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VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 

 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Širvintų lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ (toliau – Mokykla) savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, Mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais. 

Veiklos planas parengtas vadovaujantis įstaigos strateginiu planu 2020-2022 metams, atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją 2013–2022 

metams ir įvertinus įstaigos pokyčius per praėjusius metus. Planas parengtas direktoriaus įsakymu patvirtintos metinio veiklos plano rengimo darbo 

grupės. Mokyklos 2021 m. veiklos analizės apibendrinimas grindžiamas pedagoginės priežiūros, Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės 

atliktų tyrimų rezultatų analize bei išvadomis, Mokytojų metodinių grupelių ir Vaiko gerovės komisijos nutarimais. Mokyklos veikla susieta su 2020-

2022 m. strateginio plano tikslais ir uždaviniais. Mokykloje kryptingai lavinami gamtamoksliniai, socialiniai, emociniai įgūdžiai. Remiantis 

bendruomenės narių apklausa, mokyklos veikla vertinama teigiamai. 

 

II SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant 2020 metų veiklos planą, buvo siekiama ugdymosi kokybės, užtikrinti ugdymo turinio kaitą ir naujovių efektyvumą, tobulinant 

ugdymo(si) procesą ir ugdymo(si) turinį, įtraukiant į vaikų ugdymą(si) tėvus, kuriant edukacines aplinkas, įgyvendinant sveikos gyvensenos 

programą, tobulinant darbuotojų profesines kompetencijas. 
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Pedagogai rengdami ir įgyvendinami kūrybinius projektus, edukacines valandėles, įgijo naujų žinių ir įgūdžių darbui nuotoliniu būdu. Įstaigoje 

pedagogai sėkmingai taiko IKT ugdomajame procese, naudojasi elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“, naudoja interaktyvią lentą, kaip puikų būdą 

sujungti naujausias technologijas ir ugdymo procesą. Nuolatinis darbuotojų profesinis tobulėjimas pozityviai veikė ugdymo turinio kaitą ir darbo 

kokybę. 

Kruopščiai planuojamos išlaidos, kontroliuojamas skirtų lėšų valdymas, ieškoma geriausių sprendimų. Įsigyta trims grupėms naujų lovyčių, 

kompiuterių ir kitų priemonių, reikalingų edukacinėms erdvėms grupėse įsirengti. Lauko aplinkoje taip pat įrengtos naujos erdvės: pojūčių takelis, 

saulės laikrodis, vėjo gaudyklė, judėjimo ir pažinimo takelis, atnaujintos smėlio dėžės. 

Toliau sėkmingai vykdomas pilietinis vaikų ugdymas. Vyko vasario 16-osios minėjimas „Dainų ir eilėraščių pynė Lietuvai “. 

Buvo vykdomas kūrybinis projektas „Širvintos – vaiko akimis“, kuris skirtas tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pažintinius gebėjimus, gamtosauginę ir kūrybinę savivoką. Projekto tikslas – ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą bei meilę savo kraštui, tačiau 

dėl šalį sukausčiusios COVID-19 viruso pandemijos projektas nebuvo baigtas. Vyko kūrybinio projekto „Širvintos – vaiko akimis“ II etapo gerumo 

akcija „Širvintos – ant angelo sparnų“. Padėjome Ukmergės gyvūnų globos namų „Klajūnas“ beglobiams gyvūnams. 

Dalyvavome daugelyje akcijų: visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės dieną 

paminėjome piešinių ir darbelių paroda. Sveikatinimo akcija „Mažieji turistai – 2020“. Akcijos tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti 

kuo daugiau laiko praleisti gryname ore siekiant sustiprinti fizines jėgas, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis. Akcija „Solidarumo bėgimas 2020“. Ją 

organizavo visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“. Jos tikslas – ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą ir solidarumą. Darželyje ši 

akcija yra organizuojama jau septintą kartą. Dėl COVID-19 viruso, šiais metais bėgimas vykdomas kitaip – keliais srautais. Akcijos metu surinktos 

lėšos buvo skirtos Lietuvos bei Ukrainos vaikams. 

Vaikų gebėjimų ugdymas atskirose grupėse dažnai peraugdavo į kūrybinio ugdymo dienas visame darželyje. Dėl COVID-19 viruso pandemijos 

šventės tapo visiškai kitokios. Buvo organizuotas 21 renginys. Vyko interaktyvi edukacinė, pažintinė veikla – „Kosminis skrydis“. Dalyvavome 

respublikinėje ikimokyklinių ugdymo įstaigų muzikinėje edukacinėje veikloje „Muzikinė gamtos gama“. Projekto tikslas – dainuojant, šokant, 

muzikuojant plėsti žinias apie gyvūnus, jų apsaugą, plėtoti muzikinę patirtį, kūrybiškumą, meninę saviraišką ir dalintis įgyvendintomis muzikinėmis 

idėjomis. Ugdytiniai dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ II etape. Mūsų įstaigą atstovavo: Amelija 

Redeckaitė (vadovė D. Jakštienė) ir Mėja Chmelevskytė (vadovė A. Jutelienė). 

Įstaigoje organizuotos sportinės akcijos ir renginiai stiprinantys vaikų sveikatą. Ugdytiniai dalyvavo RIUKKPA projekto „Lietuvos mažųjų 

žaidynių“ I ir II turuose. Pedagogės prisijungusios prie šviečiamojo pobūdžio svetainės „Sveikas maistas – sveikas vaikas“ dalyvavo įvairiose 

užduotyse. Vyko judumo savaitės sporto ir pramogų šventė vaikams „Rieda dviratukas, rieda paspirtukas“, sveikatingumo ir kūrybiškumo savaitė 

„Rudens taku“. 

Vaikai lankė karatė ir krepšinio treniruotes, kurias veda VšĮ „Ąžuolo“ krepšinio mokyklos treneriai ir Širvintų karatė do asociacijos „Kase ha“ 

treneris. Įstaigoje organizuotos sveikatą stiprinančios mankštos, judrieji žaidimai ir kiti renginiai. 

