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                                                                     įsakymu Nr. V-05 

 

                              

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Plungės lopšelio-darželio ,,Pasaka“ (toliau – Lopšelis-darželis) veiklos planas 2022 metams 

(toliau – Planas), parengtas atsižvelgiant į Lopšelio-darželio 2022 metų strateginį planą. 

 2. Planas parengtas remiantis Švietimo įstatymo, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų 

strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII- 745, 

Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 strateginiu plėtros planu, Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtintu 2020-2022 metų strateginiu veiklos 

planu, Lopšelio-darželio bendruomenės narių pasiūlymu ir rekomendacijomis. 

 3. Planą įgyvendins Lopšelio-darželio administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame 

procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai, kiti Lopšelio-

darželio bendruomenės nariai. 

 

II.   VIZIJA,  MISIJA 

 

 4. VIZIJA. Mąstymo mokykla. Veikli, nuolat besimokanti ir tobulėjanti bendruomenė, kurioje 

kiekvienas asmuo atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas. 

 5. MISIJA. Teikti kokybiškas ir šiuolaikiškas, vaikų poreikius atitinkančias, švietimo ir 

priežiūros paslaugas saugioje, įtraukiančioje aplinkoje. 

             

III.  2021 METŲ  VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 6. Įgyvendinant 2021 metų veiklos planą, atsižvelgiant į Lopšelio-darželio strateginius tikslus 

buvo numatytas įstaigos veiklos prioritetas tęsti dalyvavimą projekte „Kryptingas vaikų mokymosi 

mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“, veiklos tikslai: 

 

 1.Tikslas - ugdymo procese taikyti „Mąstymo mokyklos“ kultūros metodiką. 

 Uždaviniai: 

 1. Peržiūrėti ir pritaikyti  Plungės lopšelio - darželio „Pasaka“ ugdymo programą pagal 

išbandytą "Mąstymo įpročių" metodą. 

 2. Tobulinti pedagogų mokymosi mokytis kompetenciją bei gebėjimus IKT srityje. 

           

 2.Tikslas:  Kurti sveikatai ir asmenybės vystymuisi palankią, saugią, savitą  aplinką. 

 Uždaviniai: 

 1.Siekti aktyvaus visų ugdymo dalyvių bendradarbiavimo ir partneryste grįstų santykių kūrimo, 

įsiklausymo į vienas kito poreikius ir interesus. 

 2. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, palankią vaiko sveikatai  emocinę,  ir fizinę  aplinką. 

 

 7. Lopšelio-darželio “Pasaka” bendruomenė nuo 2019 m. spalio mėn. ugdymą pradėjo grįsti 

Mąstymo kultūros ugdymo idėjomis. 2021 m. rugsėjo 14 d. Įstaigai suteiktas Mąstymo mokyklos 

vardas. Siekiant įgyvendinti pirmąjį uždavinį buvo atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa 

“Mąstydamas pažįstu save ir pasaulį” kurios paskirtis - užtikrinti kiekvieno ugdytinio pasiekimų 

pažangą, ugdymą grindžiant Mąstymo mokyklos kultūra, personalizavimu ir pozityvia ugdymo(si) 

proceso dalyvių sąveika. Pirmenybė teikiama mokymuisi ir mąstymui, kur į mokymąsi įtraukiama 



 

visa bendruomenė. Ikimokyklinio ugdymo programa “Mąstydamas pažįstu save ir pasaulį” skatina 

tiek mokinių, tiek mokytojų mokymąsi, kaip mąstyti reflektyviai, kritiškai ir kūrybiškai, bei šių 

įgūdžių ir technikų panaudojimą bendrai kuriant reikšmingą mokymąsi ir įgyvendinant susijusias 

veiklas. 

 8. Siekiant įgyvendinti antrąjį uždavinį telkti Lopšelio-darželio bendruomenę nuolatiniam 

mokymuisi, lyderystei, motyvacijai, orientuojantis į šiuolaikinių technologijų taikymą – 

suorganizuoti įvairūs mokymai, diskusijos mokytojams, mokytojų padėjėjams, darbuotojams. 

