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2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

PRIORITETAS – ugdymo proceso tobulinimas įtraukiant visą bendruomenę. 

1. TIKSLAS: Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų ugdymo (si) poreikius, atsižvelgiant į vaiko galias ir užtikrinant kokybišką 

ugdymo (si) proceso organizavimą.   

1 tikslą įgyvendinantys uždaviniai: 

1.1. uždavinys. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, užtikrinant ugdymo programų įvairovę. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso 

kokybę; 

1.2 uždavinys. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, ugdant aktyvią ir kūrybingą asmenybę; 

1.3 uždavinys. Siekti švietimo paslaugų prieinamumo ir efektyvumo. 

 

2. TIKSLAS. Atnaujinti įstaigos ugdymo (si) priemones ir aplinką, siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimus. 

2 tikslą įgyvendinantys uždaviniai: 

2.1. uždavinys. Vykdyti higienos normų reikalavimus.  

2.2. uždavinys. Pagerinti ugdymo įstaigos patrauklumą ir paslaugų teikimą kokybę ir funkcionalumą, atnaujinus įstaigos erdves. 

 

Tikslas 1. Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų ugdymo (si) poreikius, atsižvelgiant į vaiko 

galias ir užtikrinant kokybišką ugdymo (si) proceso organizavimą.   

Uždaviniai Priemonės 
Vykdymo 
data 

Vykdytojai. 

Partneriai 
Sėkmės kriterijus 

1.1. Vykdyti ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį ugdymą, 
užtikrinant ugdymo 

1.1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programų įgyvendinimas. 

Visus metus  Direktorės 
pavaduotojas 

Padės vaikui sėkmingai 

augti, tobulėti, bręsti ir 

mokytis. 
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programų įvairovę. Sudaryti 
sąlygas ugdytis ir gerinti 
ugdymo proceso kokybę; 

ugdymui, IU ir PU 

mokytojai, kiti 

specialistai 

 1.1.2. Tarptautinės socialinių įgūdžių programos 

„Zipio draugai“ įgyvendinimas. Visus metus Socialinė pedagogė 
Pagerės grupės vaikų 
tarpusavio bendravimas, 
gerės socialinis klimatas  

 1.1.3. Organizuoti pasitarimą-diskusiją „Vaikų 

stebėjimas, pasiekimų fiksavimas ir tolesnio 

ugdymo planavimas”. 
Rugpjūčio 

mėn. 

Direktorė, direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui  

Aptarta ir pakoreguota 
pasiekimų vertinimo 
sistema, leis nuosekliau 
vertinti vaiko pasiekimų 
žingsnelius. 

 1.1.4. Suteikti pagalbą specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikams, tikslingai taikant įvairias 

pagalbos formas. 

Visus metus VG komisija 
Sistemingas ir nuoseklus 
darbas su specialiųjų 
poreikių vaikas, padės 
jiems geriau įveikti 
mokymosi, sunkumus. Bus 
suteikta savalaikė pagalba.  

 1.1.5. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos 

posėdžius, įvertinant specialiųjų poreikių vaikų 

pasiekimus ir pažangą. 

Visus metus VG komisija 

 1.1.6. Socialinio - emocinio intelekto ugdymo 

programos  "Kimochi" įgyvendinimas. 

Nuo rugsėjo 

mėn. 

„Boružėlių“ ir 

„Drugelių“ grupės 

2 pedagogai įgis gebėjimų 

dirbti su nauja programa. 

Gerės vaikų socialiniai-

emociniai įgūdžiai. 

 1.1.7. Respublikinis prevencinis projektas 

„Žaidimai moko“ (pedagogų, įgyvendinančių 

projektą skaičius). 

Iki birželio 

mėn. 

„Drugelių“ grupė Projekto metu įgytos 

žinos, atliekamos užduotys 

pagerins kalbinius 

įgūdžius, teigiamai veiks 

grupės mikroklimatą.  

