtojos: 

D. Staskonienė,  

R. Kavaliauskienė 

Kovo mėn. 

1.15 Akcija „Savaitė be patyčių“ Socialinė pedagogė, 

Auklėtoja V. Valiukienė 

 

Kovo mėn. 

1.16 Projektas „Daug rankelių, daug 

darbelių, daug ir pinigėlių“ 

Auklėtojos: 

E. Ivanovienė, 

G. Savickienė 

 Vasario-kovo 

mėn. 

1.17 Projektas „Mano knygelės“ Auklėtojos: 

V. Varnienė, 

R. Povilavičienė 

Kovo mėn. 

1.18 Respublikinis aplinkosaugos projektas 

„Mes rūšiuojam“ 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui,  

Visus metus 

1.19 Amatų dienos, skirtos vaikų tautiškumo 

ugdymui 

Auklėtojos: 

G. Medelskienė, 

I. Kavaliauskaitė, 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Balandžio 

mėn. 

1.20 Aplinkosauginis projektas Auklėtojos:  

R. Putrienė, 

V. Varnienė,  

V. Valiukienė 

Balandžio 

mėn. 

1.21 Akcija „Darom 2018“ Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Balandžio 

mėn. 

1.22 Kūrybiškumo savaitė. 

Pramoga „Mažųjų vaikų Velykėlės“ 

 

Auklėtojos: 

E. Ivanovienė, G. 

Savickienė, Meninio 

ugdymo mokytoja  

Balandžio 

mėn. 

1.23 Iniciatyva „Žalioji pėda“ 

 

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Balandžio 

mėn. 

1.24 Mažųjų knygų bičiulių festivalis 2017 

„Švieskime vaikus“ 

Auklėtojos: 

D. Staskonienė, 

R. Kavaliauskienė, 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Balandžio 

mėn. 

1.25 Renginiai Šeimos dienai paminėti Grupių auklėtojos, 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

Gegužės-

birželio mėn. 

1.26 Atsisveikinimo su darželiu šventė Auklėtojos: 

D. Staskonienė,  

R. Kavaliauskienė, 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

 Gegužės mėn. 

1.27 Renginys vaikams „Kitoks rytas“, Rytą 

pradedame bendra mankšta miesto 

parke 

Judesio korekcijos 

mokytoja, Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Gegužės mėn. 

1.28 Akcija  „Padovanok žaislą“, skirtas 

Vaikų gynimo dienai 

Socialinė pedagogė, 

Auklėtoja R. Putrienė 

Birželio mėn. 

1.29 Rugsėjo pirmosios šventė Meninio ugdymo  

Mokytoja,  

Grupių auklėtojos 

Rugsėjo mėn. 
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1.30 Renginiai skirti Rokiškio 518-ajam 

gimtadieniui 

 

 

 

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Rugsėjo mėn. 

1.31 Dalyvavimas respublikinėje akcijoje 

„Apibėk mokyklą“ 

 

Judesio korekcijos 

mokytoja N. Mikšėnienė 

Rugsėjo 18-

29d. 

1.32 Projektas „Rudens karoliai“ 

 

Auklėtojos: 

G. Medelskienė, 

I. Kavaliauskaitė, 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Rugsėjo- 

spalio mėn. 

1.33 Saugaus eismo savaitė „Būk matomas“ 

Susitikimas su policininku.  

Auklėtojos: 

R. Putrienė, V. Valiukienė 

Rugsėjo mėn. 

1.34 Sakytinės – rašytinės kalbos projektas 

„Mylėk žodžius“, bendradarbiaujant su 

Senamiesčio progimnazija 

Auklėtojos: 

E. Ivanovienė, 

G. Savickienė 

Rugsėjo-

lapkričio mėn. 

1.35 Mokomoji- ugdomoji viktorina vaikams 

„Trijų švieselių miestelyje“ 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos: E. Ivanovienė, 

G. Savickienė  

Pagal 

organizatorių 

paskelbtą datą 

1.34 Renginiai Mokytojo dienai paminėti Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

Spalio mėn. 

1.36 Akcija Tarptautinei Tolerancijos dienai 

paminėti 

Socialinė pedagogė, 

Auklėtoja V. Valiukienė, 

R. Putrienė 

Spalio mėn. 

