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ĮVADAS 
 

2019 m. rugsėjo 1 d. Širvintų lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ bendras sąrašinis vaikų skaičius buvo 370 vaikų. Ankstyvojo amžiaus vaikų buvo 

83, ikimokyklinio amžiaus – 235, priešmokyklinio amžiaus – 52 vaikai. 

2020 m. sausio 1 d. duomenimis įstaigoje veikia 18 grupių: 4 ankstyvojo amžiaus,11 ikimokyklinio amžiaus, 3 priešmokyklinio amžiaus grupės. 

Septyniolika grupių dirba 10,5 val. režimu, dvi pailginto buvimo grupės – pirmadienį-penktadienį – 14,5 val. 

2020 metų sausio 1-ai dienai bendras sąrašinis vaikų skaičius yra 365 vaikai. 

 

Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita 

 

Grupės pavadinimas 
Vaikų 

amžius 

2017 

metais 

2018 

metais 

2019 

metais 

2020 

metais 
     

Ankstyvojo amžiaus 1-3 m. 75 76 83 80      

Ikimokyklinio amžiaus 3-6 m. 222 241 210 234      

Priešmokyklinio amžiaus 6-7 m. 78 52 62 51      

Bendras vaikų skaičius  375 369 355 365      
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Įstaigos socialinis kontekstas 

 

Yra vaikų, patenkančių į įvairias rizikos grupes: 

• Turi vieną iš tėvų – 3 vaikai. Tai sudaro – 0,8 %. 

• Socialiai remtini – 1 vaikas. Tai sudaro – 0,2 %. 

• Daugiavaikių šeimų – 47 vaikai. Tai sudaro – 12,8 %. 

• Našlaičių – 2 vaikai. Tai sudaro – 0,5 %. 

 

Mokytojai, turintys pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją 

 

Širvintų lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ dirba 39 pedagogai. 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, 19 auklėtojų turi vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 8 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. 21 pedagogė turi aukštąjį 

universitetinį pedagoginį išsilavinimą. Tai sudaro 51,3% visų pedagogų. 

 

Pastato kategorija. Higienos paso situacija (yra/nėra) 

 

Statinio pavadinimas, adresas – mokslo pastatas/darželis, Jaunimo g. 16, Širvintos. 

Statinio kategorija – ypatingos paskirties. 
Leidimas-higienos pasas yra. Pasirašytas 2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. (10-22 14.2.1)LHP-2734. 

Statinio pavadinimas, adresas – mokslo pastatas/darželis, Vilniaus g. 55, Širvintos. 

Statinio kategorija – ypatingos paskirties. 

Leidimas-higienos pasas yra. Pasirašytas 2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. (10-22 14.2.1)LHP-2735. 

 

Žemės sutarties situacija 

 

Žemės panaudos sutartis su Širvintų rajono savivaldybe nesudaryta. 
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Išorės lėšų pritraukimo tendencijos 

 

2 % gyventojų pajamų mokestis. 

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

Gautas finansavimas sveikatinimo programai. 

 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

2019 METŲ TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS 

 

Tikslas 
Minimalus lauktas 

2019 m. rezultatas 

2019 m. įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 
Maksimalus lauktas 2019 m. rezultatas 

1. Gerinti šeimos ir 

darželio 

partnerystę 

siekiant stiprinti 

vaikų sveikatą. 

70 % pagerės šeimos ir darželio 

partnerystė, bei vaikų fizinė 

sveikata. Formuosis sveikos 

mitybos bei sveikos gyvensenos 

nuostatos ir įgūdžiai ne tik 

įstaigoje bet ir namuose, 

suaugusiųjų iniciatyva padės 

vaikams aktyviai veikti, mažiau 

laiko praleisti prie kompiuterio. 

Vaikai išmoks saugoti sveikatą, 

supras ją silpninančių veiksnių 

žalą. 

Sveikatos ugdymas nuosekliai integruojamas 

į visą ugdymosi procesą bei kasdieninę 

veiklą. 

Parengti ir įgyvendinti 10 sveikatingumo 

projektų. Parengta informacija stenduose 

„Sveikatiada“ apie judėjimo, sveikos 

mitybos, emocinės pusiausvyros svarbą 

sveikatos ugdymo procese. Dalis tėvų retai 

dalyvauja renginiuose ir neįsitraukia į 

tėvams skirtas veiklas. Auklėtojos nori 

geranoriško santykio ir kad į jų siūlymus, 

nuomonę būtų atsižvelgiama. 

Pravestos edukacinės veiklos, pokalbiai, 

diskusijos įvairiais sveikatinimo klausimais 

(pagal Kneipo metodiką) apie psichologinę 

pagalbą ugdytiniams ir bendradarbiavimą. 

Pravesti praktiniai užsiėmimai įstaigos 

darbuotojams siekiant ugdymo kokybės 

gerinimo: atsipalaidavimo, meditacijos, 

70 % vaikų pagal amžių bus suformavę 

saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžius. 80 % 

pagerės šeimos ir darželio partnerystė, bus 

geresni vaikų sveikatos rodikliai. Darželis ir 

šeima laikysis bendrų sveikatos ir maitinimo 

nuostatų. 

Pagerės vaikų fizinė sveikata, susiformuos ir 

įtvirtins sveikos mitybos bei gyvensenos 

nuostatas ir įgūdžius. 

