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2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

PRIORITETAS – Kokybiškas ugdymas, užtikrinant  emocinę gerovę  ir  vaikų fizinės sveikatos stiprinimas  

 

1. TIKSLAS: Gerinti  ugdymo proceso kokybę, atitinkančią šiuolaikinio ugdymo tikslus. 

1 tikslą įgyvendinantys uždaviniai:  

1.1. Siekti ugdymo proceso kokybės ir programų dermės,  taikant inovatyvius būdus  

1.2. Stiprinti mokytojų kompetencijas, skatinant dalinimosi kultūrą  ir asmeninį tobulėjimą (patirtinis, IT, STEAM) 

1.3. Taikyti įvairius ugdymo metodus, ugdant tvarumą ir darnumą; 

1.4.  Stiprinti pilietiškumą, tautiškumą ir bendruomeniškumą ugdymo procese 

 

2 TIKSLAS: Puoselėti sveikos gyvensenos nuostatas,  plėtoti lauko pedagogiką.  

2.1. Stiprinti vaikų ir visos bendruomenės fizinę sveikatą. 

2.2. Įgyvendinti lauko pedagogikos idėjas siekiant ugdymo proceso kokybės.  

2.3. Plėtoti palankų emocinį klimatą įstaigoje, įgyvendinant darbuotojų iniciatyvas. 

 

Tikslas 1. Gerinti ugdymo proceso kokybę, atitinkančią šiuolaikinio ugdymo tikslus. 

 

Uždaviniai Priemonės 
Vykdymo 

data 

Vykdytojai. 

Partneriai 

Sėkmės kriterijus 

1.1. Siekti ugdymo proceso 

kokybės ir programų 

1.1.1 Diegti ugdymo naujoves ugdymo procese 

dirbant pagal atnaujintą PU programą. 

 

Visis metus  PU mokytojai 

Direktorė 

Pedagogai taiko naujoves,  

kokybiškas ugdymo 

procesas. 
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dermės,  taikant inovatyvias 

strategijas.  

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

1.1.2. Siekti ugdytinių pasiekimų  ir pažangos 

vertinimo sistemos efektyvumo 

Visus metus Direktorė, IU, PU 

mokytojos 

Asmeninio vaiko 

pasiekimų ir pažangos 

aplanko reguliarus 

pildymas, reguliariai  

atnaujinant duomenis apie 

jo veiklą. Reguliarūs 

aptarimai  du kartus per 

metus 

 

1.1.3. Tobulinti ugdomosios veiklos planavimą 

 

iki rugsėjo 1d.  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, metodinės 

grupės pirmininkė 

Atnaujintos ilgalaikio ir 

trumpalaikio planavimo 

formos.  

 

1.1.4.Teikti efektyvią ugdymosi pagalbą įvairių 

poreikių vaikams.  

Visus metus VGK komisija Pagalbos specialistų 

komandinis, sistemingas ir 

nuoseklus darbas su 

individualių poreikių 

turinčiais vaikais. VGK 

posėdžiai 1 kartą į mėnesį 

 

1.1.5. Įgyvendinama  prevencinė programa ,,Zipio 

draugai“, Kimochis socialinio emocinio ugdymo 

programa 

Visus metus Socialinis 

pedagogas, IU ir PU 

mokytojos 

Vaikai įgys papildomų 

žinių, bus ugdomas jų 

socialinis, emocinis 

intelektas, plėtojamos 

kompetencijos.  

 

1.1.6. Bendradarbiauti su pradinėmis mokyklomis 

dėl sklandaus programų tęstinumo. 

Gegužės 

mėnuo 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

metodinės grupės 

pirmininkė 

 

Suorganizuotas 

susitikimas su 

Senamiesčio 

progimnazijos būsimais 1 

klasė mokytojais. 

Pedagogai pasidalins 

patirtimi apie programų 
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PU ir 1 klasės dermę. Bus 

aptarti mūsų vaikų 

pasiekimai 1 klasėje. 

 

1.1.7. Dalyvauti rajono, respublikiniuose, 

tarptautiniuose projektuose tobulinant žinias ir 

pristatant patirtis  

Visus metus Direktorė,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinės grupės 

pirmininkė 

IU, PU mokytojai 

Kiekviena grupės dalyvaus 

ne mažiau kaip viename 

rajono, respublikos 

projekte. Bent 1-2 grupės 

dalyvaus tarptautiniame 

projekte 

1.2. Stiprinti mokytojų 

kompetencijas, skatinant 

dalinimosi kultūrą  ir 

asmeninį tobulėjimą 

(patirtinis, IT, STEAM) 

1.2.1.Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose gilinant šias kompetencijas: patirtinio 

ugdymo, STEAM ir IT integravimo. 