1.37 Projektas „Naminiai gyvūnėliai“ Auklėtojos: V. Varnienė, 

R. Povilavičienė 

Spalio mėn. 

1.38 Akcija „Pyragų diena“ Auklėtojos: 

G. Medelskienė, 

I. Kavaliauskaitė 

Spalio mėn. 

1.39 Vėlinių šventė Meninio ugdymo  

mokytoja  

Lapkričio mėn. 

1.40 Spalvų projektas „Pilkėjos karalystė“ Auklėtojos: 

D. Staskonienė, 

R. Kavaliauskienė 

Lapkričio mėn. 

1.41 Užkrečiamų ligų ir AIDS centro 

iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 2018“ 

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

Spalio-

lapkričio mėn. 

1.42 Projektas „Kalėdų belaukiant“: 

(Adventinė šventė; 

erdvių puošimas; 

susitikimas Rokiškio Šv. Apaštalo 

evangelisto Mato parapijos senelių 

globos  namų bendruomene;  

susitikimai su Kalėdų seneliu; 

edukacinės programos). 

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

Meninio ugdymo 

mokytoja,  

Auklėtojos 

G. Medelskienė 

I. Kavaliauskaitė, 

D. Staskonienė 

gruodžio mėn. 

 

2.Sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui skirti renginiai: 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės  Vykdytojas  Terminas Laukiamas 

rezultatas 

2.1 Kalbos ir skaitymo projektų 

grupėse įgyvendinimas.  

Grupių 

auklėtojos, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Logopedė 

Visus metus Vykdomi projektai 

ugdys sąmoningus 

skaitytojus, bus 

formuojamas 

teigiamas požiūris į 

skaitymą. 

2.2 Edukacinės ekskursijos į: 

 - Juozo Keliuočio VB Vaikų ir 

jaunimo literatūros skyrių;  

- knygyną „Pegasas”  

- Rokiškio krašto muziejų 

Grupių 

auklėtojos 

Visus metus Edukacinės 

ekskursijos suteiks 

galimybę 

susipažinti su 

naujausiomis 

knygomis, bus 

ugdomos socialinė, 

pažinimo 

kompetencijos. 

2.3 Pasakų knygelių kūrimas Grupių 

auklėtojos 

Visus metus Ugdys sakytinės ir 

rašytinės kalbos, 

meninės raiškos 

sričių gebėjimus 

2.4 Garsiniai skaitymai Rokiškio Juozo 

Keliuočio Viešojoje bibliotekoje 

Grupių 

auklėtojos 

Balandžio- 

gegužės ir 

lapkričio-

gruodžio 

mėn. 

 

Apsilankymai 

bibliotekoje ir 

garsiniai naujausių 

knygų skaitymai 

plės pažintinę 

kompetenciją. 

2.5 Bibliotekėlių atnaujinimas grupėse, 

knygų fondo pildymas.  

Knygų mainai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

 

Balandžio - 

gegužės 

mėn. 

Atnaujintos 

bibliotekėlės 

skatins vaikų 

smalsumą, norą 

atversti knygas.  

2.6 Pasakų skaitymas ,,Tėveli, 

mamyte, paskaityk“ vykdymas.  

Grupių 

auklėtojos 

Visus metus Ši iniciatyva  leis 

plėtoti tėvų 

bendradarbiavimą 

su lopšeliu–

darželiu. 

2.7 Projektas „Kelias į gražią vaiko 

kalbą“ 

Smulkiosios motorikos lavinimas 

bei artikuliacinio aparato 

lavinimas” 

Logopedė,  

„Boružėlių” 

grupės 

auklėtojos, 

meninio 

ugdymo 

mokytoja 

Kovo mėn. Pagerės vaikų 

smulkioji motorika, 

vaikai geriau 

artikuliuos garsus, 

greičiau pradės 

aiškiau kalbėti, 

lavės bendravimo 

su bendraamžiais 

įgūdžiai. 

 

3.Fizinį aktyvumą ir sveikatą stiprinantys renginiai 

   

Eil. 

Nr. 

Priemonės   Vykdytojas  Laikas Laukiamas 

rezultatas 

3.1 Žiemos sporto šventė, edukacinė 

veikla  „Žiemos linksmybės“. 