Grupių auklėtojos su ugdytiniais dalyvavo trumpalaikiuose projektuose, parodose, kurias organizavo Respublikos ikimokyklinės įstaigos. Buvo 

parengtas respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų karpinių parodos „Laiškas Kalėdų seneliui“ projektas, kuriame dalyvavo 16 

Respublikos ugdymo įstaigų ir atsiųsti 87 karpiniai. Buvo surengta karpinių paroda lopšelio-darželio fojė. 

Tęsiame dalyvavimą tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai“, ES paramos programose ,,Pienas vaikams“ ir 

,,Vaisiai ir daržovės“. 
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Didelį dėmesį skyrėme vaikų psichinės sveikatos ugdymui. Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija. Organizuojamas prevencinis darbas, 

akcijos skirtos vaikų saugumui, patyčių prevencijos veiklos, švietimo pagalbos teikimas, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimas, įgyvendiname 

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programą. Prevencinė veikla integruojama į kasdieninį gyvenimą. 

Dalyvaujama akcijoje „Savaitė be patyčių“. Kiekvieną rugsėjį, jau tapo tradicija, vykdomas saugaus eismo projektas „Svečiuose Amsis“. 

Mokyklos veikla vykdyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklos nuostatais, strateginiu, metiniu veiklos planais, 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, kitais veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

Analizuota įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklė, užtikrintas jų optimalus valdymas ir naudojimas. Vykdyta ugdymo proceso, ūkinės 

veiklos priežiūra ir Mokyklai skirtų asignavimų administravimas. Bendruomenei sistemingai teikiama informacija apie valstybinės švietimo politikos 

įgyvendinimą, steigėjo priimtus sprendimus. Informacija apie Mokyklos veiklą, įstaigos strategiją, projektų rengimą ir vykdymą, teikiama Mokyklos 

bendruomenės susirinkimuose, Mokyklos tarybos posėdžiuose. Nuolat vykdyta informacijos sklaida Mokyklos tinklapyje, Facebook paskyroje. 

Mokykloje vykdomos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo programos. Buvo ugdomi 365 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, veikė 18 grupių. 

 

Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita 

 

Grupės pavadinimas 
Vaikų 

amžius 

2017 

metais 

2018 

metais 

2019 

metais 

2020 

metais 

2021 

metais 
    

Ankstyvojo amžiaus 1-3 m. 75 76 83 80 79     

Ikimokyklinio amžiaus 3-6 m. 222 241 210 234 247     

Priešmokyklinio amžiaus 6-7 m. 78 52 62 51 44     

Bendras vaikų skaičius  375 369 355 365 370     

 

Mokytojai, turintys pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją 

 

Širvintų lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ dirba 40 pedagogų. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir metodininkas turi ikimokyklinių įstaigų 

vadovų II vadybos kvalifikacinę kategoriją, viena logopedė-specialioji pedagogė turi vyresniojo logopedo-specialiojo pedagogo, kita logopedė – 

vyresniojo logopedo kvalifikacinę kategoriją, 20 auklėtojų turi vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 9 auklėtojos turi 

auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 2 auklėtojos turi priešmokyklinio ugdymo pedagogo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 3 auklėtojos turi 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 1 meninio ugdymo mokytoja yra muzikos mokytoja metodininkė, 1 meninio 

ugdymo mokytoja turi vyresniosios muzikos mokytojos kvalifikacinę kategoriją. Socialinė pedagogė dar neatestuota. 22 pedagogės turi aukštąjį 

universitetinį pedagoginį išsilavinimą. Tai sudaro 55% visų pedagogų. 

Vyko mokami karatė, krepšinio ir anglų būreliai. Mokykla sėkmingai dalyvavo respublikiniuose projektuose, konkursuose, akcijose. 68 

ugdytiniai aktyviai dalyvavo tarptautinėje projektų platformoje eTwinning. Mokyklos vadovų komanda sudarė sąlygas ir nuolat skatino Mokyklos 

darbuotojų profesinių ir asmeninių kompetencijų plėtojimą, įgytas žinias taikyti savo praktinėje veikloje, siekiant užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų 

kokybę. Iš viso per metus mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 3079 ak. val., 362 dienos (vidutiniškai vienas – 9 d.). Ieškant 
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galimybių labiau panaudoti IT ugdymo procese, Mokyklos mokytojams organizuoti seminarai nuotolinių mokymų Pedagogas.lt platformoje, vyko 

konsultacijos. Buvo stiprinama mokyklos bendruomenės kultūra, bendruomenės santykiai. Organizuota įvairių akcijų, įtraukiant į aktyvią veiklą 

mokinių tėvus. 

Profesinis bendradarbiavimas ir bendravimas siejo mokytojus ne tik su šalies, bet ir su užsienio kolegomis. Plėtotas mokyklos 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Širvintų pradine mokykla, Širvintų pedagogine psichologine tarnyba, Širvintų viešąja biblioteka, 

Visuomenės sveikatos biuru, Visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“, Ukmergės lopšelio-darželio ,,Vaikystė“, Jonavos lopšelio-darželio 

,,Pakalnutė“ bendruomenėmis, VšĮ ,,Klajūnas“ ir kitomis institucijomis. Pasitikėjimu grįsti santykiai turėjo įtakos ugdymo proceso efektyvinimui, 

ugdymo kokybės, tarpasmeninių santykių gerinimui. 

Mokykla Lietuvos Respublikos karantino režimo laikotarpiu ugdymo procesą organizavimo nuotoliniu būdu. Mokytojai nuotolinio darbo metu 

buvo pasiekiami tėvų bendruomenei, administracijai, atsakydavo į tėvų (globėjų), administracijos užklausas. Kiekvieną dieną mokytojai siuntė arba 

įkeldavo atrinktas užduotis, veiklų idėjas, aktyvias nuorodas, skenuotą ar fotografuotą medžiagą ugdytinių tėvams (globėjams). Savaitės eigoje 

medžiaga buvo pildoma. Tėvai (globėjai), bendru sutarimu, siuntė atliktų užduočių nuotraukas, filmuotą medžiagą. Mokytojai konsultavo tėvus 

(globėjus), dalijosi naudinga informacija, skaitmenine medžiaga. Meninio ugdymo mokytojos bendradarbiavo su grupių mokytojais ir kartu talpino 

veiklas sukurtose uždarose Facebook‘o grupėse. Bendru susitarimu, mokytojai ir tėvų bendruomenė komunikavo el. paštu, Facebook, Messenger 

uždarose grupėse, per elektroninį dienyną „Mūsų darželis“, telefonu, trumposiomis žinutėmis ar „Zoom“ platformoje, savaitei veiklas kėlė į PADLET 

programėlę. Pateikė vaikams savarankiškų užduočių individualiose knygelėse. 