Vaikai taps aktyvesni, judresni, patys be 

suaugusiųjų iniciatyvos gebės realizuoti 

prigimtinį poreikį judėti ir aktyviai veikti, 

darželis ir šeima palaikys glaudžius 

bendradarbiavimo santykius, tėvai aktyviau 

dalyvaus įstaigos gyvenime, noriai domėsis 

vykdoma veikla, teiks siūlymus. 
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komandos formavimo užsiėmimai. 

Vykdyti įvairūs renginiai, išvykos, 

ekskursijos susijusios su sveikatos 

stiprinimu. Dalyvavome projekto „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“ I ir II etapuose. 

Dalyvavome VšĮ „Tikra mityba“ projekte 

„Sveikatiada“. Organizuotos rytinės 

mankštos (Flashmobo) „Laikas keltis“, 

skirtos pasaulinei sveikatos dienai. 

Komentaras. Šio tikslo pasiektą rezultatą vertiname gerai. 

2. Puoselėti 

edukacines 

aplinkas vaikų 

kūrybiškumui, 

tyrinėjimams, 

aktyvumui, 

pažinimo, 

judėjimo 

poreikiams 

tenkinti. 

50% vaikų kūrybiškai išnaudos 

lauko ir grupių erdves. Gebės 

džiaugtis tuo, ką turime, 

prižiūrime, puoselėjame. Dalis 

ugdomosios veiklos bus 

perkeltos iš grupių į lauką. 

Absoliuti dauguma pedagogų kūrybiškai 

išnaudojo artimiausią gamtinę ir kultūrinę 

aplinką, stiprindami vaiko ugdymosi 

motyvaciją, mokėjimą mokytis ir 

kūrybiškumą. Pedagogai dar kartą įsitikino, 

kad buvimas gamtoje, lankymasis 

kultūrinėse vietose vaikams yra puiki 

mokymosi ir kūrybos erdvė, skatinanti 

aktyviai veikti, plėsti patirtį ir ugdytis 

gebėjimus. Siekiant šio tikslo, labai didelis 

visos bendruomenės vaidmuo, nes tėvai 

aktyviai talkino įrengiant naujas erdves 

vaikų žaidimams ir kitai veiklai. 

90% bus išnaudojamos ugdymo lauke 

galimybės, patenkintas vaikų poreikis pažinti, 

tyrinėti, judėti, kurti. Rengiami įvairūs 

projektai, konkursai, parodos. Atsiskleis vaikų 

kūrybiškumas ir gebėjimas kurti kompozicijas 

iš įvairių medžiagų. 

Formuosis vaikų saugios elgsenos įgūdžiai, 

reikalingi teisingiems sprendimams priimti, 

stiprės vaikų savigarba ir pasitikėjimas savimi. 

Komentaras. Realūs rezultatai atitinka maksimaliai lauktus rezultatus. 

 

 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS 

 

Įgyvendinant 2019 metų 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. 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 naujų baldų, kompiuterių ir kitų 

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

takelis, medinės virtuvėlės. 

Toliau sėkmingai vykdomas pilietinis vaikų ugdymas. Renginiai buvo skirti Lietuvai: šventinis rytmetis „Mes mažieji Lietuvos piliečiai“. 

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. 

Tradiciškai dalyvavome visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės dieną 

paminėjome piešinių paroda, Vasario 16-ąją paminėjome bendra švente. 

Vaikų gebėjimų ugdymas atskirose grupėse dažnai peraugdavo į kūrybinio ugdymo dienas visame darželyje. Buvo organizuoti 54 renginiai: 

eilėraščių deklamavimo šventė, sporto ir sveikatingumo diena „Startukas“, „Boružiukų lenktynės“, užgavėnės „Kai blynai skaniausi, o muzika 

trankiausia“, „Kalėdos kvepiančios meduoliais“, popietė „Saugus namuose, gatvėje, gamtoje“, vaidinome vieni kitiems „Po pasakos sparnu“, 

„Judėkime šokio ritmu“, ugdytinių, tėvelių ir pedagogų puokščių ir kompozicijų paroda „Velykinė fantazija“, „Rieda rieda rudulučiai – tie Velykiniai 

margučiai“, šeimų šventė „Man gera čia gyventi“, mokslo metų pradžios šventė „Atverkime darželio vartelius“, atsisveikinimo su darželiu šventė 

„Likite sveiki žaislai“, rudens šventė „Stilingas ruduo“, skrybėlių ir skrybėlaičių šou, keliavome kartu duonos keliu ir kt. 

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

Įstaigoje organizuotos sportinės akcijos ir renginiai stiprinantys vaikų sveikatą. Ugdytiniai dalyvavo RIUKKPA projekte „Mažųjų žaidynės“. 

Vaikai lanko krepšinio treniruotes, kurias veda Panevėžio „Ąžuolo“ mokyklos treneriai, įstaigoje organizuotos sveikatą stiprinančios mankštos, 

judrieji žaidimai ir kiti renginiai. 

Tęsiame dalyvavimą respublikiniame aplinkos apsaugos projekte ,,Mes rūšiuojam“, tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje 

,,Zipio draugai“, ES paramos programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisiai ir daržovės“. 

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“. 