Judesio korekcijos 

mokytoja, 

Dietistė 

Sausio-

vasario 

mėn. 

Vaikai bus ugdomi 

lauke, stiprinama 

jų sveikata 
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gryname ore, 

aktyvumas, 

išradingumas. 

3.2 Judrumo savaitė Judesio korekcijos 

mokytoja, 

 

Rugsėjo 

21-27d. 

Patirs teigiamų 

emocijų, stiprės 

fizinė sveikata 

3.3 Sporto šventė „Rieda ratai 

rateliukai“ 

Judesio korekcijos 

mokytoja, 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Patirs teigiamų 

emocijų, stiprės 

fizinė sveikata 

3.4 Renginys „Sportuojantis koridorius“ 

 

 

 

Judesio korekcijos 

mokytoja, 

 

Vasario 

mėn. 

Patirs teigiamų 

emocijų, stiprės 

fizinė sveikata 

3.5 Sportinės varžybos su tėveliais 

„Saulutė šviečia – sportuoti kviečia” 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Dietistė, 

Grupių auklėtojos 

Birželio 

mėn. 

Bus lavinamas 

vaikų fizinis 

aktyvumas, 

stiprinamas 

bendradarbiavimas

; sportavimas kartu 

su šeima 

3.6 Judėjimo diena sveikatos labui 

„Nugarytė bus tiesi ir vaikučiai bus 

sveiki” 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Dietistė, 

Grupių auklėtojos 

Gegužės 

mėn. 

Skatinamas kuo 

aktyvesnis vaikų 

judėjimas. Bus 

mokoma 

taisyklingai 

kvėpuoti, bėgioti. 

 

 

 

 

4.Vaiko gerovės komisijos veikla 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Atsakingi Data 

4.1 Organizuoti  VGK posėdžius, 

pasitarimus 

VGK pirmininkė, 

Sekretorė  

Pagal poreikį  

4.2 Vaikų su spec. poreikiais 

identifikavimas bei jų siuntimas į PPT  

VGK pirmininkė, 

Logopedė, 

Socialinė pedagogė, 

Specialioji pedagogė 

Nuolat  

4.3 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą (integruota į 

ugdomąjį procesą). 

VGK pirmininkė Visus metus 

4.4 Atnaujinti tarptautinės „Zipio draugai“ 

programos vykdymą (socialinių 

sunkumų įveikimo programą) 

VGK pirmininkė Rugsėjo mėn. 

   4.5 Tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų 

ugdymo programa „Zipio draugai“ 

Priešmokyklinės grupės 

auklėtojos 

Sausio-gegužės 

mėn. 

4.6  Tęsti dalyvavimą „Sveikatiados“ 

asociacijos renginiuose 

Judesio korekcijos 

mokytoja 

Visus metus 
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4.7 Tęsti dalyvavimą „Sveika mokykla“ 

asociacijos renginiuose 

VGK pirmininkė, 

Dietistė 

Visus metus 

4.8 Vaikų turinčių emocijų ir elgesio 

sutrikimų tyrimas 

Specialioji pedagogė Vasario mėn. 

4.9 Seminaras „Kartu įveikime ugdymosi 

sunkumus“  

Logopedė Kovo mėn. 

4.10 Rinkti informaciją sveikos 

gyvensenos, socialinių veiksnių 

prevencijos temomis, talpinti 

stenduose. Lankstinukų, sveikatos 

išsaugojimo temomis parengimas. 

VGK komisijos nariai Visus metus 

4.11 Vykdyti bendruomenės narių 

konsultavimą smurto atpažinimui. 

VGK pirmininkė, 

Specialioji pedagogė, 

Socialinė pedagogė 

 

Visus metus 

 

5.Specialusis ugdymas: 

5.1 Sudaryti, suderinti su Rokiškio PPT ir 

patvirtinti, švietimo pagalbos gavėjų  

sąrašą 

VGK pirmininkė, 

Logopedė, 

Iki sausio 10 d.  

Iki rugsėjo 10 d. 

5.2 Kaupti metodinę medžiagą apie 

specialųjį ugdymą 

VGK komisijos nariai Nuolat 

5.3 Pagalba vaikams turintiems 

ugdymo(si)  sunkumų: 

1. gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį 

įvertinimą; 

2. aptarti įvertinimo rezultatus, skirti 

specialųjį  ugdymą; 

3.   konsultuoti  pedagogus ir   tėvus. 