Visus metus IU ir PU Mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogai sudalyvaus 1-2 

mokymuose, gebės žinias 

pritaikyti praktiškai 

ugdymo veikloje. 

 

 

1.2.2 Nukreipti metodinės grupės veiklą mokytojų 

planavimui gerinti.  

 

Visis metus  IU/PU mokytojai 

Direktorė, 

Metodinės grupės 

pirmininkė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Ilgalaikio planavimo 

formos atnaujinimas iki 

2023 m. rugsėjo mėn. 

Planavimo formų 

tobulinimas  

 

1.2.3 Stiprinti  pedagogų dalinimosi kultūrą iki 2023-11 

mėn. 

Metodinės grupės 

pirmininkė 

Direktorė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

|Iki 2023-11 mėn. 

pasitarimų metu kiekviena 

pedagogė pristatys nors 1-2 

sėkmės istorijas, 

metodinėje grupėje bus 

aprobuota 1-2 kiekvienos 

mokytojos metodinės 

priemonės 

 
1.2.4. Parengti atnaujintą „Sveika mokykla“ 

„Nykštuko sveikuoliuko“ programą vaikų sveikatos 

stiprinimui 

iki 2023-12 Komanda,  

Direktorė  

Iki 2023-12 mėn. parengta 

ir pateikta sveikatos 

stiprinimo programa 
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1.2.4. Naudoti patirtinį ugdymą siekiant vaiko 

individualaus tobulėjimo.  

Visus metus Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

IU ir PU mokytojos 

Organizuojant ugdomąsias  

veiklas bent 70% naudoti 

patirtinį ugdymą. Įveiklinti 

kupolą-STEAM veiklomis. 

 
1.2.5 Įgyvendinti inžinerines veiklas vykdant 

Robotiados neformalaus ugdymo programą 

Visus metus Neformalaus 

ugdymo mokytoja 

70 % 5-6 metų vaikų įgys 

daugiau inžinerinio 

mąstymo kompetencijų 

 
1.2.6. Ankstyvojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų susitikimas dėl sklandaus vaikų perėjimo į 

kitą grupę. 

Gegužės- 

rugpjūčio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

Emociškai saugesnis vaikų 

perėjimas iš vienos grupės 

į kitą. 

 
1.2.7. Tobulinti žinias ir kompetencijas apie įtraukųjį 

ugdymą 

Visus metus VGK nariai 

metodinės grupės 

pirmininkė 

Visi pedagogai gilins 

žinias apie įtraukųjį 

ugdymą 1-2 kartus. 

 

1.2.8. Inicijuoti ir įgyvendinti rajono ir respublikos 

projektus  

Visus metus Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

metodinės grupės 

pirmininkė  

Pedagogai dalyvauja 1-2 

rajono ar respublikos 

projektuose, tobulindami 

asmenines kompetencijas.  

1.3. Taikyti įvairius ugdymo 

metodus, ugdant tvarumą ir 

darnumą. 

1.3.1. Integruoti  sveikatos stiprinimo programą 

„Nykštukas Sveikuoliukas“ 

Visus metus Sveikatos stiprinimo 

grupė, visa 

bendruomenė  

Parengtas 2023 m. planas, 

įgyvendinant programą 

naudojamos darnumo ir 

tvarumo idėjos.  

 1.3.2. Įgyvendinti ,,Darnaus darželio” programos 

planą  

 

 

 

 

 

Visus  metus 

 

 

Darnaus darželio 

komanda, visa 

bendruomenė 

 

80 proc. įgyvendintas 

programos ,,Darnus 

darželis” planas, įstaigos 

bendruomenė siekia taikyti 

darnumo ir tvarumo 

principus darbo vietoje.  