Vaikų tėvai su auklėtojomis susirašinėjo SMS žinutėmis. Spec. poreikių vaikams buvo siunčiamos individualios užduotėlės per elektroninį 

dienyną ir Messenger programėlę. Pagalbos vaikui specialistai konsultavo mokytojus, tėvus (globėjus). 

 

Pranašumai (Stiprybės) 

1. Mokytojų planingas ir kryptingas dalykinės kompetencijos 

tobulinimas. 

2. Mokyklos tradicijų kūrimas ir puoselėjimas. 

3. Tinkamas dėmesys personalui. 

4. Mokytojų patirtis ir gebėjimas dirbti komandose. 

5. Aktyvus dalyvavimas respublikiniuose, rajono projektuose. 

6. Mokyklos aplinka pritaikyta besimokančių mokinių, turinčių įgimtų 

ar įgytų sutrikimų, specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti, 

aprūpinta jiems ugdytis kitomis specialiosiomis mokymo priemonėmis. 

7. Mokyklos išorė tinkamai prižiūrima ir tvarkoma. 

8. Lėšos ir pajamos gaunamos už teikiamas paslaugas naudojamos 

racionaliai ir tikslingai. 

Trūkumai (Silpnybės) 

1. Tobulintinas į ugdytinį orientuotas vertinimas bei įsivertinimas. 

2. Ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas. 

3. Nepakankamas dalyvavimas investiciniuose šalies, tarptautiniuose 

projektuose. 

4. Ugdytinių tėvų iniciatyvų stoka. 

5. Mokytojų IKT įgūdžių stoka jeigu reikėtų dirbti karantino režimu. 

Galimybės 

1. Pertvarkomos ir aprūpinamos naujais baldais, įranga, priemonėmis 

ugdymosi aplinkos. 

Grėsmės 

1. Mokytojų užsienio kalbos mokėjimo įgūdžių stoka stabdo 

dalyvavimą tarptautiniuose projektuose. 
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2. Gerosios patirties sklaida ne tik miesto, šalies, bet ir mokyklos mastu 

plėtojant pagalbą vienas kitam. 

3. Pasinaudojant asmenine atsakomybe, savo gebėjimais aktyviau 

įtraukti kolegas į organizuojamą veiklą. 

4. Kurti edukacines erdves. 

5. Pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams. 

6. Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą: aprūpinti mokymo 

įstaigą priemonėmis ir įranga. 

7. MK numatytos lėšos mokymo priemonėms. 

8. Socialinio ir emocinio vaikų ugdymo plėtojimas. 

2. Turimi kompiuteriai ir kita įranga nusidėvi. 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos 

 

1,2 % gyventojų pajamų mokestis. 

Iš programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“. 

 

2021 metų veiklos planas sudarytas atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei pranašumus, trūkumus, galimybes ir grėsmes. Šiais metais 

dėmesio centre – Mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas, vaiko patirtinis ugdymas. 

 

III SKYRIUS 

PRIORITETAI. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 

 

1. Mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas. 

2. Vaiko patirtinis ugdymas. 

 

1. Tikslas: stiprinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą orientuojantis į kūrybiškumo, lyderystės ir emocinio intelekto 

ugdymą 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Lėšos Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai, laukiamas rezultatas 

1. Gerinti bendruomenės 

mikroklimatą siekiant pagarbaus, 

partneryste grįsto bendravimo, 

stiprinant socialines ir emocines 

kompetencijas 

Bendruomenės narių 

dalyvavimas 

pilietinėse akcijose, 

iniciatyvose, 

renginiuose. 

Mokytojai, 

Socialinės 

kompetencijos 

ugdymo 

metodinė 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

lėšos 

Stiprinami pozityvaus bendravimo 

ir bendradarbiavimo įgūdžiai, 

orientuojantis į bendruomenės 

narių pilietinę savimonę. 

50 % bendruomenės narių 
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Dalyvavimas 

programoje „Zipio 

draugai“ 

grupelė savanoriškai dalyvaus akcijose, 

iniciatyvose, renginiuose. 

Bendruomenės nariai rodys 

iniciatyvą, prisiims atsakomybę 

už iniciatyvas, sprendimus ir jų 

įgyvendinimą. 

Vaikai įgis socialinių bei 

emocinių sunkumų įveikimo 

gebėjimų, siekiant geresnės vaikų 

emocinės savijautos. 

Sukurtas emocijų ir jų pažinimo 

kambarys. 

Mokytojai tobulins kvalifikaciją 

socialinio, emocinio ir specialiojo 

ugdymo srityse. 

Organizuoti 

Mokyklos darbuotojų 

išvykstamuosius-

kultūrinius renginius 

Organizacinė 

grupė 

2021 Asmeninės Bent 2 išvykstamieji renginiai per 

metus. 

Gerės bendruomenės 

mikroklimatas, 

bendradarbiavimas tarp kolegų. 

2. Didinti mokyklos patrauklumą 

ir atvirumą visuomenei, 

aktyvinant veiklas su socialiniais 

partneriais, mokinių tėvais, 

žiniasklaida 

Mokyklos veiklų ir 

pasiekimų viešinimas 

spaudoje, 

socialiniuose 

tinkluose ir mokyklos 

tinklapyje 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Vyks nuolatinė informacijos 

sklaida, pateikiama visa 

informacija apie vykdomas 

veiklas. 

Mokykla taps atviresnė 

visuomenei. 

