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BENDROSIOS NUOSTATOS 

Darželis įsikūręs strategiškai patogiame Mažeikių miesto mikrorajone kur yra daug 

vaikų ugdymui reikšmingų vietų. Ugdytiniai turi puikią galimybę aplankyti Melioracijos parką, Šv. 

Asyziečio bažnyčią, Ventos upės pakrantę, Moksleivių namus, Kalnėnų progimnaziją, Ventos 

progimnaziją, Kultūros namus. 

  Darželyje veikia 10 grupių: 2 ankstyvojo ugdymo grupės, 6 ikimokyklinio ugdymo, 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi 176 vaikai. Darželis visą veiklą vykdo higienos 

reikalavimus atitinkančiame pastate. Darželio valgiaraštis sudaromas pagal sveikatai palankų 

patvirtintą aprašą. Įstaiga savo veiklą vykdo 12 valandų per dieną, 60 valandų per savaitę Socialinės 

aplinkos kontekstas yra geras. Dauguma vaikų gyvena palankioje socialinėje aplinkoje. Lengvatos 

už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje skiriamos: 1 vaikui 100 %, 39 vaikams taikoma 50% 

lengvata. Darželyje dirba 20 pedagogų. Visi darželyje dirbantys pedagogai yra kvalifikuoti 

specialistai, turintys specialybę atitinkantį išsilavinimą ir nuolat tobulinantys savo kvalifikaciją. 

  Įstaigą lankantiems vaikams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, pagalbą ir 

konsultacijas teikia logopedė. Logopedė organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą logopedo kabinete. 

Įvertinusi vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, 

sudaro individualiąsias, grupines specialiųjų poreikių vaiko/vaikų kalbos ugdymo programas, jas 

taiko, šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoja 

pedagogus, vaikų tėvus (globėjus). 

 Darželyje įrengtas vaikų žaidimų kambarys, kuriame vaikai gali žaisti lego žaidimus, 

stalo žaidimus, vaikišką futbolą, skaityti knygas, žemėlapiu keliauti po pasaulį. Sukurta, naujai 

įrengta sporto salė su inovatyviomis sveikatinimo priemonėmis, skatina vaikus žaisti ir judėti, 

nuolat ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. Daug 

dėmesio skiriama vaiko sveikos gyvensenos vertybinių nuostatų ugdymui - nuosekliai 

įgyvendiname ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos Želmenėliai“ siūlomas 

veiklas. Nuo 2013 m darželis priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Nuo 2019m. kūno 

kultūros mokytoja yra „Riukkpa“ narė. Visa bendruomenė, pasitelkdama veiklos partnerius, siekia 

stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, kuriant sveikatai 

palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. 

  Įstaigoje daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui. Muzikos 

salėje ugdytiniai vaidina, šoka, dainuoja. Čia atrandami vaikai, turintys talentą dainuoti. Muzikos 

mokytoja ruošia juos įvairiems miesto, rajono, respublikos konkursams. Įstaigoje nuolat skatinama 

vaikų saviraiška bei kūrybiškumas - vaikai kasmet tampa „Dainų dainelės“ dalyviais, laureatais, 

ugdytiniai dalyvauja rajono konkursuose, sėkmingai atstovauja darželį ir kituose įvairaus pobūdžio 

meniniuose renginiuose. 

Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko meninei raiškai. 2013m. darželyje įrengta dailės 

studija, kurioje dirba dailės mokytoja, rengianti vaikams meno terapijos užsiėmimus dailės, teatro, 

muzikos pagalba. Menu siekiama padėti vaikui atsiskleisti, pajusti bendravimo ir asmeninės 

kūrybos džiaugsmą – laisvai išreikšti savo įspūdžius jausmais, mintimis, garsais, judesiais, kalba. 

Dailės studijoje įrengti šviesos stalai, skatinantys vaikų kūrybinį potencialą. Studijoje meno 

terapijos specialistė lavina meninį skonį, intuityvų suvokimą, jausmus ir emocinį intelektą, kuris 

tiesiogiai susijęs su meniniu pasaulio pažinimu. Kartu sudaro tinkamas galimybes vaikams įgyti 

visus mokymuisi mokykloje reikalingus gebėjimus. 