 1.1.8. Teatrinės raiškos integravimas į ugdomąsias 

veiklas, organizuojant „Nykštuko Pykštuko“ 

teatrinę veiklą. 

Visus metus Visa bendruomenė 2-3 spektakliai 

bendruomenei. Veiklose 

integruojama teatrinė 

raiška  

 1.1.9. Įgyvendinama ir tobulinama sveikatos 

stiprinimo programa „Nykštukas Sveikuoliukas“ 

Visus metus Sveikatos stiprinimo 

grupė, visa 

bendruomenė  

2-3 sveikatos stiprinimo 

renginiai per metus 

bendruomenei. 
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 1.1.10. Įsigyti  įstaigą reprezentuojančias 

priemones 

Visus metus  Direktorė  Įsigyta 10 marškinėlių su 

logotipu, 2-3 straipsniai 

spaudoje, internete.  

 1.1.11. Atlikti mokytojų ir pagalbos specialistų 

metinės veiklos įsivertinimo analizę. 

Gegužės 

mėnesį 

Direktorė, direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui  

Pedagogai įvertins savo 

ugdomosios veiklos 

rezultatus, darbą 

institucijoje, rajone ir 

respublikoje, dalyvavimą 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

 1.1.12. Dalyvauti miesto ir respublikos ugdymo 

įstaigų organizuojamuose projektuose, parodose, 

konkursuose ir t.t.  

Visus metus Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, pedagogai 

Per metus sudalyvauti bent 

3-4 respublikiniuose, pagal 

galimybės dalyvauti rajono 

renginiuose.   

1.2. Taikyti inovatyvius 

ugdymo metodus, ugdant 

aktyvią ir kūrybingą 

asmenybę; 

1.2.1. Pedagogų nuolatinis kvalifikacijos 

tobulinimas, dalyvaujant respublikinėje „Darželių  

bendrystės erdvėje“. 

Visus metus Administracija, 

pedagogai 

„Darželių“ bendrystės 

erdvės“ mokymuose ir 

konferencijose dalyvaus 

bent 60%  pedagogų. 

 1.2.2. Suorganizuoti tėvams atvirų durų dieną Spalio – 

lapkričio 

mėnesį 

Direktorė Atviroje dienoje dalyvaus 

bent 35% tėvų. 

 1.2.3. Suorganizuoti darbuotojų, tėvų darbų, 

kolekcijų parodas. 

Visus metus Direktorė Suorganizuotos 2-3 darbų 

parodos pagrindiniame 

koridoriuje. 

 1.2.4. Gerosios patirties sklaida įsijungus į 

respublikinį lopšelių-darželių „Nykštukas“ 

sambūrį.   

Nuo balandžio 

mėnesio  

Direktorė, visa 

bendruomenė   

Suorganizuota sambūrio 

konferencija rugsėjo-

spalio mėnesį  

 1.2.5. Aktyvus  STEAM integravimas į ugdymo 

procesą.   

Visus metus  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai  

Sistemingai atnaujinamos 

priemonės, ieškoma naujų 

ir aktyvių metodų.  
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 1.2.6. Vykdyti ilgalaikius visos ugdymo įstaigos 

projektus, įtraukiančios tėvus ir visą bendruomenę 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai  

Per metus suorganizuoti 2-

3 tęstiniai projektai 

 1.2.7. Atnaujinti basų kojų taką, įrengti naujas 

ugdymosi erdves kieme 

Gegužės – 

spalio mėn. 

Visa bendruomenė Atnaujintas basų kojų 

takas, sukurta virtuvėlė 

lauke, virvių labirintas 

 1.2.8. Tobulinti IKT taikymą ugdymo procese. Visus metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai  

Gerės ugdymo proceso 

kokybė.  

 1.2.9. Lavinti vaikų  smulkiąją motoriką, naudojant 

įvairius konstruktorius, kitas priemones. 