Plėsti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

lėšos 

Plėtojamas bendradarbiavimo 

tinklas su įvairiomis Lietuvos 

ugdymo įstaigomis, vykdomi 

bendri STEAM sričių projektai, 

organizuojami susitikimai. 

Pasirašytos ne mažiau kaip trys 

bendradarbiavimo sutartys. 

Aktyvus dalyvavimas 

rajono, šalies 

Mokyklos 

vadovai 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

Bendruomenės nariams 

dalyvaujant įvairiuose 
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renginiuose lėšos, tėvų 

parama 

renginiuose. 

Didinamas patrauklumas ir 

atvirumas visuomenei. 

2. Tikslas: Patirtinio ugdymo įgyvendinimas kuriant ugdomąsias aplinkas, siekiant įvairių vaikų galių plėtotės, visų ugdymo sričių darnos. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Lėšos Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai, laukiamas rezultatas 

1. Taikyti inovatyvius, savitus ir 

ekonomiškus sprendimus, 

siekiant patirtinio ugdymo 

sėkmės 

Diskusija: ,,STEAM 

idėjos patirtiniame 

vaikų ugdyme“ 

Mokyklos 

vadovai, 

metodinio 

būrelio 

pirmininkas 

Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

STEAM idėjos skatins vaikų 

kritinį mąstymą, problemų 

sprendimą, loginį mąstymą, 

patenkins šiuolaikinių vaikų 

poreikius. 

Praktinė pedagogų 

patirtis „ Įtraukusis 

ugdymas nuotoliniu 

būdu“ 

Darbo grupė Gegužė MK lėšos Pasitelkę IT įrankius mokytojai 

gebės kurti nuotoliniam ugdymui 

skirtas skaitmenines užduotis, 

nuotoliniam ugdymui skirtose 

platformose sukurs savo 

ugdytiniams užduotis. 

Dalinsis patirtimi kaip į užduotis 

įterpti savo pasirinktą garso, 

tekstinę ar vaizdo medžiagą, kurti 

skaitmeninius minčių žemėlapius. 

Įgis patirties kaip naudojantis 

nuotolio ugdymo platformomis 

stebėti mokinių pažangą, vertinti 

atsakymus ir teikti grįžtamąjį ryšį. 

„Kodėlčiuko“ 

laboratorijos įkūrimas 

Darbo grupė I pusmetis MK lėšos, tėvų 

parama 

Tyrinėdami, eksperimentuodami, 

atlikdami bandymus ir 

projektuodami vaikai įgis 

praktinės patirties, lavins 

vaizduotę, loginį ir erdvinį 

mąstymą, ugdys mokėjimo 

mokytis kompetenciją. Bus 

ugdomi vaikų meniniai, 

matematiniai, moksliniai, 

technologiniai ir inžineriniai 
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įgūdžiai. 

2. Aktyvinti visų bendruomenės 

narių dalyvavimą kuriant jaukią, 

saugią ,inovatyvią ugdymosi 

aplinką 

  Gegužė MK lėšos, tėvų 

parama 

Netradicinės ugdomosios erdvės 

skatina vaikų mokymosi 

motyvaciją. Sudarytos sąlygos 

aktyviam vaikų ugdymuisi 

individualiai ir įvairaus dydžio 

grupėms, praktinei ir teorinei 

veiklai, renginiams organizuoti. 

Sveikatingumo ir 

kūrybiškumo savaičių 

organizavimas 

Sveikatos ir 

meninio ugdymo 

kompetencijos 

ugdymo grupelės 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai sudarys sąlygas 

vaikams eksperimentuoti, tirti, 

konstruoti, įgyti įvairios patirties 

aktyviai veikiant, dalyvaujant, 

kuriant kartu su kitais vaikais ir 

suaugusiais. 

Sportiniai renginiai skatins vaikų 

poreikį judėti, lavinti judesius ir 

formuoti taisyklingą kūno 

laikyseną. Vaikams sukurtos 

tinkamos sąlygos judėti, stiprinti 

sveikatą. 

Organizuoti ugdytinių 

darbų parodas, 

mokyklos interjerą 

puošti ugdytinių 

darbais 

   Vaikai jaučiasi kūrėjais ir 

šeimininkais. 

Mokyklos patalpos dekoruojamos 

vaikų darbais. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Veiklos plano stebėseną viso veiklos proceso metu atlieka mokyklos vadovai. Vadovaujasi veiklos plano įgyvendinimo priežiūros principais: 

profesionalumas, racionalumas, objektyvumas, visapusiškumas, demokratiškumas, humaniškumas. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinėje grupėje aptariama, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomos priemonės yra 

efektyvios ir atitinkamai daroma plano korekcija. Veiklos plano rengimo grupė pristato plano įgyvendinimo analizę mokytojų tarybos posėdyje 

birželio mėnesį. Mokslo metų pabaigoje atsiskaito Mokyklos tarybai. 
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V SKYRIUS 

VEIKLOS PLANO PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priedo pavadinimas 

1. Mokyklos renginių planas 2021 metams 

2. Mokytojų tarybos veiklos planas 2021 metams 

3. Metodinio būrelio veiklos planas 2021 metams 

4. Mokyklos tarybos veiklos planas 2021 metams 

5. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 metams 

6. Socialinio pedagogo veiklos planas 2021 metams 

7. Stebėsenos ir veiklos procesų vykdymo priežiūros planas 2021 metams 

 

_____________________________ 

 

 Parengė: 

 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, 

laikinai vykdančio direktoriaus funkcijas 

 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V-1 

 patvirtinta darbo grupė 
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Priedas Nr. 1 

 

 

MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

2021 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

1. Ir atėjo trys Karaliai Sausis Meninio ugdymo mokytojos 

2. Trispalvė Lietuvai Vasaris Meninio ugdymo mokytojos, grupių pedagogės 

3. Žemės diena „Smagu pavasario sulaukti“ Kovas Meninio ugdymo mokytojos 

4. Margučių marginimo dirbtuvėlės grupėse .Velykiniai žaidimai Balandis Meninio ugdymo mokytojos 

5. Lik sveikas, darželi Gegužė Meninio ugdymo mokytojos, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

6. Sporto ir sveikatingumo diena ,,Laiminga vaikystė“ Birželis Meninio ugdymo mokytojos 

7. Sveiki, sugrįžę į ,,Boružėlę“. 

Rudenėlio šventė. Vaikų, tėvų ir darbuotojų rudens gėrybių 

ekspocizija įstaigos erdvėse 

Rugsėjis Meninio ugdymo mokytojos 

8. Rytmetis ,,Ačiū, Tau“ Spalis Meninio ugdymo mokytojos 

9. Vaidiname pasakas Lapkritis Meninio ugdymo mokytojos 

10. Kalėdų senelio stebuklai Gruodis Meninio ugdymo mokytojos 

 

_____________________________ 
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Priedas Nr. 2 

 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2021 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla, posėdžiai Data Vykdytojai 

1. 1.1. Dėl 2020-2021 m. m. veiklos plano aptarimo ir tvirtinimo. 