VGK komisijos nariai Pagal poreikį 

5.4 Užtikrinti vaikų, turinčių  kalbos 

sutrikimų poreikių tenkinimą ir 

tęstinumą: 

1. aptarti specialiųjų (kalbos) poreikių 

turinčių  ugdytinių pasiekimus ir 

nesėkmes su auklėtojomis ir tėvais; 

2. prireikus siūlyti (globėjams)  vaiko 

specialiuosius (kalbos) ugdymo (si) 

poreikius įvertinti pedagoginėje-

psichologinėje tarnyboje; 

 

VGK komisijos nariai Pagal poreikį 

5.5 Tėvų švietimas apie pedagoginių, 

socialinių ir psichologinių  vaiko 

poreikių tenkinimą, rekomendacijų 

teikimas vaikų auklėjimo 

klausimais. 

 

Socialinė 

pedagogė 

 

Visus metus 

 

5.6 Seminaras „Girdimojo suvokimo 

lavinimo svarba ir ypatumai“ 

Logopedė Lapkričio mėn. 

5.7 Bendradarbiauti su Rokiškio PPT VGK komisijos nariai Pagal poreikį 

5.8 Socialinio pedagogo konsultacijos 

vaikams su elgesio ir emocijų 

sutrikimais 

Socialinė pedagogė Nuolat 
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5.9 Logopedo konsultacijos ir užsiėmimai 

vaikams, turintiems kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų 

Logopedė Nuolat 

5.10 Judesio korekcijos mokytojo 

konsultacijos ir užsiėmimai vaikams, 

turintiems sveikatos problemų dėl 

netaisyklingos laikysenos, 

plokščiapėdystės, šleivapėdystės ir 

kvėpavimo. 

Judesio korekcijos 

mokytoja 

Nuolat 

 

6. Ugdomojo proceso priežiūra:  

 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Data 

6.1 Ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

grupių dienynų, savaitinių grupių 

planų ir kitos dokumentacijos 

tvarkymo patikrinimas. 

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Kovo mėn. 

Birželio mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Gruodžio mėn. 

 

6.2 Vaikų ugdymo(si) pasiekimų 

vertinimo dokumentų patikra. 

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Balandžio ir spalio 

mėn. 

6.3 Ugdomųjų veiklų stebėjimas 

„Kačiukų“, „Kiškučių“ 

„Boružėlių“, „Bitučių“  ir 

„Drugelių“ grupėse. 

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Kovo ir lapkričio 

mėn. 

6.4 Palankios ugdymuisi ir vaiko 

saviraiškai emocinės aplinkos 

kūrimas, vaikų adaptacijos 

stebėsena. Tėvų ir pedagogių 

bendradarbiavimas: Kačiukų“ ir 

„Meškučių“ grupėse.  

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Rugsėjo-spalio 

mėn. 

6.5 Įstaigoje vykdomų  projektų, 

renginių analizė: veiksmingumas, 

aktualumas. 

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Gegužės mėn. 

6.6 Metinis pokalbis su pedagogais  Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Birželio mėn. 

6.7 Ugdymo(si) aplinkos sąlygų ir 

saugumo sudarymas grupėse, 

pasirengimas naujiems mokslo 

metams. 

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Rugsėjo mėn. 

6.8 Lauko aplinkų, erdvių ir priemonių 

naudojimo patirtiniam ugdymui 

stebėsena.  

Direktorė, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Metų eigoje 

 

7.Ugdymo(si) aplinkos tobulinimas 

 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Data 

7.1 Edukacinių aplinkų papildymas 

žaislais ir ugdymo priemonėmis, 

knygomis, muzikiniais 

instrumentais. 

Direktorė  

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Nuolat 
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7.2 Medinių lauko įrenginių, sporto 

įrenginių, aikštyno atnaujinimas 

Direktorė  

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

ūkvedė 

Nuolat 

7.3 Lauko edukacinių erdvių 

papildymas naujomis 

priemonėmis 

Direktorė  

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

ūkvedė 

Nuolat 

7.4 Žaliųjų aplinkų vaikų ugdymui 

kūrimas (sodininkavimas, 

daržininkavimas) 

Direktorė  

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

ūkvedė 

Nuolat 

7.5 Basų kojų takelio atnaujinimas 

 

 

 

Direktorė  

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

ūkvedė 

Balandžio-rugsėjo 

mėn.. 