Visus metus  Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai  

Įsigyti konstruktorių 

Japoko, LEGO kaladėlių, 

kitų smulkiąją motoriką 

lavinančių priemonių. 

1.3 Siekti švietimo paslaugų 

prieinamumo ir efektyvumo. 

1.3.1. Aktyvinti šeimos, kaip lygiavertės partnerės, 

dalyvavimą ugdymo procese ir savivaldoje. 

 

 

Visus metus Direktorė Į Lopšelio-darželio 

Tarybos posėdžius kviesti 

grupių pirmininkus,  

 1.3.2. Sistemingi vykdyti susitikimus ir edukacijas 

tėvams 

Nuo rugsėjo 

mėn.  

Direktorė  Įkurtas bendruomenės 

klubas „Po nykštuko 

kepure“ - pavakarojimams 

ir kūrybinių darbų 

gamybai. 

 1.3.3. Sudaryti sąlygas ugdytinių šeimos narių 

savanorystei. 

Visus metus  Direktorė Vyresni broliai, seserys 

savanoriauja veikose. 

Tėvai savanoriai – bent 1-

2 tėvai iš kiekvienos 

vyresnių vaikų grupės 

savanoriškai dirbs po 

kelias valandas grupėje. 

 1.3.4. Organizuoti tradicinius ir netradicinius 

renginius, įtraukiant visą įstaigos bendruomenę 

Visus metus Direktorė, Lopšelio-

darželio taryba  

Per metus suorganizuoti 2-

3 bendrus renginius. 

 1.3.5. Tęsti, įstaigos paremtos bendruomeniškumo 

idėja, veiklą įtraukiant socialinius partnerius 

Visus metus Visa bendruomenė Tęsti bendradarbiavimą su 

turimais partneriais ir 
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pasirašyti 2 naujas 

bendradarbiavimo sutartis. 

 1.3.6. Parengti metodines rekomendacijas, 

palengvinančias vaikų adaptaciją įstaigoje   

Rugpjūčio 

mėnuo 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Iki naujų mokslo metų 

pradžios, 

bendradarbiaujant su 

psichologe, bus parengtos 

metodinės rekomendacijos 

tėvams 

TIKSLAS 2. Atnaujinti įstaigos ugdymo (si) priemones ir aplinką, siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimus. 

Uždaviniai Priemonės 
Vykdymo 
data 

Vykdytojai. 

Partneriai 
Sėkmės kriterijus 

2.1. Vykdyti higienos normų 

reikalavimus. 
2.1.1. Užtikrinti  kiekvieną dieną, bet kokiu oru 
vaikų buvimo lauke. 

Visus metus 
 

Pedagogai 
VS specialistė  

Visi vaikai, laikantis 

higienos normų kas dieną 

bus lauke. Tinkama 

apranga ir avalynė padės 

vaikams laisvai judėti. 
 

2.1.2 Bendradarbiaujant su tėvais užtikrinti tinkamą 
aprangą ir avalynę 

 

2.1.3. Atnaujinti pavėsines. Gegužės- 
rugsėjo mėn. 

Direktorė 
Pagalbinis 

darbininkas  

Atnaujinta 1 pavėsinės 

stogo danga, įrengta 1 

patalpa inventoriui ir 

priemonėms laikyti. 

Pakeisti senus suolus 2 

pavėsinėse. 

 

2.1.4. Atlikti periodinius būtinus patikrinimus Visu metus Direktorė, ūkvedė, 
dietistė 

Pagal numatytus 

reikalavimus atlikti 

metrologines patikras, 

vandens, smėlio patikras 

 

2.1.5. Atlikti planinę žaidimų aikštelių kontrolę ir 
patikrą  

Iki lapkričio 
mėnesio 

Direktorė, ūkvedė  Sistemingai kontroliuoti 

žaidimų aikštelių būklę, 

atlikti privalomą 

patikrinimą ir gauti 

sertifikatą.  
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2.1.6. Atnaujinti nusidėvėjusią patalynę ir minkštąjį 
inventorių  