2020 metų veiklos planas pagrįstas praėjusių metų veiklos analize, vaikų pažangos ir pasiekimų tyrimo išvadomis. Šiais metais dėmesio centre – 

asmenybės ūgtis (augimas), orientacija į asmeninius vaiko poreikius, dėmesys kiekvienam vaikui. 
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VEIKLOS TURINYS 

 

1. Tikslas. Išnaudoti IKT galimybes, gerinant kiekvieno vaiko ir pedagogo asmeninę pažangą. 

 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Pedagogai patobulins gebėjimus naudotis 

išmaniųjų technologijų galimybėmis, gerinant 

kiekvieno vaiko asmeninę pažangą. 

Didžioji dauguma pedagogų patobulins savo 

gebėjimus naudotis IKT galimybėmis ir 

pagerins vaikų pasiekimus. Įgyvendins su 

IKT susijusius projektus, kuriuose 

dalyvavaus visi įstaigos pedagogai ir vaikai. 

Visi pedagogai patobulins gebėjimus naudotis IKT 

galimybėmis, gerinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus. 

Informacinės technologijos žadins vaikų 

motyvaciją mokytis, pažinti, atrasti, plės mąstymo 

galimybes. 

Projekto „Robotuko Bee-Bot naudojimas“ metu 

bus sukurtos ir naudojamos edukacinės veiklos, 

orientuotos į asmeninius vaiko poreikius, parengta 

metodinė medžiaga dėl „Bitutės“ naudojimo. 

Projekto „Stebuklingos grindys“ metu bus 

išbandyti išmanieji žaidimai, aptarti jų taikymo 

variantai, padedantys ugdyti įvairių sričių vaikų 

gebėjimus. 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai 

1. Diskusija dėl išmaniųjų 

technologijų panaudojimo vaikų 

ugdymuisi ir pasiekimų 

gerinimui. 

Direktorė, 

metodininkė 

Lopšelio-darželio bendruomenė 2020-01 Žmogiškieji ištekliai 

2. Seminaras įstaigos pedagogams Direktorė, Lopšelio-darželio bendruomenė Metų Žmogiškieji ištekliai, 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai 

apie interaktyvių knygų ir 

žaidimų naudojimo galimybes. 

metodininkė eigoje biudžeto lėšos, 

intelektualiniai 

ištekliai (lektoriai), 

pedagogai, 

interneto paslaugos 

3. Projektas „Robotuko Bee-Bot 

naudojimas“. 

Direktorė, 

metodininkė 

Lopšelio-darželio bendruomenė Metų 

eigoje 

Mokinio krepšelio 

lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

4. Projektas „Stebuklingos grindys“. Direktorė, 

metodininkė 

Lopšelio-darželio bendruomenė Metų 

eigoje 

Mokinio krepšelio 

lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

5. Metodinių užsiėmimų ciklas, 

kurių metu bus dalinamasi 

patirtimi apie interaktyvių 

grindų, knygų, žaidimų 

panaudojimą. 

Direktorė, 

metodininkė, 

grupių auklėtojos 

Lopšelio-darželio bendruomenė Metų 

eigoje 

Žmogiškieji ištekliai 

6. Vaiko gerovės komisijos posėdis 

dėl išmaniųjų technologijų 

naudojimo ir vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasiekimų gerinimo. 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė 

Vaiko gerovės komisijos nariai, 

grupės pedagogės 

Iki birželio 

1 dienos 

Mokinio krepšelio 

lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

7. Mokytojų tarybos posėdis dėl 

tarpinių rezultatų apibendrinimo, 

taikant išmaniąsias technologijas 

ir vertinant vaikų daromą 

pažangą. 

Direktorė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

metodininkė 

Lopšelio-darželio bendruomenė 2020-05 Žmogiškieji ištekliai 

8. Metodinis užsiėmimas apie Direktorė, Lopšelio-darželio bendruomenė 2020-04 Mokinio krepšelio 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai 

grindų robotuko ,,Bee-Bot“ 

naudojimą ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymuisi. 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

metodininkė 

lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

9. Metodinė diena „Veikime kartu 

dėl vaiko pažangos“. Idėjų 

bankas. 

Metodinio būrelio 

pirmininkė, 

metodininkė 

Širvintų rajono ikimokyklinės 

įstaigos 

2020-04 Žmogiškieji ištekliai 

10. Mokytojų tarybos posėdis dėl 

gautų rezultatų, įgyvendinant 

tikslą. 

Metodininkė, 

grupių auklėtojos 

Lopšelio-darželio bendruomenė 2019-09 Žmogiškieji ištekliai 

11. Gerosios patirties sklaida „Vaikų 

socialinių įgūdžių ugdymas 

interaktyviomis priemonėmis“. 

Socialinės kompetencijos 

ugdymo metodinė grupelė 

Lopšelio-darželio bendruomenė 2020-03 Žmogiškieji ištekliai 

 

2. Tikslas. Padidinti ugdymo aplinkų ir erdvių edukacines galimybes. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Grupių ir lauko edukacinių erdvių 

funkcionalumas ir dėmesys kiekvienam vaikui. 

Palanki sveikatai, gerai savijautai ir fizinį 

aktyvumą skatinanti aplinka, atitinkanti sveikatos 

saugos reikalavimus. 