                      Darželyje siekiama telkti bendruomenę, kurti palankų mikroklimatą, bendruomenės 

santykius grįsti pagarba. Bendruomenės vaidmuo yra labai svarbus ne tik kiekvienam suaugusiajam, 

bet ir vaiko raidai, nes tik tokiu būdu vyksta vaiko socializacija. Ieškant įvairių ugdymo būdų, 
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metodų ir formų pedagogai tarpusavyje sklandžiai bendradarbiauja, sistemingai ieško naujovių, 

inicijuoja akcijas veiklas, parodas, projektus. Įgyvendinant idėjas dalyvauja visa įstaigos 

bendruomenė. Įstaiga atvira bendradarbiavimui, kuri skatina pedagogus ieškoti ir kurti inovatyvias 

bendradarbiavimo su tėvais formas ir metodus, skleidžia gerąją patirtį savo bendruomenėje. 

Bendradarbiaujama su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomenės nariais, 

asociacijomis, organizacijomis: su visomis rajono ikimokyklinėmis įstaigomis, mokyklomis, 

kitomis kultūrinėmis įstaigomis (biblioteka, kultūros centru, dailės, sporto mokyklomis), su 

Mažeikių miesto pedagogine ir psichologine tarnyba. Organizuojami susitikimai su Lietuvos 

ikimokyklinėmis įstaigomis „Gintarėliai“. Vykdomi tarptautiniai projektai “Etwining“ platformoje. 

Nuo 2020 metų įstaiga vykdo programą DRABMLYS.LT "Emocinio intelekto ir socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymas".  Kasmet organizuojama veiksmo savaitė „Be patyčių“, kasmet 

minima Tolerancijos diena. Darželyje ypatingas dėmesys skiriamas vaiko emociniam - socialiniam 

ugdymui. Priešmokyklinėse grupėse integruojami „Kimochi“ elementai. „Kimochi“ programa skirta 

emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo 

įgūdžiams lavinti. Kiekvienoje grupėje įrengtas emocinis kampelis. Bendradarbiaujama su knygos 

„Šiaušiukai“ kūrėju, menininku, rašytoju Ernu Moll ir kitais įvairiais pedagogais ir psichologais.  

Darželio grupėse, koridoriuose nuolat veikia teminės vaikų dailės darbelių parodėlės. 

Puoselėjant tautos tradicijas, įstaigoje minimos tautinės, religinės šventės: vasario 16 –ta, sausio 13 

–ta, Vėlinės, Joninės, Sėkminės, Šv. Velykos, Šv. Kalėdos ir kt. Puoselėjant tautinį identitetą, 

ugdyme atspindime Žemaitijos regiono tarmę, tautodailę, tautosaką, tradicijas. 

Daug dėmesio skiriama bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima. Tėvai aktyviai 

įtraukiami į bendras veiklas grupėse, šventes, projektus, organizuojamas bendras vaikų ir tėvų 

parodas, išvykas, popietes ir kt. Tokiu būdu, tėvai, dalyvaudami organizacijos gyvenime, jaučiasi 

reikalingi ir svarbūs. 

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga 

dalyvauja ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ (nuo 2006m.) ir ,,Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“ ( nuo 2011 12 01). 

 

VIZIJA 

 

Sveikas ir kūrybiškas vaikas. Bendradarbiaujanti šeima. Motyvuota bendruomenė. 

 

MISIJA 

 

Darželis, atviras pokyčiams, jungiantis bendruomenės narius vieningiems siekiams – 

vaikų kūrybinių gebėjimų atskleidimui, laisvo, emociškai stipraus, sveiko, savimi pasitikinčio ir 

laimingo vaiko ugdymui. 