Pedagoginiai darbuotojai tikslingai kėlė savo kvalifikaciją kursuose, seminaruose, metodinėse 

dienose. Paskatinti šių dienų iššūkių, pedagogai tobulina kvalifikaciją mąstymo mokyklos kūrimo 

klausimais kurie padeda ugdyti ir plėtoti vaikų mąstymo įgūdžius. Pedagogai ir specialistai glaudžiai 

bendradarbiauja tarpusavyje taikydami mąstymo mokyklos kultūros metodus, ir siekia sukurti 

prasmingą, motyvuojantį, skatinantį savarankiškai mąstyti ir mokytis mokymosi procesą. Plungės 

lopšelis-darželis „Pasaka“ bendradarbiauja su Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ ikimokykline 

ugdymo įstaiga, Šiaulių lopšeliu-darželiu „Pasaka“. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartis su Plungės 

miesto ikimokyklinėmis įstaigomis „Rutelė“, „Raudonkepuraitė“, „Nykštukas“  siekiant stiprinti 

mokytojų asmenines, profesines kompetencijas, dalintis patirtimi kuriant ugdomąsias aplinkas. 

Organizuota išvyka į Vilniaus „Žemynos“ darželį. 

 Lopšelyje-darželyje vyko pedagogų veiklos stebėsena. Stebėta elektroninio dienyno užpildymo 

kokybė, punktualus dokumentų sutvarkymas, dienos ritmo laikymasis, užsiėmimai su vaikais grupėse 

bei šventiniai renginiai kitose erdvėse.  Nuolat vyko pedagoginės konsultacijos, teikiama pagalba 

mokytojams. Stebėtos veiklos, renginiai aptarti individuliai, teikiamos rekomendacijos. Organizuota 

metodinės veiklos sklaida įstaigoje, rajone. Lopšelio-darželio bendruomenė nuolatiniam mokymuisi, 

lyderystei, motyvacijai, orientuojasi į šiuolaikinių technologijų taikymą – suorganizuoti įvairūs 

mokymai, diskusijos mokytojams, mokytojų padėjėjoms, darbuotojams. Parengta ilgalaikė 

kvalifikacijos tobulinimo programa  „Mokytojo, dirbančio ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, 

kompetencijų tobulinimas“. Pedagoginiai darbuotojai tikslingai kėlė savo kvalifikaciją kursuose, 

seminaruose, metodinėse dienose. Paskatinti šių dienų iššūkių, pedagogai tobulina kvalifikaciją 

mąstymo mokyklos kūrimo klausimais kurie padėjo ugdyti ir plėtoti vaikų mąstymo įgūdžius. 

Pedagogai ir specialistai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje taikydami mąstymo mokyklos 

kultūros metodus, ir siekia sukurti prasmingą, motyvuojantį, skatinantį savarankiškai mąstyti ir 

mokytis mokymosi procesą. Siekiant stiprinti mokytojų asmenines, profesines kompetencijas, dalintis 

patirtimi kuriant ugdomąsias aplinkas, vykdyti kokybiško įtraukiojo ugdymo plėtrą švietimo įstaigose 

bei stiprinti mokinių emocinę sveikatą Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ bendradarbiauja su 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ ikimokykline ugdymo įstaiga, Šiaulių lopšeliu-darželiu 

„Pasaka“. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartis su Plungės miesto ikimokyklinėmis įstaigomis 

„Rutelė“, „Raudonkepuraitė“, „Nykštukas“ Buvo vykdoma gerosios patirties sklaida, pristatyti 

pranešimai tema „Mąstymo mokyklos elementų taikymas ikimokykliniame amžiuje“ Plungės 

lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“, Klaipėdos rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų 

pedagogams. Organizuota išvyka į Vilniaus „Žemynos“ darželį. Vykdytos bendros veiklos. 