Įgyvendinti projektą 

„Tvarumas“ 

 1.3.3. Ugdymo procesą organizuoti „Be sienų” Visus metus IU ir PU mokytojos 

specialistai 

Kiekviena grupė bent 

vieną dieną per savaitę 

ugdysis už įstaigos 

teritorijos  
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 1.3.4. Sodas, daržas, „Žalioji palangė“ gegužės - 

rugsėjo 

mėnesiai 

IU,  PU mokytojos 

  

Vykdyti patyrimines 

veiklas. Kiekviena grupė 

augina Žaliąją palangę, 

kuria savo daržą. 

 1.3.5 Įtraukti šeimas į darnaus darželio veiklas 

  

Visus metus 

 

 

 

Darnios mokyklos 

komanda 

Suorganizuoti 1-2 

darnumą ir tvarumą 

skatinantys renginiai, 

dalyvaus bent 40% grupės 

tėvelių 

1.4. Stiprinti pilietiškumą, 

tautiškumą ir 

bendruomeniškumą ugdymo 

procese 

1.4.1. Stiprinti pilietiškumą, tautiškumą ir 

bendruomeniškumą ugdymo procese 

Sausio - 

birželio mėn.  

Meninio ugdymo 

mokytoja 

IU ir PU mokytojos 

Vaikai supažindinti su 

tautiniais, liaudies šokiais. 

Suorganizuota 1-2 

masiniai bendruomenės 

renginiai  

 1.4.2. Bendradarbiaujant su tėveliais   stiprinti 

šeimos tautiškumą ir pilietiškumą organizuojant 

šventes 

 

Visus metus Meninio ugdymo 

mokytoja 

IU ir PU mokytojos 

Kiekviename 

organizuojamame 

renginyje dalyvaus bent 20 

procentų kiekvienos 

grupės tėvų - Užgavėnių 

šventė, Kaziuko mugė,  

„Visi šoka“  

 1.4.3. Organizuoti tradicinius Lopšelio-darželio  

renginius skirtus Aukštaitijos metams paminėti: 

Užgavenės, Velykos. šeimų šventė. 

1.4.4. Dalyvauti rajono, respublikiniuose 

projektuose, parodose, renginiuose stiprinant vaikų 

pilietiškumą. 

 

vasario, 

balandžio  

gegužės 

mėnesį 

Visus metus 

 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

IU ir PU mokytojos 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

IU ir Pu mokytojos 

Vaikai įgys žinių apie 

liaudies tradicijas, kultūros 

paveldą. 

Sudalyvauta 2-3 

renginiuose stiprinant 

vaikų pilietiškumą, 

tautiškumą 

 1.4.5. Organizuoti Vasario 16-osios, Kovo 11-osios 

šventes, papildant vaikų pilietiškumo žinias. 

Vasario, Kovo 

mėnesį 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

IU ir PU mokytojos 

 

Vaikai dalyvauja 

pilietinėse veiklose, 

susipažįsta su Lietuvos 

simbolika.  
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 1.4.6. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 

tėvais paįvairinant ugdymo procesą  siekiant 

bendruomeniškumo ir įstaigos atvirumo. 

Visus metus  IU ir PU Mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais bus 

paįvairinama  ugdymo 

procesas, vyks „ugdymas 

be sienų“. 

Bendradarbiaujant su 

tėvais  susipažįstama su 

profesijomis, skatinama 

savanorystė, vykdomos 

atviros veiklos.   

TIKSLAS 2. Puoselėti sveikos gyvensenos nuostatas,  plėtoti lauko pedagogiką.  

Uždaviniai Priemonės 
Vykdymo 

data 

Vykdytojai. 

Partneriai 

Sėkmės kriterijus 

2.1. Stiprinti vaikų ir visos 

bendruomenės fizinę 

sveikatą. 

2.1.1. Užtikrinti kasdieninį  fizinį vaikų aktyvumą. Visus metus  IU ir PU mokytojos Nuolat daromos mankštos, 

kiekvieną dieną skiriama 

laiko fiziniam vaikų 

aktyvumui. 

 2.1.2 Įgyvendinti darbuotojų iniciatyvas, skirtas 

vaikų ir visos bendruomenės fizinio aktyvumo 

ugdymui 

iki 2022-12 

mėn. 

Direktorė, 

Darnios mokyklos 

komanda 

Suorganizuota  fizinio 

aktyvumo 1-2 renginiai su 

tėvais, ir 1-2 renginiai 

įstaigos bendruomenei, 

skatinantys fizinį 

aktyvumą.   

 2.1.3. Turtinti vaikų fiziniam aktyvumui skirtą 

materialinę bazę.  