1.2. Diskusija „Aš jaučiuosi darbe....“ 

1.3. Dėl Vaiko gerovės komisijos, Mokyklos tarybos, metodinių grupelių, įvairių 

komandų sudėties tikslinimo. 

1.4. Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (inovacijos, nauji švietimo 

dokumentai, mokymo mokytis kompetencijos ugdymas ir kt.). 

Sausis Direktorius, metodininkas 

2. 2.1. Dėl strateginių tikslų įgyvendinimo. 

2.2. Dėl edukacinių erdvių projektavimo ir kūrimo. 

2.3. Diskusija ,,Kokybiško ugdymosi užtikrinimas: mokymo mokytis kompetencijos 

ugdymas“. 

2.4. Dėl projekto parengimo darbui grupėse nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos. 

2.5. Dėl darbo vasaros laikotarpiu organizavimo. 

Gegužė Direktorius, metodininkas 

3. 3.1. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio 2021-2022 m. m. ugdymo programų 

įgyvendinimo. 

3.2. Dėl edukacinių erdvių projektavimo ir kūrimo. 

3.3. Dėl veiklos kokybės ikimokyklinėje įstaigoje tobulintinų veiklų įgyvendinimo. 

Rugpjūtis Direktorius, metodininkas 

 

_____________________________ 
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Priedas Nr. 3 

 

 

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 

2021 METAMS 

 

Tikslas – siekti nuolatinio ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso bei kokybės efektyvumo 

gerinimo. 

Uždaviniai: 

• Plėtoti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi. 

• Skatinti ikimokyklinio ugdymo pedagogus nuolat domėtis individualia ugdytinio pažanga bei pasiekimų vertinimo. 

• Siekti pastovaus ikimokyklinio ugdymo pedagogų veiklos pažangos įvertinimo bei kvalifikacijos tobulinimo. 

Veiklos prioritetai: 

• Individuali vaiko pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas. 

• Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos forma, 

pavadinimas 

Atsakingas, organizuojantis asmuo Renginio vieta Data, laikas 

I METODINIO BŪRELIO PASITARIMAI 

1. Metodinių grupelių 

pirmininkų pasitarimai 

Metodinio būrelio pirmininkė Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Visus metus 

II PROJEKTINĖ VEIKLA, KONKURSAI, OLIMPIADOS, ŠVENTĖS 

2. Projektas „Emocijų ir jų 

pažinimo kambarys“ 

Socialinės kompetencijos ugdymo 

metodinė grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Sausis-gruodis 

3. Vaikų sveikatos stiprinimo 

dienos 

Sveikatos kompetencijos ugdymo 

metodinė grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Sausis-balandis 

4. Projektas „Kalba vaikai“. 

Diskusija: „Kodėl vaikai 

nėra garbingo amžiaus“ 

Kalbos kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Vasaris-kovas 

5. „Parskrendančių paukštelių 

sutiktuvės“. 

Inkilų gamyba 

Pažinimo kompetencijos ugdymo 

metodinė grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Kovas-balandis 
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6. Velykų šventė. 

„Velykiniai palinkėjimai 

lizdeliuose“ 

Meninės kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Balandis 

7. Skaitymo ir pasakojimo 

valandėlės „Papasakok man 

apie pavasarį“ 

Kalbos kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Balandis-gegužė 

8. Sveikatingumo dienos 

„Judėk, draugauk ir sveikas 

auk“ 

Sveikatos kompetencijos ugdymo 

metodinė grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Gegužė 

9. Paroda „Gyvūnai iš antrinių 

žaliavų“ 

Pažinimo kompetencijos ugdymo 

metodinė grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Rugsėjis-spalis 

10. Rudens šventė. 

Improvizacija „Lapų 

šėlsmas“ 

Meninės kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Spalis 

11. Tarptautinė pasisveikino 

diena 

Socialinės kompetencijos ugdymo 

metodinė grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Lapkritis 

III GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, ATVIROS VEIKLOS 

12. Dalintis sukaupta gerąja 

patirtimi skaitant 

pranešimus seminaruose, 

konferencijose 

Metodinio būrelio pirmininkė, 

metodininkė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 Visus metus 

13. Nuotolinio ugdymo 

organizavimas. Idėjų bankas 

Metodinio būrelio pirmininkė, 

metodininkė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Visus metus 

14. Atviros netradicinės veiklos 

pedagogams 

Metodinio būrelio pirmininkė Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Visus metus 

IV KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

15. Saviugda, savišvieta, 

seminarų lankymas pagal 

individualius poreikius 

Metodinio būrelio pirmininkė, 

metodininkė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 Visus metus 

 

_____________________________ 
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Priedas Nr. 4 

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2021 METAMS 

 

Tikslas – telkti lopšelio-darželio bendruomenę pagrindinių įstaigos tikslų bei uždavinių įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

1. Teikti pasiūlymus įstaigos bendruomenei tobulinant veiklos sritis. 

2. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais bei kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis. 

 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Laikotarpis, 

data 
Dalyviai Atsakingas asmuo 

1. 

1.1. Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 2021 m. svarstymas. 

1.2. Lopšelio-darželio tarybos pirmininko ir Vaiko gerovės komisijos pirmininko 

2020 m. ataskaitų svarstymas. 