 9. Siekiant įgyvendinti trečiąjį uždavinį  - aktyvaus visų ugdymo dalyvių bendradarbiavimo ir 

partneryste grįstų santykių kūrimo, įsiklausymo į vienas kito poreikius ir interesus numatytos ir 

įgyvendintos gairės veiklai tobulinti: a) skatinti darbuotojų bendradarbiavimą, lyderystę, saviraišką, 

iniciatyvas; b)  siekti emocinės sveikatos stiprinimo organizuojant įvairias veiklas. 
 Tėvai (globėjai) pripažįstami tiesioginiais ugdymo proceso dalyviais, drauge su pedagogais 

sprendžiantys vaiko ugdymo turinio, rezultatų vertinimo klausimus. Ugdytinių tėvams (globėjams) 

organizuojama švietimo pagalba, kuri vykdoma taikant įvairias bendradarbiavimo su šeima formas 

įstaigoje. 

 10. Siekiant įgyvendinti ketvirtąjį uždavinį - formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, palankią 

vaiko sveikatai  emocinę,  ir fizinę  aplinką. Sėkmingai  įgyvendinamos sveikatingumo ugdymo 

programos „Augame sveiki, sportuodami ir žaisdami“, „Aktyvi mokykla“, prevencinė socialinių, 

emocinių įgūdžių ugdymo programa „Visų širdelės jaučia emocijas“, Gamtosauginė programa. 

Plungės visuomenės sveikatos biuro specialistė, dirbanti įstaigoje, kiti biuro specialistai, kartu 

bendradarbiavo. Tėvai  dalyvavo bendruose Lopšelio-darželio sveikos gyvensenos renginiuose. 

Įgyvendintos šios veiklos kryptys: fizinio aktyvumo optimizavimas; organizmo grūdinimas, saugios 

gyvensenos, ekologinių įgūdžių ir įpročių ugdymas; asmens higienos įgūdžių ir įpročių ugdymas; 



 

psichinės sveikatos puoselėjimas; sveikos mitybos įgūdžių formavimas. Dalyvavome projektuose: 

„Judumo savaitė, „Rieda ratai rateliukai“, Respublikinė švaros akcija „ Judrūs vaikai – gamtos 

draugai“.  

Visuomenės sveikatos biuro paskelbtame iššūkyje „Sveikiausia įmonės, įstaigos, organizacijos 

komanda 2021 m.“. Organizuotos įvairios grupinės mankštos, judėjimo savaitės, sveiko maisto 

propagavimo renginiai. 

 Plėtojant vaiko įvairias kompetencijas, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais. Plungės 

LIONS klubo iniciatyva įstaigos kieme vaikams įrengta žalioji edukacinė erdvė „Žaliasis tunelis“ , 

taip pat LIONS klubas sėkmingai įgyvendino projektą „Multisensorinio kambario vaikams, 

turintiems autizmo, judėjimo, raidos ir psichologinių problemų įrengimas vaikų lopšelyje-darželyje 

„Pasaka“.  

 Norime, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo jo raidos, gebėjimų, pasiekimų įsitrauktų į 

veiklas. Siekiama vykdyti kokybiško įtraukiojo ugdymo plėtrą švietimo įstaigoje, stiprinti ugdytinių 

emocinę sveikatą. Vaikams nuolat organizuojami įvairūs renginiai, veiklos, parodos, pramogos, 

išvykos, ekskursijos: Respublikinis projektas minint šokio dieną, iniciatyva „Ištiesk ranką“, Plungės 

Kultūros centro projektas „Mamos dienai“, „Svajonių miestas“, Eilėraščių pynė Lietuvai“, „Vėliava 

tavo languose“, „Pyragas Lietuvos gimtadieniui“, „Grįžtantys paukščiai‘, „Mes iškelsim inkilėlį“, 

„Rudenėlis dailininkas‘, Tolerancijos miestas“, Tegu šviečia žibintų švieselės“, „Vėliava tavo 

languose“,  „Emocijų pynė Lietuvai“, paroda „Mažoj širdelėj visa Lietuva“, „Sveika saulyte“, „Iš 

močiutės skrynios“, „Atmintis gyva nes liudija“. 

 

 

 

 

 

 

          Stiprybės 
 

Silpnybės 

Įgyvendinamas įtraukusis ugdymas. 

Teigiamas mikroklimatas, kompetentingi 

specialistai, ugdymo programa 

įtraukianti mąstymo mokyklos metodus. 