7.6 Lėlių kambario atnaujinimas 

 

 

 

Auklėtoja G. Medelskienė Vasario-kovo mėn. 

8. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Vykdytojai 

8.1 1. Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 

sudarymas 2018 metams 

2. Metinio veiklos plano 2018 metams 

pristatymas. 

3. Įstaigos vadovo 2017 metų ataskaita. 

Vasario mėn. Tarybos 

pirmininkas 

Direktorė 

8.2 1. 2017 m. biudžeto įvykdymo aptarimas. 

2.Supažindinimas su l. d. „Nykštukas“ išlaidų 

projektu 2018 metams 

Vasario mėn. Tarybos 

pirmininkas 

Direktorė 

8.3 1. Tėvų dalyvavimo vaikų ugdymo(si) 

procese aptarimas. 

2. Kiemo erdvių atnaujinimo projektas 

 

Balandžio mėn. Tarybos 

pirmininkas 

Direktorė 

8.4 1. Veiklos programos 2018 m. įgyvendinimo 

ataskaita. 

2. Mokinio krepšelio ir ugdymo lėšų 

panaudojimas. 

3. Vaiko gerovės komisijos ataskaita. 

 

Gruodžio mėn. Tarybos 

pirmininkas 

Direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

8.5 Posėdžiai pagal poreikį Metų eigoje  Tarybos 

pirmininkas 

Direktorė 

9.Bendradarbiavimas su tėvais: 

 

Eil. 

Nr. 

 

  

Priemonė  

  

 

Vykdytojas 

 

Data 

 

Laukiamas 

rezultatas 
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10. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas Terminas Laukiamas rezultatas 

 

10.1 

 

Bendradarbiavimas su 

Senamiesčio progimnazijos 

mokyklos pradinių klasių 

mokytojomis 

 

Direktorė  

Pavaduotoja 

ugdymui 

Visus 

metus 

Mokytojai įgis žinių 

apie ugdymo 

tęstinumą, tėvai 

susipažins su 

mokyklos veikla, teiks 

pasiūlymus, bendraus 

su mokytojais. 

9.1 Vaikų pasiekimų ir gebėjimų 

aptarimas su tėvais. 

 

 

 

 

 

 

Grupių auklėtojos Nuolat  Tobulės pedagogų 

ir vaiko šeimos 

narių 

bendradarbiavimas. 

9.2 Pedagoginė pagalba ir 

bendradarbiavimas padidintos 

rizikos šeimoms.  

Direktorė, 

Direktorės 

pavaduotoja, 

Socialinė 

pedagogė 

Pagal 

poreikį 

Pakaks informacijos 

aktualiais 

klausimais. 

9.3 Šeimos dalyvavimas įstaigos 

renginiuose, ugdomojoje 

veikloje. 

Grupių auklėtojos  Tėvai domėsis 

darželio renginiais, 

vaikų pasiekimų 

vertinime. 

9.4 

 

Informacinės medžiagos 

pateikimas grupių stenduose, 

lankstinukų rengimas.  

Grupių auklėtojos, 

Direktorės 

pavaduotoja 

Nuolat  Tėvams pakaks 

informacijos 

aktualiais 

klausimais. Tėvų 

konsultavimas.  

9.5 Atvirų durų dienų organizavimas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse. 

 

Grupių auklėtojos, 

Direktorės 

pavaduotoja, 

Spalio 

mėn. 

Tėvai bus tiesiogiai 

įtraukti į ugdymo 

procesą, turės 

galimybę stebėti 

vaiką lopšelio-

darželio aplinkoje,  

artimiau susipažins 

su ugdomosiomis 

aplinkomis.  

9.6 Ekskursijų savaitė „Kuprinėlę 

ant pečių ir keliaujam takučiu, su 

mama ir su tėčiu“. 

Grupių auklėtojos 

 

Gegužės 

ir rugsėjo 

mėn. 

Sustiprins  lopšelio-

darželio pedagogų  

ir  tėvų partnerystę. 

9.7 Šeimos šventės renginių 

organizavimas.  