Įstaigos ugdymo aplinkų ir erdvių 

efektyvesnis ir tikslingesnis panaudojimas. 

Panaudotos tėvų profesinės kompetencijos į 

įstaigos edukacinių erdvių kūrimą. 

Parengtas ir pradėtas įgyvendinti įstaigos ugdymo 

filosofiją ir vaikų kultūrą perteikiantis vidaus 

erdvių dizaino projektas. 

Formuosis sveikos mitybos įgūdžiai ir įpročiai: 

vaikai sveikai maitinsis, įpras ir noriai valgys 

vaisius ir daržoves, pieno produktus ir gers 

vandenį. 
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 Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai 

1. Įstaigos aplinkos atnaujinimas, 

kuriant edukacines erdves. 

Direktorė, 

metodininkė 

Lopšelio-darželio bendruomenė Nuolat Žmogiškieji ištekliai, 

2% tėvų parama, 

ugdymo mokestis 

2. Ugdymo įstaigos vėliavos ir 

dainos sukūrimas. 

Socialinė pedagogė, 

meninio ugdymo mokytojos 

Lopšelio-darželio bendruomenė 2020 Žmogiškieji ištekliai, 

ugdymo mokestis 

3. Dalyvavimas respublikiniuose ir 

rajoniniuose ikimokyklinių 

įstaigų projektuose, akcijose, 

parodose, konkursuose. 

Direktorė, 

metodininkė 

Respublikos, rajono ir miesto 

ikimokyklinės įstaigos 

Pagal 

renginių 

planą 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

4. Šeimos ir darželio partnerystės 

plėtojimas, siekiant užtikrinti 

vaikų ugdymą sveikatai 

palankioje aplinkoje. 

Direktorė, 

grupių auklėtojos, 

dietistė 

Lopšelio-darželio bendruomenė Nuolat Žmogiškieji ištekliai 

5. Edukacinės pažintinės išvykos. Direktorė, 

metodininkė 

D. Ėmužytės ožkų ūkis, 

Širvintų ir Dubingių žirgynai, 

Širvintų girininkija, 

Širvintų medžiotojų būrelis, 

Širvintų viešoji biblioteka, 

Širvintų meno mokykla 

Balandis-

spalis 

Tėvų parama, 

ugdymo lėšos, 

mokinio krepšelio 

lėšos 

6. Vaikų ir kitų bendruomenės 

narių apklausa dėl siūlymų 

veiklai lauko žaidimų aikštelėje. 

Grupių auklėtojos Lopšelio-darželio bendruomenė Vasaris-

balandis 

Žmogiškieji ištekliai 

7. Mokytojų tarybos posėdis dėl 

tikslo įgyvendinimo rezultatų. 

Direktorė Ikimokyklinės įstaigos 

pedagogai 

2020-12 Žmogiškieji ištekliai 

8. Respublikinis projektas Priešmokyklinio ugdymo „Sveikatos želmenėliai“ Pagal Žmogiškieji ištekliai 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai 

„Sveikatiada“. pedagogės renginių 

planą 

9. Respublikinis projektas „Darni 

mokykla. 

Socialinė pedagogė Ikimokyklinių įstaigų pedagogai Visus 

metus 

Žmogiškieji ištekliai 

10. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projekto „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2019”. 

Vyresniųjų grupių pedagogės RIUKKPA Pagal 

renginių 

planą 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 
Kam atsiskaitoma ir informuojama 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 
Ribinis laikas 

Direktorė Lopšelio-darželio tarybos posėdis ,,2020 m. veiklos plano pristatymas“. 

Finansinė ataskaita už 2019 m., 2% lėšų panaudojimo aptarimas. 

Pranešimas Sausis 

Direktorė Lopšelio-darželio tarybos posėdis ,,2020 m. veiklos plano pristatymas“. 

Finansinė ataskaita už 2019 m., 2% lėšų panaudojimo aptarimas. 

Pranešimas Sausis 

Direktorė Mokytojų tarybos posėdis dėl tarpinių rezultatų apibendrinimo, taikant 

išmaniąsias technologijas ir vertinant vaikų daromą pažangą. 

Pranešimas Gegužė 

Logopedė Diana 

Dalalienė, 

Dalia Stankevičienė 

Vaiko gerovės komisijos posėdis „Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus pažangos ataskaita“. 

Pranešimas Vasaris, gegužė 

Dietistė Sveikos mitybos įgūdžių ir įpročių formavimas. Pranešimas Kovas 

Ūkvedė 
Visuotiniam darbuotojų susirinkime atsiskaito už ūkio dalies programos 

vykdymą. 

Pranešimai Sausis-gruodis 

 

_______________________________ 
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ŠIRVINTŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“ 

2020 METŲ RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Tema Data Atsakingas 

1. Atsisveikinimas su eglute „Trys karaliai“ Sausio 6 d. Meninio ugdymo mokytojos 

2. Projektas „Sveikatiada“ Sausis-gruodis „Bitučių“ ir „Žiogelių“ grupės 

3. Svečiuose „Smagumėlio“ teatras Sausio mėn. Meninio ugdymo mokytojos 

4. Viktorina „Sveikas maistas“ Vasario mėn. Sveikatos kompetencijos ugdymo metodinė grupelė 

5. „Patirkime judėjimo džiaugsmą kartu“ (pagal projektą 

„Lietuvos vaikų žaidynės 2020“) 

Sausio-vasario 

mėn. 