Visapusiškas tėvų, pedagogų, partnerių 

bendradarbiavimas. 

Kompiuterizuotos visos pedagogų 

ir specialistų darbo vietos. Įdiegtas ir 

naudojamas elektroninis dienynas „Mūsų 

darželis“. 

Daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi 

poreikiais, lopšelyje-darželyje.  

Nesaugi lauko takelių danga.  

Nepakankamas tėvų įsitraukimas į 

ugdymo procesų planavimą ir organizavimą. 

Trūksta lauko įrengimų vaikų veiklai. 

 

 

               Galimybės 
 

               Grėsmės 
STEAM veiklų integravimas į ugdymo procesą. 

Dalyvaujant ES, šalies projektuose pritraukti 

lėšas, tobulinti žmogiškuosius išteklius, turtinti 

įstaigos materialinę bazę. 

 Pedagogų mokymasis, siekiant pagilinti 

kompetencijas, kaip dirbti su vaikais, turinčiais 

ugdymosi sunkumų, emocijų ir elgesio 

sutrikimų. 

Naujos bendradarbiavimo sistemos tarp tėvų 

(globėjų) ir įstaigos kūrimas, siekiant aktyvinti 

tėvų įsitraukimą. 

 Lyderystės ugdymas, pasidalytosios lyderystės 

skatinimas. 

Kvalifikuotų pedagogų trūkumas. 

Elgesio sutrikimų turinčių vaikų skaičiaus 

augimas. 

Žmogiškojo bei profesinio 

bendravimo mažėjimas dėl Covid19 viruso. 



 

 

 
 

                                     2022 metų  įstaigos veiklos prioritetas 

 

Ugdyti mąstantį, gebantį savarankiškai tobulėti, atsakingą ir kūrybišką pilietį. 

 

                                                              2022 mokslo metams tikslai ir uždaviniai 
  

1. Tikslas: Vykdyti kokybiško įtraukiojo ugdymo plėtrą švietimo įstaigoje, stiprinti mokinių emocinę sveikatą. 

  

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti personalizuotą vaiko ugdymą atitinkantį kiekvieno vaiko galias ir poreikius. 

2. Veikloje taikyti informacines kompiuterines technologijas. 

3. Lavinti vaikų mąstymo gebėjimus: skatinti vaikus laisvai mąstyti, ieškoti, klysti ir mokytis iš klaidų. 

 

2. Tikslas: Skatinti mokytojus plėtoti savo asmenines, dalykines ir bendrąsias kompetencijas, praktinius įgūdžius siekiant užtikrinti aukštą ugdymo  

                                           kokybę. 

 Uždaviniai: 

1. Aktyviai taikyti įvairias gerosios patirties sklaidos formas, skatinant pedagogų iniciatyvas bei inovacijas. 

2. Siekti bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais plėtojant mąstymo mokyklos metodų taikymą ugdomojoje veikloje. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ 

2022 metų veiklos plano 1 priedas  

 

 

 

                                                                  IV. 2022  METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Įgyvendinimo  

priemonės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

 

 

Vertinimo kriterijai 

 

                             1.Užtikrinti personalizuotą vaiko ugdymą atitinkantį kiekvieno vaiko galias ir poreikius 
 

Atnaujintos ikimokyklinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

2022m. m. 

 

 

 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa padės užtikrinti 

vaikų ugdymo(si) kokybę, pedagogai turės galimybę 

tikslingai ugdyti vaiko gebėjimus, atsižvelgdami į vaikų 

amžių, poreikius ir galimybes bei tėvų lūkesčius. 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

programos vykdymas 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai  

2022 m. m. 

 

Ugdytiniai pasieks pakankamą brandą mokyklai, pasirengs 

mokytis pradinėje mokykloje. 

 

 

 

Pedagogų kompetencijų 

tobulinimas, refleksija, 

dirbant pagal atnaujintą 

ikimokyklinio ugdymo 

programą, planavimo idėjų 

įgyvendinimas. 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Čiuželienė, 

Mokytojai 

 

2022 m. m. 