1.3. Lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. ataskaitos pristatymas. 

1.4. Ataskaita už 2020 m. panaudotas finansines lėšas. 

Sausis Tarybos 

nariai 

I. Maslinskienė 

2. 
2.1. Įstaigos biudžeto 2021 m. projekto ir pirkimų plano svarstymas. 

2.2. Ugdymo proceso organizavimo vasaros metu aptarimas. 

Kovas Tarybos nariai I. Maslinskienė 

3. 

3.1. Lopšelio-darželio tarybos veiklos tobulinimo plano svarstymas, konkrečių 

žingsnių tikslinimas. 

3.2. Gautos 1,2 paramos tikslinis panaudojimas. 

3.3. Kalėdinių renginių, ekskursijų organizavimo, ugdymo priemonių įsigijimo 

svarstymas. 

Spalis Tarybos nariai I. Maslinskienė 

4. 4.1. Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas. Visus metus Tarybos nariai I. Maslinskienė 

 

_____________________________ 
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Priedas Nr. 5 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2021 METAMS 

 

Tikslas – organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, skatinant pozityvų ugdytinių elgesį, kuriant tvarų, emociškai saugų ir sveiką 

mokyklos mikroklimatą. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių bei pedagogams ugdymo organizavimo klausimais. 

2. Rūpintis pozityvaus įstaigos mikroklimato kūrimu, efektyvinti ugdymo(si) pagalbos priemonių planavimą ir įgyvendinimą. 

3. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą ir individualizavimą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

Eil. 

Nr. 

Vykdomos priemonės Vykdymo laikas Atsakingi 

1. Vaiko gerovės komisijos diskusija (toliau – VGK) ,,Veiklos planavimas ir 

organizavimas, siekiant gerinti grupių mikroklimatą“. Veiklos plano 2021 m. 

parengimas 

2021-01-11 VGK pirmininkė 

2. VGK posėdžiai dalyvaujant specialistams Esant poreikiui VGK pirmininkė 

3. Posėdis ,,I pusmečio vaikų pasiekimų ir individualios pažangos rezultatų, 

taikytų ugdymo(si) pagalbos ir prevencijos priemonių veiksmingumo 

aptarimas. Pagalbos priemonių planavimas 

2021-02 VGK nariai, pedagogai 

4. Rinkti informaciją apie vaikus, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų Nuolat Pedagogai, logopedė 

5. Auklėtojų ir pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas saugios ir palankios 

aplinkos kūrimas 

Nuolat VGK nariai 

6. Parengti ir pritarti švietimo (logopedo) pagalbos gavėjų sąrašui 2021-09  Logopedas 

VGK nariai 

7. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, seminaruose, kursuose, mokymuose Per visus metus Pedagogai, logopedas 

auklėtojo padėjėjas 

8. Parengti VGK veiklos ataskaitą. 

II-o pusmečio rezultatai 

2021-12  

 

VGK pirmininkas 

9. VGK posėdžiai Kas ketvirtį VGK nariai 

10. Inicijuoti prevencinės programos „Zipio draugai“ integruotą vykdymą Per visus metus Pedagogai 
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11. Inicijuoti Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinės programos integravimą į ugdomąją veiklą 

Per visus metus Pedagogai 

12. Dalyvauti veiksmo savaitėje ,,Be patyčių 2021“ 2021-03 Pedagogai 

13. Kurti palankią emocinę aplinką visose grupėse Nuolat Pedagogai 

14. Vaikų ugdymo(si) pasiekimų tyrimas, duomenų analizė ir panaudojimas veiklai 

tobulinti 

2021-05 VGK pirmininkas 

 

_____________________________ 
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Priedas Nr. 6 

 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 

2021 METAMS 

 

EIL. 

NR. 

VEIKLOS TURINYS METODAI DATA ATSAKINGI 

1. Organizacinė veikla 

1.1. Lopšelio-darželio ir grupių socialinių pasų sudarymas Analitinis (duomenų rinkimas ir 

analizė) 

Mokslo metų eigoje Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

1.2. Vaikų iš sunkiau besiverčiančių grupės šeimų sąrašo 

sudarymas, vaikų individualių bylų formavimas, tvarkymas 

Sociologinis (duomenų apie 

vaikus rinkimas, duomenų 

sisteminimas) 

Mokslo metų eigoje Socialinis 

pedagogas 

1.3. Naujai atėjusių vaikų socialinės padėties įvertinimas Analitinis, tiriamasis (apklausa) 2021 m. rugsėjo mėn. Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

1.4. Peržiūrėti ir atnaujinti vaikų lankančių įstaigą šeimų, kurioms 

teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo pasaugos, 

sąrašą 

 2021 m. rugsėjo-

spalio mėn. 

Kartu su 

specialistais 

1.5. Šviečiamosios ir mokomosios informacijos rengimas Informacijos sklaida 

(lankstinukai, pranešimai) 

Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas 

1.6. Dalyvauti lopšelio-darželio renginiuose, padedant juos 

organizuoti 

 Per mokslo metus  

1.7. Dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose  Per mokslo metus  

1.8. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose  Per mokslo metus  

1.9. Dalyvauti lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose  Per mokslo metus  

2. Individualus darbas su vaikais 

2.1. Vaikų pedagoginis pažinimas (asmens savybių, polinkių, 

interesų studijos) 

Interviu, pokalbiai, stebėjimas Pagal individualius 

atvejus 

Socialinis 

pedagogas 

2.2. Individualus darbas su padidinto dėmesio reikalaujančiais 

vaikais pagal direktoriaus patvirtintą grafiką 

Probleminės situacijos analizė, 

pokalbiai, konsultacijos, 

prevencinių priemonių 

įgyvendinimas 

Pagal individualius 

atvejus 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 
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2.3. Darbas su vaikais patiriančiais socialinės adaptacijos 

sunkumų, taip pat patiriančiais socialinę atskirtį 

Socialinė pagalba, pokalbiai, 

pokyčių grupėje planavimas, 

pastovus bendravimas 

Pagal individualius 

atvejus 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

2.4. Pagalba socialiai remiamų šeimų vaikams Poreikių nustatymas, pagalbos 

būdų paieška, pagalba teikiant 

nemokamą maitinimą 

Mokslo metų eigoje Socialinis 

pedagogas 

2.5. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų stebėjimas, problemų 

nustatymas ir pagalbos teikimas 

Probleminės situacijos analizė, 

konsultacijos 

Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas 

3. Grupinis darbas su vaikais 

3.1. Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlių vedimas. Diskusijų 

(emocinės, fizinės, seksualinės prievartos, nusikalstamumo 

temomis) organizavimas ikimokyklinėse grupėse 

Vaizdo medžiagos peržiūra, 

vaidybinių situacijų aptarimas, 

refleksija 

Mokslo metų eigoje Socialinis 

pedagogas 

3.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programos vykdymas grupėse 