Grupių auklėtojos, 

Direktorės 

pavaduotoja, 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Gegužės 

mėn. 

Teigiamo 

mikroklimato 

formavimas. Tėvai 

bus įtraukti į 

kultūrinę lopšelio-

darželio veiklą. 
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10.2 Bendradarbiavimas su Biržų  

lopšeliu-darželiu „Genys“ 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui 

Visus 

metus 

Sudaromos geros 

galimybės neformaliam 

bendravimui, įstaigos 

reprezentavimui, 

gerosios darbo patirties 

skleidimui. 

10.3 Bendradarbiavimas su Rokiškio 

PPT  

 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

logopedė 

Visus 

metus 

Gerinamos spec. 

Poreikių vaikų 

pagalbos teikimo 

sąlygos 

10.4 Bendradarbiavimas su Rokiškio 

Juozo Keliuočio biblioteka ir   

bibliotekos vaikų skyriumi 

 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

auklėtojos 

Visus 

metus 

Edukacinės ekskursijos 

suteiks galimybę 

susipažinti su 

naujausiomis 

knygomis, bus 

ugdomos socialinė, 

pažinimo 

kompetencijos. 

10.5 Bendradarbiavimas su Rokiškio 

krašto muziejumi 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Kryptinga  veikla padės 

tikslingai 

prisidėti prie 

ugdymo(si) 

kokybės kėlimo. 

10.6 Bendradarbiavimas su Bajorų 

kaimo kultūros lėlių teatru ČIZ ir  

grupe „Vidurdienio damos“  

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Bus ugdomos socialinė, 

pažinimo, meninė 

kompetencijos. 

10.7 Bendradarbiavimas su Rokiškio 

rajono ūkininkais 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Plės vaikų žinias apie 

naminius gyvulius, 

paukščius, jų naudą 

žmogaus poreikių 

tenkinimui, skatins 

vaikų domėjimąsi 

gyvulininkyste. 

10.8 Bendradarbiavimas su Rokiškio 

Visuomenės sveikatos biuru 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Stiprės vaikų fizinė, 

emocinė sveikata 

10.9 Bendradarbiavimas su laikraščių 

„Gimtasis Rokiškis“ , „Rokiškio 

sirena“ redakcijomis 

 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Gerės galimybės 

įstaigos 

reprezentavimui, 

gerosios darbo patirties 

skleidimui, vaikai 

ugdysis vertybines 

nuostatas  

10.10 Bendradarbiavimas su Rokiškio J. 

Tumo-Vaižganto gimnazija 

 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Patirsime 

bendradarbiavimo, 

būvimo kartu, pagalbos 

vieni kitiems 

džiaugsmą 

10.11 Bendradarbiavimas su Rokiškio 

miesto  lopšeliais-darželiais 

„Varpelis”, „Pumpurėlis” 

 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Dalinsimės gerąja 

patirtimi, gerės 

esminiai vaikų 

gebėjimai 
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10.12 Bendradarbiavimas su Rokiškio 

miškų urėdija 

 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Vaikai domėsis aplinka 

ir sieks aktyviai ją 

tyrinėti 

10.13 Bendradarbiavimas su Lietuvos 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centru 

 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Vaikai norės būti 

sveiki, stiprūs ir sveikai 

gyventi 

10.14 Bendradarbiavimas su Rokiškio 

Vaikų teisių apsaugos skyriumi 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Pedagogai įgys žinių, 

reikalingų įvairių 

prevencinių programų 

kūrimui  

10.15 Bendradarbiavimas su Panevėžio 

policijos komisariato Rokiškio 

Policijos skyriumi 

Direktorė,  

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visus 

metus 

Vaikai jaus 

atsakomybę už savo ir 

kitų saugumą 

 

11. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas(si) 
 

Eil. 

Nr. 

Pedagogo 

vardas, pavardė 

Renginio, seminaro tema Data Laukiamas rezultatas 

11.1 Visos pedagogės IKT panaudojimas ugdomojoje 

veikloje 

 

Kovo 

mėn. 