Asta Kavaliauskienė ir Stasė Pivoriūnienė 

6. Vasario 16-osios minėjimas „Dainų ir eilėraščių pynė 

Lietuvai‘‘ 

Vasario 13-14 d. Meninio ugdymo mokytojos ir grupių pedagogės 

7. Užgavėnės „Šokim trypkim - žiemą išvarykim Vasario 25 d. Meninio ugdymo kompetencijos metodinė grupelė 

8. Svečiuose „Drakoniuko“ teatras Vasario mėn. Meninio ugdymo mokytojos 

9. „Patrepsėlis“ Kovo mėn. Meninio ugdymo mokytojos ir grupių pedagogės 

10. Svečiuose sferinis filmas Kovo mėn. Meninio ugdymo mokytojos 

11. Žemės diena „Žemė visų planeta“ Kovo 20 d. Socialinė pedagogė, Rasa Aleksandravičienė 

12. Inscenizacija pagal Milerio kūrinėlį „Kaip kurmis kelnaites 

įsitaisė“ 

Kovo-balandžio 

mėn. 

Komunikacijos kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

13. Velykų šventė „Mirga margi margučiai“ Balandžio 14 d. Meninio ugdymo mokytojos ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

14. Parodėlė „Naminiai gyvūnai iš antrinių žaliavų“ Balandžio mėn. Pažinimo kompetencijos ugdymo metodinė grupelė 

15. Svečiuose „Tarškalai“ Balandžio mėn. Meninio ugdymo mokytojos 

16. „Saugus namuose, gatvėje, gamtoje“ Balandžio-gegužės 

mėn. 

Socialinės kompetencijos ugdymo metodinė grupelė 

17. Šventė mylimai mamytei. Kūrybinių darbelių paroda „Dovanos 

mamytei“ 

Gegužės 4-7 d. Meninio ugdymo mokytojos, grupių auklėtojos 

18. Atsisveikinimo su darželiu šventė „Likite sveiki žaislai“ Gegužės 27-28 d. Meninio ugdymo mokytojos priešmokyklinio 
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ugdymo pedagogės 

19. Mokslo metų pabaigos šventė. Vaikų gynimo diena „Greitesni 

už vėją“ 

Birželio 1 d. Sveikatos kompetencijos ugdymo metodinė grupelė 

20. Rugsėjo 1-osios šventė „Į darželį aš einu ir turiu daug draugų“ Rugsėjo 1 d. Meninio ugdymo mokytojos 

21. Svečiuose „Bitės“ teatras Rugsėjo mėn. Meninio ugdymo mokytojos 

22. Sveikatinimo akcija „Apibėk darželį“ Rugsėjo mėn. Sveikatos kompetencijos ugdymo metodinė grupelė 

23. Rudens šventė „Rudenėlio keliu“. Paroda „Rudens gėrybių 

paveikslas“ 

Spalio mėn. Meninio ugdymo mokytojos ir grupių pedagogės 

24. Mokytojų dienos paminėjimas. Piešinių paroda „Mano 

auklėtoja“ 

Spalio 1-5 d. Meninio ugdymo mokytojos ir grupių pedagogės 

25. Edukacinė popietė „Duonos kepaliukas“ Lapkričio mėn. Meninio ugdymo mokytojos ir vyresniųjų grupių 

pedagogės 

26. Svečiuose „Drevinuko“ teatras Lapkričio mėn. Meninio ugdymo mokytojos 

27. Konkursas „Laiškas Kalėdų seneliui“ Gruodžio mėn. Komunikacijos kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

28. Eglutės įžiebimo šventė. Kalėdiniai renginiai „Kalėdos 

beldžiasi vėl…” 

Gruodžio mėn. Meninio ugdymo mokytojos 

 

 

Parengė 

Metodininkė         Kristina Lieparskienė 

 

__________________________ 
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ŠIRVINTŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“ 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 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. Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 2020 m. svarstymas. Sausis Tarybos nariai I. Maslinskienė 

2. 
Lopšelio-darželio tarybos pirmininko ir Vaiko gerovės komisijos pirmininko 2019 m. 

ataskaitų svarstymas. 
Sausis Tarybos nariai I. Maslinskienė 

3. Lopšelio-darželio direktoriaus 2019 m. ataskaitos pristatymas. Vasaris Tarybos nariai I. Maslinskienė 

4. Įstaigos biudžeto 2020 m. projekto ir pirkimų plano svarstymas. Kovas Tarybos nariai I. Maslinskienė 

5. Darželio tarybos veiklos tobulinimo plano svarstymas, konkrečių žingsnių tikslinimas. Rugsėjis Tarybos nariai I. Maslinskienė 

6. Gautos 2 paramos tikslinis panaudojimas. Gruodis Tarybos nariai I. Maslinskienė 

7. Darželio tarybos plano 2021 m. gairių numatymas. Gruodis Tarybos nariai I. Maslinskienė  

8. 
Kultūrinių ryšių stiprinimas su kitų darželių bendruomenėmis (bendros išvykos, 

šventiniai renginiai). 
Visus metus Bendruomenė I. Maslinskienė 

9. 
Teikti informaciją lopšelio-darželio internetinėje svetainėje apie lopšelio-darželio 

tarybos veiklą. 
Visus metus Tarybos nariai I. Maslinskienė 

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

11. Tarybos posėdžiai. 
Vieną kartą 

per ketvirtį 
Tarybos nariai I. Maslinskienė 

 

Parengė 

Tarybos pirmininkė        Inga Maslinskienė 
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ŠIRVINTŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“ 

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2020 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 vertinimu. 