Valandėlės, diskusijos, pokalbiai Mokslo metų eigoje Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

3.3. Civilinės saugos ankstyvojo ugdymo prevencijos programos 

vykdymas grupėse 

Vaizdo medžiagos peržiūra, 

diskusijos, pokalbiai 

Mokslo metų eigoje Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

4. Darbas su vaikų tėvais 

4.1. Glaudžių santykių su tėvais palaikymas Formalūs ir neformalūs 

pokalbiai, laiškų siuntimas, 

lankymasis šeimose 

Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

4.2. Tėvų konsultavimas dėl vaiko elgesio ir kt. problemų Individualūs pokalbiai, 

rekomendacijos 

Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas 

4.3. Pagalba šeimoms, kurioms reikalinga socialinė parama 

(nemokamas vaiko maitinimas, aprūpinimas mokyklinėmis 

prekėmis) 

Konsultavimas, informavimas Pagal individualius 

atvejus 

Socialinis 

pedagogas 

4.4. Tėvų švietimas apie pedagoginių, socialinių ir psichologinių 

vaiko poreikių tenkinimą, tėvų teises ir pareigas 

Konsultavimas, informavimas Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas 

4.5. Pagalba socialinės rizikos šeimoms Sąrašų derinimas su VTAT, 

Socialinės paramos skyriumi 

(socialinės rizikos šeimų). 

Tarpininkavimas ginant vaiko 

teises. Lankymasis šeimose. 

Konsultavimas auklėjimo 

Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas 
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klausimais. Bendradarbiavimas 

4.6. Pagalba tėvams krizių atvejais Konsultavimas, informavimas, 

emocinis palaikymas 

Pagal individualius 

atvejus 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

5. Darbas su grupių pedagogais, auklėtojais, administracija 

5.1. Informuoti lopšelio-darželio vadovus, pedagogus, kitus 

specialistus apie iškilusias problemas 

 Per mokslo metus  Socialinis 

pedagogas 

5.2. Pedagogų konsultavimas dėl vaikų netinkamo elgesio ir kitų 

problemų 

Konsultacijos, rekomendacijos Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas 

5.3. Pagalba pedagogams kuriant bendravimo grupėje, lopšelyje-

darželyje ir už jos ribų taisykles 

Rekomendacijos Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas 

5.4. Siūlymų, kaip gerinti socialinį-pedagoginį klimatą grupėje, 

lopšelyje-darželyje, teikimas 

Rekomendacijos, pasitarimai Mokslo metų eigoje Socialinis 

pedagogas 

5.5. Dalyvavimas direkciniuose pasitarimuose, lopšelio-darželio 

tarybos posėdžiuose 

Pasitarimai, posėdžiai Atskirais atvejais 
 

5.6. Lopšelio-darželio vadovo informavimas apie vaikų 

skriaudimo, išnaudojimo, apleistumo, fizinio ir psichologinio 

smurto atvejus 

Pranešimai Atskirais atvejais Socialinis 

pedagogas 

6. Bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis 

6.1. Atstovauti vaiko interesams lopšelyje-darželyje ir už jo ribų  Nuolat Socialinis 

pedagogas 

6.2. Palaikyti ryšius su įvairiomis institucijomis: Širvintų r. 

savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus specialistais, 

seniūnijų socialinio darbo organizatoriais, Širvintų r. VTAT 

specialistais, atvejo vadybininkais, Širvintų r. policijos 

komisariato prevencijos poskyrio specialistais sprendžiant 

vaikų ir jų šeimų problemas (vaiko interesų atstovavimas, 

saugumo užtikrinimas, pagrindinių reikmių tenkinimas) 

Konsultacijos, pasitarimai, 

posėdžiai, lankymasis šeimose ir 

kt. 

Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas 

6.3. Ryšių palaikymas su rajono lopšeliais-darželiais, mokyklomis, 

įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, 

teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą 

Konsultacijos, pasikeitimas 

informacija ir kt. 

Mokslo metų eigoje Socialinis 

pedagogas 

6.4. Informuoti apie smurto prieš vaikus atvejus Širvintų rajono 

vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus, Širvintų rajono 

policijos komisariato skyriaus tyrėjus 

 Nuolat  

7. Komandinis darbas 
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7.1. Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje: pasitarimų ir 

posėdžių dėl vaikų problemų sprendimo iniciavimas 

Posėdžiai, pasitarimai ir kt. Pagal planą Socialinis 

pedagogas 

7.2. Dalyvavimas Socialinės kompetencijos grupelės veikloje Posėdžiai, pasitarimai ir kt. Pagal planą Socialinis 

pedagogas, 

grupelės nariai 

7.3. Dalyvavimas Širvintų r. socialinių ir kitų pagalbą mokyklai 

teikiančių pedagogų metodinio būrelio veikloje 

Bendradarbiavimas Mokslo metų eigoje 
 

8. Prevencinė, projektinė veikla 

8.1. Vykdyti vaikų smurto ir patyčių lopšelyje-darželyje prevenciją  Nuolat Kartu su grupių 

pedagogais, 

specialistais 

8.2. VO „Gelbėkit vaikus“ inicijuojama solidaraus bėgimo akcija Akcija 2021 m. rugsėjo mėn. Socialinis 

pedagogas 

8.3. Organizuoti Tolerancijos dienai skirtą renginį Akcija, diskusijos, vaizdo 

medžiagos peržiūra, užduotys 

2021 m. lapkričio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

8.4. Projektinės veiklos lopšelio-darželio bendruomenėje 

organizavimas, siekiant pagelbėti nepasiturinčių tėvų vaikams 

Labdaros akcija 2021 m. gruodžio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