 

 

 

 

Mokytojai kels klausimus apie ugdymo kokybę ir kaip jos 

siekti; atpažins ugdymo reiškinius, procesus, prasmingai 

pasirinks, atsirinks, vertins, numatys; gaus ir teiks grįžtamąjį 

ryšį; darys refleksija grindžiamus ugdymo sprendimus. Į 

veiklas integruos mąstymo mokyklos metodikos elementus. 

 



 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas ir veiklos 

tobulinimas. Ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos parengimas. 

 

 

 

 

 

Ugdymo plano kiekvienam 

spec. poreikių turinčiam 

mokiniui sudarymas:  

pagal mokinio 

poreikius keitimas. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Čiuželienė, 

Mokytojai 

 

 

 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Čiuželienė, 

Mokytojai, 

spec.pedagogai, 

logopedai. 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus metus 

Pedagogai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose pagal 

galimybes. Pagerės mokytojų ir kitų darbuotojų  

bendrakultūrinė, profesinė ir bendroji kompetencija. Įgytos 

žinios bus panaudojamos ugdymo proceso kokybei gerinti, kils 

pačių savivertė. Nuo švietimo visiems pereinama prie švietimo 

kiekvienam. Pripažįstant, kad kiekvieno ugdytinio patirtys, 

poreikiai, siekiai skiriasi ir mokosi skirtingais tempais ir būdais. 

 

 

Kiekvienam spec. poreikių turinčiam mokiniui sudaromas ir kas 

pusmetį koreguojamas individualus ugdymosi planas. 

2.Veikloje taikyti informacines kompiuterines technologijas 

Mokytojų tęstinių 

konsultacijų programa „IT 

įrankių integracija į 

ugdymo procesą ir naujų 

įrankių, programų 

įvaldymas“. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Čiuželienė, 

Mokytojai 

 

Visus metus 

pagal sudarytą 

grafiką 

Mokytojai savo darbe sistemingai taiko informacinių 

technologijų įrankius. 

Pasidalijimas gerąja 

patirtimi. 

Atvirų pamokų, kuriose 

taikomi IT 

įrankiai, vedimas bei 

metodinių dienų 

inicijavimas mokytojo 

profesinės 

praktikos pagrindu. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Čiuželienė, 

Mokytojai, 

spec.pedagogai, 

logopedai. 

Visus metus Ne mažiau kaip 90 % mokytojų veda 2 atviras 

pamokas per metus, kuriose integruojami IT įrankiai. 



 

Elektroninių mokymo 

priemonių  naudojimas 

ugdymo procese. Įdiegtos , 

sukurtos skaitmeninės 

priemonės. 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Čiuželienė, 

Mokytojai, 

spec.pedagogai, 

logopedai. 

Visus metus Mokytojai ugdymo procese naudoja elektroninių mokymo 

priemonių kūrėjų siūlomas skaitmenines platformas, 

elektronines pratybas. 

Mokytojų aprūpinimas 

informacinių technologijų 

darbo įrankiais. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Čiuželienė, 

Mokytojai, 

spec.pedagogai, 

logopedai. 

Visus metus Kiekvienas mokytojas turi IT darbo įrankius. 

3.Lavinti vaikų mąstymo gebėjimus: skatinti vaikus laisvai mąstyti, ieškoti, klysti ir mokytis iš klaidų 

 
 

Kokybiško ugdymo 

požymiai. Situacijos analizė 

įstaigoje. 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Čiuželienė, 

Mokytojai, 

spec.pedagogai, 

logopedai. 

 

 

 

Visus metus 

 

 

Siekti nuolatinės asmeninės mokinių pažangos. Siekis ugdyti 

vaikų aukštesniojo lygio mąstymo įgūdžius-išmokyti vaikus 

mokytis, t.y. išmokyti efektyvių veikiančių mąstymo ir 

elgesio strategijų, kurios padeda savarankiškai apdoroti 

informaciją bei operuoti ja įvairiais mąstymo lygiais, siekiant 

efektyviai „įveikti“ užduotis. 

Ugdomosios veiklos 

metinių planų parengimas . 