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

 

Veikos 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 

1.1. Metodinio būrelio narių susirinkimas: 

2019 m. būrelio veiklos ataskaita, 2020 m. 

veiklos planavimas 

Metodinio būrelio pirmininkė Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Sausis 

1.2. Metodinių grupelių pirmininkų pasitarimai Metodinio būrelio pirmininkė Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Visus metus 

II. PROJEKTINĖ VEIKLA, KONKURSAI, OLIMPIADOS, ŠVENTĖS 

2.1. Respublikinis projektas „Sveikatiada“, viktorina 

„Žirnių mūšis“ 

Sveikatos kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Sausis-

gruodis 

2.2. Žiemos sporto ir sveikatingumo diena Sveikatos kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Sausis-kovas 

2.3. Teatro šventė – inscenizacija pagal Zdeneko Kalbos kompetencijos ugdymo metodinė Širvintų lopšelis-darželis Kovas-



15 

 

Milerio kūrinėlį „Kaip kurmis kelnaites įsitaisė” grupelė „Boružėlė“ balandis 

2.4. Projektas „Stilingas darželis – vaiko pažangai“ Metodinio būrelio pirmininkė Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Kovas-

balandis 

2.5. Velykų šventė „Svečiuose Velykų bobutė“ Meninės kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Balandis 

2.6. Paroda „Naminiai gyvūnėliai iš antrinių žaliavų“ Pažinimo kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Balandis 

2.7. Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės „Saugus 

namuose, gatvėje, gamtoje“ 

Socialinės kompetencijos ugdymo 

metodinė grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Balandis-

gegužė 

2.8. Vasaros sporto ir sveikatingumo diena Sveikatos kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Birželio 1 d. 

2.9. Rudens šventė Meninės kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Spalis 

2.10. Projektas „Kalba vaikai“, diskusija „Kodėl 

vaikai nėra garbingo amžiaus?“ 

Kalbos kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Lapkritis-

gruodis 

2.11. Konkursas „Laiškas Kalėdų Seneliui“ Kalbos kompetencijos ugdymo metodinė 

grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Gruodis 

III. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, ATVIROS VEIKLOS 

3.1. Geroji patirties sklaida „Vaikų socialinių įgūdžių 

ugdymas interaktyviomis priemonėmis“ 

Socialinės kompetencijos ugdymo 

metodinė grupelė 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Kovas 

3.2. Metodinė diena „Veikiame kartu dėl vaiko 

pažangos“. Idėjų bankas 

Metodinio būrelio pirmininkė, 

metodininkė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Balandis 

3.4. Dalintis sukaupta gerąja patirtimi skaitant 

pranešimus seminaruose, konferencijose 

Metodinio būrelio pirmininkė, 

metodininkė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 Visus metus 

3.5. Atviros netradicinės veiklos pedagogams Metodinio būrelio pirmininkė Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Visus metus 

IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

4.1. Saviugda, savišvieta, seminarų lankymas pagal Metodinio būrelio pirmininkė,  Visus metus 
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individualius poreikius metodininkė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

4.2. Metodinė išvyka į Ukmergės lopšelius-darželius 

„Vaikystė”, „Buratinas“, „Nykštukas“ 

Metodinio būrelio pirmininkė Ukmergės lopšelis-darželis 

„Vaikystė” 

Sausis 

 

 

Parengė 

Metodinio būrelio pirmininkė       Aistė Šilgalienė 

 

________________________________ 
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ŠIRVINTŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“ 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

 

 

Tikslas – profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinti ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, 

užtikrinant ugdytinių poreikių tenkinimą lopšelyje-darželyje. 

 

Uždaviniai: 

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, logopedinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kitą pagalbą ugdytiniams, 

pedagogams. 

2. Sudaryti vaikams palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas. 

3. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias ugdytinių sveiką gyvenseną. 

4. Tęsti bendradarbiavimą su institucijomis, vykdančiomis nusikalstamumo bei žalingų įpročių prevenciją. 

5. Ugdytiniams, turintiems elgesio problemų, siūlyti laisvalaikio praleidimo formas, skatinti jų dalyvavimą neformalioje veikloje. 

6. Neleisti į įstaigą pašalinių, nepageidaujamų asmenų, kurie galėtų kelti grėsmę mūsų ugdytiniams. 

 

Eil. 

Nr. 
Vykdomos priemonės Vykdymo laikas Atsakingi 

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2020 metams aptarimas. 2020-01-02 VGK pirmininkė 

2. VGK posėdžiai dalyvaujant specialistams. Esant poreikiui VGK pirmininkė 

3. Lopšelio-darželio logopedo veiklos ataskaitos. Kas pusmetį VGK, logopedė 

4. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, seminaruose, kursuose, 

mokymuose. 

Per visus metus Pedagogai, 

logopedas, 

auklėtojo padėjėjos 

PREVENCINĖ VEIKLA 

5. Organizuoti vaikams skirto saugaus eismo prevenciją, peržiūrą ir 

aptarimą. 