Tobulins naudojimosi 

informacinėmis 

technologijomis 

įgūdžius 

11.2 Visos pedagogės 

 

 

 

Savišvieta (informaciniai 

leidiniai, internetinės svetainės, 

įvairi literatūra ugdymo 

klausimais) 

Visus 

metus 

Tobulės visos 

bendrosios 

kompetencijos 

11.3 Visos pedagogės 

 

Metodinė diena. Gerosios 

patirties sklaida „Organizuota 

rytinė veikla „Bitučių“ grupėje“ 

2018-01-

23 

Pasidalijimas darbo 

patirtimi 

11.4 Pedagogai Nuotoliniai kursai Visus 

metus 

Įgys žinių pasirinktoje 

srityje 

11.5 Pedagogai 

 

 

Metodiniai pasitarimai, 

seminarai, kursai, konferencijos, 

forumai, paskaitos 

Visus 

metus  

Įgys naujų žinių, 

patirties, dalinsis tuo su 

kitais 

11.6 Pedagogai 

 

 

 

Seminaras apie ankstyvojo 

amžiaus vaikų ugdymo 

ypatumus 

Kovo 

mėn. 

Įgys daugiau žinių apie 

ankstyvojo amžiaus 

vaikų raidą ir ugdymo 

ypatumus 

11.7 Pedagogai 

 

Pranešimas „Girdimojo 

suvokimo lavinimas ir jo 

reikšmė“ 

Kovo 

mėn. 

Tobulins 

kompetencijas 

11.8 Pedagogai 

 

 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

aktualijos ir naujovės 

Rugpjūčio 

mėn. 

Tobulins 

kompetencijas 

11.9 Pedagogai 

 

Pranešimas „Kartu įveikime 

ugdymosi sunkumus 

Lapkričio 

mėn. 

Tobulins 

kompetencijas 

11.10 Pedagogai 

 

Seminaras „Vaikų, turinčių 

elgesio ir emocijų sutrikimas, 

ugdymas“ 

Lapkričio 

mėn. 

Tobulins 

kompetencijas 

11.11 Pedagogai eTwinningo programa 2018 m. Įsitrauks į naujus 

projektus, 

bendradarbiaus su 
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Lietuvos  ir kitų šalių 

įstaigų pedagogais  

11.12 Pedagogai 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

2018 m.  Sudarys galimybes 

neformaliam 

bendravimui, įstaigos 

reprezentavimui, gerės 

ugdymo kokybė 

11.13 Pedagogai 

 

 

 

Metodinis pasitarimas „ 

Kuriame naujas erdves“. 

 

2018 m. 

04 mėn. 

Metodinės grupės 

pasitarime 

aptarsime naujų erdvių 

naudą, jų panaudojimo 

galimybes. 

11.14 Pedagogai 

 

 

Pedagogų pasitarimai 

informaciniais klausimais 

Kiekvieną 

antradienį 

Pedagogėms pakaks 

informacijos aktualiais 

klausimais 

11.15 Įstaigos 

darbuotojai 

Renginių bei išvykų 

pedagogėms organizavimas. 

Pagal 

susitarimą 

Teigiamo mikroklimato 

kolektyve formavimas. 

11.16 Pedagogai 

 

 

Atvirų veiklų grupėse 

organizavimas.  

Erdvės ir kampeliai ugdymo 

procese. 

2018 m. Pedagogės dalinsis 

gerąja darbo patirtimi, 

suteiks žinių apie  

erdvių, kampelių 

kūrimą grupėse 

11.17 Pedagogai  

 

 

 

 

Mokytojų tarybos 

posėdis  

„Pedagogas – ugdytojas, 

skatinantis judėti, veikti, būti 

fiziškai aktyviais“. 

2018 m. Posėdyje bus aptartos 

fizinio aktyvumo 

priemonės naudojamos 

ugdant vaikus, 

spontaniško aktyvumo 

nauda. 

11.18  Grupių 

auklėtojos, 

Direktorės 

pavaduotoja, 

Pedagogų ir kiti specialistų 

kompetencijos aplankų 

kaupimas 

Visus 

metus 

Pedagogai atsakingi už 

profesinį tobulėjimą. 

11.19 Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

,,Idėjų banko“ kūrimas 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Bendruomenės nariai 

galės pateikti idėjas 

įstaigos veiklai 

tobulinti. 

 
___________________________________________ 

Parengė: 

darbo grupė sudaryta Lopšelio-darželio direktoriaus  

patvirtina 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-40 

 

 