 

Visi pedagogai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Sausio mėn. 

 

 

 

Atsižvelgiant į įstaigos metinį veiklos planą,  ugdymo 

prioritetus bus  parengti grupių ugdomosios veiklos metiniai  

planai, kurie atlieps ikimokyklinio, specialiojo, 

priešmokyklinio ugdymo programoje iškeltus tikslus. 

Ugdomosios veiklos 

planuojamos mėnesiais 

1.Rugsėjo mėn. Tema “Aš ir 

draugai” 

2. Spalio mėn. Tema “ 

 

Visi pedagogai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

Veiksmingą planavimą lemia aiškus ir gilus situacijos 

pažinimas, jos visapusiškas įvertinimas. Išsiaiškinus 

organizacijos trūkumus ir privalumus,  veiklos planuojamos 

mėnesiais tai padeda  priimti gerus sprendimus.   

Sieksime veiklos suderinamumo: 

◦ sieksime visų lygmenų planų dermės; 



 

 

 

 

 

 

Edukacinių aplinkų kūrimas 

įstaigos viduje ir  lauke 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui ir 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai. 

Visus metus Plėtosis ugdymo erdvės  kurios padės 

 

 

 

Fizinės veiklos lauke 

plėtojimas, lauko sporto 

inventoriaus įsigijimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui ir 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai. 

 

 

Visus metus Gerės vaikų fizinė ir psichinė sveikata, didės vaikų 

aktyvumas.  

Rudenėlio takeliu” 

3.  Lapkričio mėn. Tema 

“Profesijos” 

4.  Gruodžio mėn. Tema 

“Sveika, žiemuže” 

5.  Sausio mėn. Tema 

“Gyvūnijos pasaulis” 

6.  Vasario mėn. Tema “Mano 

gimtinė Lietuva” 

7.  Kovo mėn. Tema “Pasakų 

šalyje” 

8.  Balandžio mėn. Tema 

“Gamta - visų namai” 

9. Gegužės mėn. Tema 

“Aukime sveiki, sportuodami 

ir žaisdami” 

10. Birželio mėn. Tema  

“ Vasaros linksmybės” 

 

 

 

 

 

◦ racionaliai planuosime laiką veikloms; 

◦ numatysime galimybes planus koreguoti. 

 

 



 

RENGINIAI 

 
Plungės miestui -230 

Atmintis gyva nes liudija 

Dalia Tamošauskienė 

Vitalija Rėkašienė 

Sausio mėn. Telkiant įstaigos bendruomenę bendrų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui  2022 m., bus organizuojamos parodos, išvykos, 

meninės raiškos, sveikatos  renginiai,  sudarytos sąlygos vaikų 

saviraiškai, socializacijai. 
Vasario 16-oji renginys 

 

Ramutė Diekontienė 

Birutė Rekašienė 

Vasario mėn. 

Žemės diena, 

Teatro diena 

 

Elena Smilgevičienė 

Jolanda Gedrimienė 

Kovo mėn. 

Užgavėnės 

 

Vilma Garbienė 

Jūratė Endrikienė 

Kovo mėn. 

Velykos 

 

Vilija Bieliauskė 

Rūta Meškauskienė 

Kovo mėn. 

Paukščių sugrįžtuvės 

 

Dalia Milašienė 

Laima Dolgovienė 

Balandžio mėn. 

Šeimos šventė 
Loreta Grigaitytė 

Lilija Srėbaliūtė 

Gegužės mėn. 

 

Vaikystės šventė 
Daiva Gatulienė 

Aušra Dargienė 

Birželio mėn. 

 

Rugsėjo 1-oji 

 

Lina Simutienė 

Karolina Dausynienė 

Rugsėjo mėn. 

Rieda ratai rateliukai 
Sporto darbo grupė Rugsėjo mėn. 

 

Rudenėlio šventė 
Sigita Gabalienė 

Gajutė Rutienė 

Spalio mėn. 

 

Veikla „Mes žemaite“ 
Alma Kleinauskienė 

Regina Jonušienė 

Lapkričio mėn. 

 

Kalėdų belaukiant 
      Mokytojai Gruodžio mėn. 