2020-09 VGK, 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

pedagogės 

6. Įgyvendinant respublikinio projekto „Sveikatiada“ inicijuotas 

sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklas įstaigoje. 

2020 m. VGK nariai 
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7. Inicijuoti prevencinės programos „Zipio draugai“ integruotą 

vykdymą. 

Per visus metus Pedagogai 

8. Inicijuoti Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencinės programos integravimą į ugdomąją veiklą. 

Per visus metus Pedagogai 

9. Dalyvauti veiksmo savaitėje ,,Be patyčių 2020“. 2020-03 Pedagogai 

10. Kurti palankią emocinę aplinką visose grupėse. Nuolat Pedagogai 

11. Koordinuoti Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemonių įgyvendinimą. 

Nuolat VGK pirmininkas 

SPECIALUS UGDYMAS 

12. Rinkti informaciją apie vaikus, turinčius ugdymo(si) sunkumų: 

1. gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą; 

2. aptarti įvertinimo rezultatus, skirti specialųjį (kalbos) ugdymą; 

3. konsultuoti pedagogus ir tėvus. 

Pagal poreikį VGK, 

logopedė, 

auklėtojos, 

tėvai 

13. Užtikrinti vaikų, turinčių kalbos sutrikimų poreikių tenkinimą ir 

tęstinumą: 

1. aptarti specialiųjų (kalbos) poreikių turinčių ugdytinių 

pasiekimus ir nesėkmes su auklėtojomis ir tėvais; 

2. prireikus siūlyti vaiko specialiuosius (kalbos) ugdymo (si) 

poreikius įvertinti pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje. 

Specialistų 

rekomendacijos 

VGK, 

logopedė, 

auklėtojos, 

tėvai 

14. Rengti informacinius stendus, pranešimus apie specialųjį (kalbos) 

ugdymą. 

I kartą į pusmetį VGK nariai 

15. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų pritaikymo 

koordinavimas ir organizavimas specialiųjų ugdymo(-si) poreikių 

turintiems vaikams. 

Nuolat Auklėtojos 

16. Teikiamos švietimo pagalbos vertinimas ir analizė. Kas ketvirtį VGK nariai 

KRIZĖS VALDYMO PRIEMONĖS 

17. Įvykus krizei, įvertinamos įvykio aplinkybės, parengiamas krizės 

valdymo įstaigoje veiksmų planas. 

Įvykus krizei Krizių valdymo komanda, 

VGK 

18. Reikalingų asmenų, institucijų informavimas. Įvykus krizei Krizių valdymo komanda, 

VGK 

19. Įvertinus situaciją, bendruomenės asmenims ar grupėms 

organizuojama ir teikiama reikiama pagalba. 

Įvykus krizei Krizių valdymo komanda, 

VGK 

ŠVIEČIAMOJI VEIKLA 

20. Paskaitų, pokalbių, stendinių pranešimų, atmintinių rengimas ir Visus mokslo metus VGK nariai 
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organizavimas smurto ir patyčių, žalingų įpročių prevencijos, 

sveikos gyvensenos, emocinio – socialinio ugdymo, švietimo 

pagalbos organizavimo ir kt. temomis. 

21. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo vaiko gerovės užtikrinimo 

srityje organizavimas. 

Visus mokslo metus VGK nariai, 

administracija 

22. Pedagogų konsultavimas specialiojo ugdymo, švietimo pagalbos 

organizavimo, socialinės – pedagoginės pagalbos, prevenciniais 

klausimais. 

Visus mokslo metus VGK nariai 

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

23. Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, medicinos 

įstaigomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis. 

Esant reikalui VGK nariai, 

administracija 

ŠVIEČIAMOJI VEIKLA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

24. Paskaitų, pokalbių organizavimas, stendinių pranešimų, atmintinių 

rengimas smurto ir patyčių, žalingų įpročių prevencijos, sveikos 

gyvensenos, emocinio – socialinio ugdymo, švietimo pagalbos 

organizavimo ir kt. temomis. 

Visus mokslo metus VGK nariai 

25. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo vaiko gerovės užtikrinimo 

srityje organizavimas. 

Visus mokslo metus VGK nariai, 

administracija 

26. Pedagogų konsultavimas specialiojo ugdymo, švietimo pagalbos 

organizavimo, socialinės – pedagoginės pagalbos, prevenciniais 

klausimais. 

Visus mokslo metus VGK nariai 

SVEIKOS IR SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

27. Darželio ugdytinių, pradėjusių lankyti grupę, adaptacija. 2020 m. rugsėjo mėn. Pedagogai, 

VGK nariai, 

socialiniai partneriai 

28. Sveikos gyvensenos nuostatų formavimas (sveikatos valandėlės, 

informacinė medžiaga tėvams, metodinės medžiagos kaupimas). 

Visus mokslo metus Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas  

29. Kompleksinės pagalbos teikimas ugdytiniams, tėvams sprendžiant 

socialines, pedagogines problemas. 