Nuolat  Direktorė, ūkvedė, 
dietistė 

Pagal poreikį atnaujinama 

nusidėvėjusi patalynė, 

rankšluosčiai, seilinukai  

2.2.Pagerinti ugdymo 
įstaigos patrauklumą ir 
paslaugų teikimą kokybę ir 
funkcionalumą, atnaujinus 
įstaigos erdves 

2.2.1. Organizuoti edukacinių erdvių grupėse 
apžiūrą 

Nuolat  Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai  

Atnaujintos edukacinės 

erdvės paįvairins 

ugdomąsias veiklas. 

 

2.2.2. Organizuoti etno šventę „Mes mažieji 
lietuvaičiai“ Rokiškio ikimokyklinio ugdymo 
įstaigomis. 

Balandžio 
mėn. 

Šventės 
organizavimo grupė  

Teigiamos emocijos 

šventėje dalyvaujantiems 

vaikams  

 

2.2.3. Parengti projektą Rokiškio rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 
konkursui. 

Iki balandžio 
mėn. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, soc. 
pedagogė 

Papildomos lėšos 

papildys leis papildyti  

ugdymo priemones. 

 

2.2.4. Palaikyti draugiškus santykius su Rokiškio  
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis: organizuoti ir 
dalyvauti renginiuose, dalintis gerąja darbo 
patirtimi, pravesti metodinę dieną. 

Nuolat Direktorė, Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, pedagogai 

Nuolatinis bendravimas, 

pasidalinimas žiniomis, 

gerąja patirtimi. 

 

2.2.5 Įsigyti naujų sertifikuotų lauko žaidimų Iki rugsėjo 
mėn.  

Direktorė, ūkvedė Įsigyta bent viena 

sertifikuota nauja žaidimų 

aikštelė (sūpynės) 

 

2.2.6. Salėje įsigyti priemonių meniniam ugdymui 
paįvairinti 

Iki rugsėjo 
mėn.  

Direktorė, meninio 
ugdymo mokytoja 

Įrengti veidrodį ir nupirkti 

kilimą, pagal galimybes 

atnaujinti pianiną (įsigyti 

sintezatorių) 

 

2.2.7. Dalyvauti Rokiškio krašto muziejaus 
organizuojamose edukacinėse programose, rokiškio 
kultūros sostinės renginiuose, miesto šventėje 

Visus metus  Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai  

Nuolat lankytis muziejaus 

renginiuose, 

atitinkančiuose vaikų 

amžių, edukacinėse 

programose. 

 
2.2.8. Įsigyti daugiau manipuliacinių priemonių, 

vaikų amžių atitinkančių žaislų.   

Visus metus Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Koridoriuje įrengtos 2-3 

manipuliacinės sienelės, 
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žaislai atnaujinami pagal 

amžių, poreikius 

 

2.2.9. Kurti šiuolaikines edukacines erdves, 

atitinkančias vaikų ugdymo(si) poreikius 

Visus metus  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai  

Vaikai domėsis ir pagal 

savo išgales tyrinės 

gamtinę, socialinę aplinką 

įvairiais pojūčiais. Gebės 

naudoti įvairius būdus 

pasauliui pažinti ir tyrinėti 
 

2.2.10.Įsigyti priemonių vaikų patirtiniam 

ugdymui(si). 

  

 

2.2.11. Plėsti veiklų įvairovę netradicinėse erdvėse 

išnaudojant artimiausią gamtinę ir kultūrinę 

aplinką, gimtojo miesto, rajono paveldo objektus. 

Visus metus  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai  

Pedagogai atras įvairesnių 

būdų ir priemonių, 

padedančių stiprinti vaikų 

pažinimo gebėjimus. 

Išvykose po Rokiškio 

miestą ir rajoną dalyvaus 

apie 60 % vyresniojo 

amžiaus vaikų. 

__________________________________ 

 