8.5. Dalyvavimas akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtai 

Sausio 13 – Laisvės gynėjų dienai paminėti 

Akcija 2021 m. sausio 13 d. Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

8.6. VO „Gelbėkit vaikus“ inicijuojama akcija „Smurtui prieš 

vaikus – NE!“ 

Akcija 2021 m. gegužės mėn. Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

8.7. Veiksmo savaitės „Savaitė be patyčių“ organizavimas Akcija 2021 m. kovo mėn. Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

8.8. Patyčių prevencijos programos įgyvendinimas grupių 

valandėlių metu 

Pokalbiai, diskusijos, užduotys Mokslo metų eigoje Socialinis 

pedagogas, 

grupių pedagogai 

8.9. Rengti bei pateikti lopšelio-darželio stenduose aktualią 

šviečiamojo pobūdžio informaciją 

Prevencinis stendas Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas 

9. Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas 

9.1. Dalyvavimas kvalifikacijos kursuose, seminaruose Saviugda Mokslo metų eigoje 
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9.2. Dalyvavimas planiniuose metodiniuose Širvintų r. socialinių ir 

kitų pagalbą mokyklai teikiančių pedagogų metodinio būrelio 

susirinkimuose 

Pasidalijimas gerąja patirtimi Mokslo metų eigoje 
 

9.3. Socialinio pedagogo norminės bazės dokumentų analizė, 

metodinės ir mokslinės literatūros studijos 

Saviugda Nuolat 
 

10. Kita veikla 

10.1. Vaisių ir pieno vartojimo skatinimas mokykloje Vaisių ir pieno vartojimo 

skatinimo programos vykdymas 

Mokslo metų eigoje Socialinis 

pedagogas 

10.2. Sistemingai tvarkyti nemokamo vaikų maitinimo lopšelyje-

darželyje dokumentus 

Informacijos apie naujus 

reikalavimus (galimybes) sklaida 

Nuolat Socialinis 

pedagogas 

10.3 Rengti nemokamo maitinimo ataskaitas ir teikti jas Širvintų 

rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui 

Dokumentų registravimas 

(SPIS) 

 Socialinis 

pedagogas 

10.4. Dalyvavimas darnaus vystymosi įgūdžių programoje „Darni 

mokykla“ 

Programa  Socialinis 

pedagogas 

10.5. Lopšelio-darželio svetainės naujienų rengimas  Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas 

 

_____________________________ 
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Priedas Nr. 7 

 

 

STEBĖSENOS IR VEIKLOS PROCESŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PLANAS 

  2021 METAMS 

 

Tikslai: 

• Stebėti, analizuoti, koreguoti pedagoginę veiklą; 

• Skatinti pedagogų saviugdą, savišvietą, savitarpio pagalbą ir konsultacijas; 

• Vertinti realią įstaigos veiklą, stiprinti gerą įstaigos įvaizdį. 

 Formos: 

• Žvalgomoji 

• Teminė 

• Savitarpio 

• Personalinė 

• Pedagogo savianalizė 

• Tiriamoji – analitinė veikla 

Sritys: 

• Ugdomoji veikla 

• Darbas su šeima 

• Pedagogo savianalizė 

• Nepedagoginio personalo veikla 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdymo 

terminas (data) 

Atsakingas Atsiskaitymo forma 

1. Ugdymo proceso organizavimas. 

Ilgalaikės ir trumpalaikės grupės veiklos planavimas. 

Tėvų informavimas 

2021-01 Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Analizės. 

El. dienynas ,,Mūsų 

darželis“ 

2. Organizuota vaikų veikla grupėje Metų eigoje Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Pildant vertinimo lentelę ir 

aptariant pasitarimų metu 

3. Ugdymo aplinkos ir ugdymo turinio, pagal Ugdymo Metų eigoje Direktorė, direktoriaus Aptariant asmeniškai 
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programą dermė pavaduotoja ugdymui 

4. Edukacinių erdvių kūrimas grupėje ir lauke Metų eigoje Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

Aptariama metodiniuose 

susirinkimuose 

5. Vaiko(ų) pasiekimų ir pažangos vertinimas ir 

fiksavimas, rezultatų pristatymas tėvams 

2021 m. spalio-

gegužės mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

El. dienynas. 

Susirinkimai 

6. Pedagoginės veiklos įsivertinimas 2021 m. gegužės 

mėn. 

Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketos 

7. Žalingų įpročių, prevencinių priemonių programos 

integravimas į ugdymo procesą 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje 

8. Projektinės veiklos vykdymas. 

Grupių projektai. 

Analizė 

Metų eigoje Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Pasitarimų metu 

9. Teminės veiklos stebėjimas, nuotolinio darbo 

rezultatų aptarimas. 

Vaikų pasiekimai 

2021-04 Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Pildant vertinimo lentelę ir 

aptariant asmeniškai 

10. Palankios emocinės aplinkos kūrimo ir vaikų 

adaptacijos stebėsena 

2021-09 

2021-10 

Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Individualūs pokalbiai su 

grupės personalu 

11. Vaikų veikla lauke, kūno kultūros užsiėmimai, 

mankštos, fizinio aktyvumo skatinimas 

Metų eigoje Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Pildant vertinimo lentelę 

12. Vykdomų įstaigoje projektų ir kitų renginių analizė: 

veiksmingumas, aktualumas 

Metų eigoje Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Aptariant metodiniuose 

būreliuose 

13. Šeimos ir darželio bendradarbiavimas, vykdant 

nuotolinį ugdymą 

Metų eigoje Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Tėvų susirinkimų metu 

14. Pasivaikščiojimų lauke organizavimo kokybė, lauko 

aplinkų ir priemonių panaudojimo stebėsena 

Metų eigoje Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogų tarybos 

posėdyje 

15. Numatytų tikslų įgyvendinimas 2021 metais 2021-12 Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Pedagogų tarybos 

posėdyje 

 

_____________________________ 

 

 