Visus mokslo metus VGK nariai, 

pedagogai, 

administracija 

30. Sveikatingumo projektų integravimas į ugdymo procesą. Visus mokslo metus Pedagogai 

31. Sporto renginių, švenčių organizavimas. Visus mokslo metus Pedagogai, 

kūno kultūros instruktorė 

32. Ugdytinių piešinių, darbų parodų organizavimas įstaigoje ir už jos Visus mokslo metus VGK nariai, 
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ribų. pedagogai 

VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO (-SI) POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

33. Pirminis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertinimas 

ir pagalbos jiems organizavimas. 

Pagal poreikį VGK nariai 

34. Švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimas, organizavimas ir 

koordinavimas (įvertinant paslaugų ir pagalbos poreikį). 

Pagal poreikį VGK nariai 

35. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų pritaikymo 

koordinavimas ir organizavimas specialiųjų ugdymo(-si) poreikių 

turintiems vaikams. 

Visus mokslo metus VGK nariai 

36. Teikiamos švietimo pagalbos vertinimas ir analizė. 2020 m. sausio mėn. 

2020 m. gegužės mėn. 

VGK nariai 

KRIZĖS VALDYMO PRIEMONĖS 

37. Įvykus krizei, įvertinamos įvykio aplinkybės, parengiamas krizės 

valdymo įstaigoje veiksmų planas. 

Įvykus krizei Krizių valdymo komanda, 

VGK nariai 

 

Parengė 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė       Rita Sinkevičienė 

 

________________________________ 
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ŠIRVINTŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“ 

PEDAGOGINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS 2020 METAMS 

 

 

Tikslas – stebėti, analizuoti ir vertinti ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, logopedų, meninio ugdymo mokytojų, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų ir ugdytinių veiklą. 

 

 Uždaviniai: nustatyti, ar vaikams yra sudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės įgyti ugdymo programose numatytas kompetencijas; įvertinti, 

kaip vykdomos ugdymo programos; siekiant įvertinti esamą situaciją, šalinti veiklos trūkumus; skatinti inovacijas, skleisti gerąją patirtį, išryškinti 

stipriąsias ir silpnąsias lopšelio-darželio veiklos organizavimo puses. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Data Laukiami rezultatai Atsiskaitymo formos 

1. Renginių organizavimas. Pagal numatytą 

renginių planą. 

Plėtosis renginių organizavimas, 

grupių ir meninio ugdymo pedagogų 

gebėjimai organizuoti nuotaikingus 

renginius. 

Metodiniame pasitarime ir 

asmeniškai su grupės pedagogu. 

2. Vaikų užimtumas lauke. Rugsėjis-rugpjūtis. Plėtosis gebėjimai sudaryti tinkamas 

sąlygas vaikų savaiminei veiklai, 

stebėjimams, tyrinėjimas. 

Aptariama metodiniuose 

susirinkimuose. 

3. Tėvų viešasis švietimas (stendinė 

informacija). 

Rugsėjis-rugpjūtis. Geros informacijos sklaida įvairiais 

ugdymo klausimais. 

Savarankiškai paruošta medžiaga 

stenduose. 

4. Dokumentacijos tvarkymas – 

grupių elektroninių dienynų 

priežiūra: 

1) grupių metiniai, savaitiniai 

planai, veiklų planavimas; 

2) vaikų pasiekimų ir pažangos 

dokumentacijos tvarkymas. 

Rugsėjis-rugpjūtis Pedagogų gebėjimas tinkamai 

paruošti veiklos kampelius ir 

priemones vaikų ugdomąjai, 

žaidybinei ir kt. veiklai. 

Plėtosis bendradarbiavimas su šeima. 

Tėvai aktyviau įsitrauks į ugdymo(si) 

procesą. 

Ataskaitos pedagogų tarybai. 

5. Ugdomojo proceso organizavimas: Rugsėjis-rugpjūtis. Pedagogų gebėjimas tinkamai Pedagogų posėdžio metu. 
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1) rytinių mankštų pravedimas; 

2) pasiruošimas kūno kultūros 

valandėlėms, jų pravedimas; 

3) popietinių veiklų organizavimas; 

4) ugdomosios veiklos 

organizavimas priešmokyklinio, 

ikimokyklinio ugdymo grupėse; 

5) muzikinių veiklų organizavimas; 

6) dalyvavimas atvirose veiklose, 

vakaronėse. 

paruošti veiklos kampelius ir 

priemones vaikų ugdomąjai, 

žaidybinei ir kt. veiklai. 

Plėtosis bendradarbiavimas su šeima. 

Tėvai aktyviau įsitrauks į ugdymo(si) 

procesą. 

6. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams. 

Rugsėjis Grupių aplinkos sumodeliuotos pagal 

sanitarinius higieninius reikalavimus. 

Vaikų saugumo užtikrinimas. 

Posėdžių metu. 

7. Edukacinių erdvių kūrimas grupėje 

ir lauke. 

Metų eigoje Plėsis edukacinių erdvių 

funkcionalumas. 

Aptariama metodiniuose 

susirinkimuose. 

8. Pedagoginės veiklos įsivertinimas. 2020 m. gegužės 

mėn. 

Įsivertinimas grindžiamas veiklos 

rezultatais. 

Savianalizės ir veiklos tobulinimo 

anketos. 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       Rita Sinkevičienė 

 

 

PRITARTA 

Širvintų lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ 

tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. posėdžio 

protokolo Nr. (2.1.)-V1-7 nutarimu 