Visus metus Direktorė Įsigytos 2-3 priemonės 

fiziniam aktyvumui.   

 2.1.4. Dalyvauti RIUUPKA asociacijos veikloje 

Futboliukas 

Visus metus Direktorė 

IU,PU mokytojos 

Įvairesnė  ir patrauklesnė 

organizuota fizinė veikla, 

įgyvendinta 2-3 

RIUUPKA veiklos, 

tobulinama sveikatos 

kompetencija, stiprinamas 

fizinis aktyvumas.  
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2.1.5. Darželio projektas ,,Vasarėlė basakojė” Birželio mėn.  G. Medelskienė 

D. Staskonienė 

Tikslingas ir kryptingas 

užimtumas vasarą, 

plėtojant lauko 

pedagogikos idėjas.  

2.2. Įgyvendinti lauko 

pedagogikos idėjas siekiant 

ugdymo proceso kokybės.  

 

2.2.1. 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. 

 2.2.2 Dalyvauti įvairiuose respublikiniuose, 

tarptautiniuose projektuose lauko pedagogikos 

tematika.  

Visus metus IU, PU mokytojai  Dalyvavimas bent 2-3 

respublikiniame, 1 

tarptautiniame eTwinning 

projektuose. Pedagogai 

naudos įvairius būdus ir 

priemones padedančias 

stiprinti vaikų pažinimo 

gebėjimus ugdantis lauke.  

 

2.2.3. Papildyti ir atnaujinti  šiuolaikines edukacines 

erdves, atitinkančias vaikų ugdymo(si) poreikius.  

iki gruodžio 

mėn.  

Direktorė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai  

Sistemingai peržiūrėti 

erdves, jas pritaikyti vaikų 

poreikiams.  

 

2.4.4. Veiklų organizavimas lauko erdvėse, darželio 

kieme, už įstaigos ribų. 

 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

IU, PU mokytojai  

Ugdymas organizuojamas 

lauke, už įstaigos ribų. 

Kiekviena grupė vykdys ne 

mažiau kaip 2-3 veiklas 

ugdymas ,,be sienų” 

principu 

 

2.4.5. Atnaujinti  muzikinę erdvę darželio kieme 

 

 

Iki rugsėjo 1d.  

 

 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Atnaujinta erdvė leidžianti 

muzikuoti ir kūrybiškai 

išreikšti save. 
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2.3. Plėtoti palankaus 

emocinio klimato įstaigoje, 

įgyvendinant darbuotojų 

iniciatyvas. 

2.3.1. Siekti nuolatinio bendravimo ir 

bendradarbiavimo tarp lopšelio-darželio darbuotojų. 

Visus metus Direktorė Darbuotojai teikia 

pagalbą, telkiasi į 

komandas, formuojasi 

stiprios grupių komandos.   

 

2.3.2. Skatinti darbuotojų lyderystę bendruomenės 

stiprinimui, palaikant idėjas išsakytas metinių 

pokalbių metu.  

 

Visus metus 

 

Direktorė  

 

 

Išpildyti darbuotojų norai 

ir iniciatyvos palaikys 

palankų emocinį klimatą, 

stiprins bendradarbiavimą 

ir lyderystę.   

 

2.3.3. Stiprinti kolektyvo bendruomeniškumą išvykų 

metu.  

1-2 kartus Direktorė, profesinės 

sąjungos pirmininkė 

Surengtos 1-2 išvykos 

aplankant įžymias 

Lietuvos vietas, dalyvauti 

rajono renginiuose.  

Kelionių metu dalyvaus 

bent 10-15 kolektyvo 

narių.  

 

2.3.4. Palankaus emocinio klimato tyrimas įstaigoje iki lapkričio 

mėn.  

Direktorė Atliktas tyrimas, 

apibendrinti duomenys 

pristatyti bendruomenei. 

 

2.3.5 Įstaigos veiklos viešinimas, stiprinat 

bendruomeniškumą, skatinant darbuotojų iniciatyvą 

pristatyti veiklas. 

Visus metus Vis mokytojai, 

direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Parašyti 2-3 pranešimus į 

„Švietimo naujienas“, 

rajono spaudoje apie 

pavykusius projektus. 

Kiekvieną savaitę 

viešinama įstaigos 

išskirtinumas, veikla 

socialiniame tinkle.  

__________________________________ 