 

PARODOS 

 
„Aš myliu Lietuvą“ 

 

Ramutė Diekontienė 

Birutė Rekašienė 

Vasario mėn. Sustiprės partnerystės ryšiai su tėvais, bendruomene, bus 

patirtos teigiamos emocijos, gerės savivertė, mikroklimatas, 

vaikai patirs kūrybinį džiaugsmą. ,,Mano namai – Lietuva“. 

 

 

Ramutė Diekontienė 

Birutė Rekašienė 

Vasario mėn. 



 

„Užgavėnių kaukė“. 

 

Vilma Garbienė 

Jūratė Endrikienė 

Kovo mėn.  

„Margi margučių raštai“. 

 

Vilija Bieliauskė 

Rūta Meškauskienė 

Kovo mėn. 

,,Aš ir mano šeima“. 

 

Loreta Grigaitytė 

Lilija Srėbaliūtė 

Gegužės mėn. 

 

Tėvų ir vaikų fotografijų 

paroda „Aš gamtoje“. 

 

Loreta Grigaitytė 

Lilija Srėbaliūtė 

Gegužės mėn. 

 

,,Mamyte, tau visos gėlės“. 

 

Mokytojai Gegužės mėn. 

 

Nuotraukų paroda ,,Mano 

mylimas gyvūnėlis“. 

 

Mokytojai Spalio mėn. 

Vaikų ir tėvų fotografijų 

paroda „Aš rudenėjančioje 

gamtoje‘‘. 

Sigita Gabalienė 

Gajutė Rutienė 

Spalio mėn. 

 

„Mano Kalėdų eglutės 

žaisliukas“. 

Mokytojai Gruodžio mėn. 

 

4.Aktyviai taikyti įvairias gerosios patirties sklaidos formas, skatinant pedagogų iniciatyvas bei inovacijas. 
 

Įgyvendinimo priemonės 

 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai 

Pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas 

Direktorė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

 

Mokslo metai Pedagogai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose pagal 

galimybes. Pagerės mokytojų ir kitų darbuotojų  

bendrakultūrinė, profesinė ir bendroji kompetencija. Įgytos 

žinios bus panaudojamos ugdymo proceso kokybei gerinti, kils 

pačių savivertė. 

Bus efektyviai organizuojamas ir sėkmingai įgyvendinamas  

pedagoginis procesas, siekiant ugdymo kokybės. Posėdžių metu 

bus analizuojami vaikų pasiekimai, ugdymo kokybė, sveikatos 

ugdymo problemos, numatytos veiklos, tobulinimo priemonės. 

Mąstymo mokyklos kultūros 

plėtojimas. 

Švietimo vadyba, lyderystė, 

darbuotojų savitarpio 

komunikacijos gerinimas.  

Meninis ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymas. 

Muzikos terapijos galimybės 

ankstyvame amžiuje.  

Emocinio intelekto ugdymas. 



 

Vaikų, turinčių emocijų 

valdymo sutrikimų, ugdymas.  

IT panaudojimas ugdomojoje 

veikloje.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

turinčių skirtingų poreikių, 

ugdymas. Įtraukusis ugdymas 

Vaikų, turinčių autizmo 

spektro sutrikimą, ugdymas. 

Vaikų kūrybiškumo ugdymas 

įvairių veiklų metu. 

IT panaudojimas ugdymo 

procese. Vaikų dėmesio 

koncentravimas, 

komunikacijos gerinimas.  

Mokymai tėvams 
Emocinis savęs pažinimas.  Lektoriai, specialistai Mokslo metai Mokymų tikslas – suteikti žinių apie vaikų raidos, ugdymo, 

auklėjimo ypatumus. Profesionalių švietimo pagalbos 

specialistų dalinsis sukaupta darbo patirtimi, atsakys į tėvų 

klausimus, padės spręsti iškilusias problemas, patars, paaiškins, 

kaip ugdyti sėkmingą ir laimingą vaiką. 

Vaiko adaptacija darželyje. 

Trečiųjų metų krizė. 

Kaip tinkamai pasiruošti 

mokyklai? 

Tiriamoji-analitinė veikla 
Pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

kryptys ir poreikis. 

Direktorė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Mokslo metai Tiriamoji –analitinė veikla padės pagerinti įstaigos veiklą. 

Tyrimas „Kaip mums sekasi 

pirmoje klasėje?“.  

„Priešmokyklinės grupės tėvų 

ir vaikų lūkesčiai, iššūkiai“. 

Tėvų lūkesčių tyrimas ,,Ko 

tikiuosi iš ugdytojų“. 

  

Pedagoginės veiklos stebėsenos, pagalbos planas 
Pagalba naujai dirbantiems 

pedagogams. Mentorystė.  

Spec.pedagogė 

logopedė metodininkė 

Sonata Pakalniškienė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui. 

Mokslo metai Bus stebima ugdomoji veikla, e dienyno, stendų 

informatyvumas, pasiruošimas veiklai, darbas su šeima ir t.t. 

Bus tinkamai taikomi Mąstymo mokyklos metodai, 

įgyvendintos  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, sveikos 

gyvensenos programos. Pedagogai gebės tinkamai rengti 



 

dokumentus. 

Vaikų ugdymo(si) pažangos ir 

pasiekimų vertinimas.  

Vaikų pažangos ir pasiekimų 

aplankai.  

Direktorė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai 

 

2022 m. spalio mėn. 

2022 m. gegužės 

mėn. 

Pedagogai sieks nuolatinio profesinės kompetencijos augimo, 

aptars efektyviausius ugdymo būdus ir metodus. Bus 

suorganizuoti metodiniai užsiėmimai, atviros veiklos. 

Pedagogai dalinsis gerąja darbo patirtimi, viešins veiklas 

internetinėje svetainėje, spaudoje. 

Pedagogų, siekiančių įgyti 

aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją, praktinės, 

metodinės veiklos stebėjimas 

ir vertinimas. 

Direktorė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Mokslo metai 

Pedagogų mokslo metų 

savianalizių ir kompetencijų 

aplankų  pristatymas. 

Direktorė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai 

2022 m. sausio mėn. 

Praktinės veiklos stebėjimų 

tematika: 

„Prevencinių programų 

įgyvendinimas“; 

„Vaiko asmeninės pažangos 

vertinimas veikloje“; 

„Dėmesys vaiko emociniam 

ugdymui“ 

„Vaikų sveikatinimas 

kasdienėje veikloje“; 

„IT panaudojimas 

ugdomosiose veiklose“. 

Direktorė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

 

Mokslo metai 

Metodinių priemonių 

pristatymas. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi iš 

kvalifikacijos kėlimo kursų, 

seminarų, metodinių dienų. 

Pedagogų savianalizių ir 

profesinio aplanko pristatymo 

aptarimas.  

 

 

Direktorė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai 

Mokslo metai 



 

5.Siekti bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais plėtojant mąstymo mokyklos metodų taikymą 

ugdomojoje veikloje. 

 
Specialistų –logopedo, 

visuomenės sveikatos 

specialisto – susitikimai su 

tėvais. 

Direktorė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Mokslo metai Bus organizuotos akcijos, atlikti tyrimai, suorganizuoti tėvų 

susirinkimai grupėse, tėvai dalyvaus ekskursijose, 

susitikimuose. Apie darbą su tėvais visuomenė bus informuota 

įstaigos internetinėje svetainėje, spaudoje. Bus sudarytos 

galimybės tėvams būti aktyviais bendruomenės nariais. Gerosios patirties sklaida 

tėvams, visuomenei apie 

įvykusią veiklą spaudoje, 

internetinėje erdvėje. 

Direktorė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai 

Mokslo metai 

Informacinių stendų 

informatyvumas, medžiagos 

stenduose atnaujinimai. 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai 

Mokslo metai 

Tėvų dalyvavimas vaikų  

sveikatinimo veiklose.  

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai  

 

Mokslo metai 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

                  

11. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotoja ūkiui. 

12. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius.  

13. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma Lopšelio-darželio Bendruomenės tarybai. 

____________________________ 
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