 

VERTYBĖS 

 

Pagarba ir tolerancija: 

 sąžiningas požiūris į save ir savo darbą; 

 kito žmogaus poreikių, jausmų ir orumo pripažinimas; 

 skirtingų lyčių galimybių pripažinimas; 

 saugios aplinkos kūrimas ir tausojimas. 

 tautos kultūros ir tradicijų puoselėjimas, tinkamas dėmesys kitų tautų kultūrai. 
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Atsakomybė: 

 sąžiningas darbų atlikimas; 

 rūpinimasis savimi ir kitais; 

 aplinkos kūrimas ir tausojimas; 

 mokymasis visą gyvenimą. 

 

Bendradarbiavimas: 

 atvirumas pozityviam dialogui; 

 dalijimasis žiniomis, patirtimi, idėjomis; 

 inovacijų diegimas; 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I TIKSLAS: SUDARYTI SĄLYGAS VAIKŲ UGDYMO, UGDYMOSI IR DARŽELIO 

PAŽANGAI 

Uždaviniai: 

1.1.Gerinti ugdymo veiklų kokybę; 

1.2.Tobulinti mokytojų kompetencijas, kvalifikaciją; 

1.3.Tobulinti esamas ir kurti naujas edukacines aplinkas; 

 

II TIKSLAS: GERINTI BENDRUOMENĖS MIKROKLIMATĄ 

Uždaviniai: 

1.1.Gerinti emocinę aplinką darželyje, diegiant socialinių emocinių įgūdžių ugdymo raišką; 

1.2.Stiprinti darželio bendruomeniškus santykius; 

 

Eil.Nr. Priemonė Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBOS VEIKLA 

1. 1. ,,Pieno produktų vartojimas vaikų įstaigose“ 

pagal 2021/2022m.m. programą. 

2. Įstaigos 2021 – 2022 metinės veiklos 

programos pristatymas. 

3. Socialinio partnerio atstovo delegavimas į 

atrankos komisiją. 

Rugsėjo 15 d. 

2021 m. 

 

Tarybos 

pirmininkė 

Mitybos 

organizatorė 

Direktorė 

2. 1. ,,Vaisiai vaikams vartojimas vaikų ugdymo 

įstaigose“ pagal 2021/2022m.m. programą. 

2. Įstaigos audito rezultatų pristatymas ir 

aptarimas. 

Spalis 

2021 m. 

Tarybos pirmininkė 

Mitybos 

organizatorė 

Direktorė 

Audito nariai 

 

3. 1. Įstaigos biudžeto 2021m. projekto ir 

pirkinių plano svarstymas. 

2. Gautos 2% paramos tikslinis panaudojimas 

Vasari 

2022 m. 

Tarybos pirmininkė 

Buhalterė 

Direktorė 

4. 1. Vaiko gerovės komisijos ataskaita. 

2. Vasaros darbų organizavimas. 

Gegužė 

2022 m. 

Tarybos pirmininkė 

Gerovės komisijos 

pirmininkė 

Direktorė 
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MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLA 

1. 1. Įstaigos veiklos plano 2021-2022 m.m. 

aptarimas, prioritetinės sritys. 

2. Metodinių grupių ir tarybos pirmininkų 

rinkimai. 

3. Dėl supažindinimo su mokytojų metodinės 

veiklos aprašu. 

4. Dėl prevencinių ir kitų programų 

integravimo į ugdymo turinį. 

 

Rugsėjis 

2021 m. 

 

I.Mažeikienė 

2. 1. Ugdytinių pasiekimų stebėjimas, vertinimas. 

2. Inovatyvių metodų taikymas ugdant 

konstrukcinį intelektą, plėtojant pažintines ir 

socialines kompetencijas. 

Vasaris 

2022 m.  

I.Mažeikienė 

L.Narutavičienė 

3. 1. Įstaigos 2021-2022 m.m. veiklos apžvalga. 
uždavinių 2021-2022 m.m. numatymas. 

2. Metodinių grupių ir tarybos veiklos 

ataskaita. 

3. Antras ugdytinių pažangos vertinimas. 

4. Įstaigos kokybės veiklos įsivertinimo 

ataskaitų aptarimas. 

Birželis 

2022 m. 

I.Mažeikienė 

L.Narutavičienė 

METODINIAI PASITARIMAI 

METODINĖS TARYBOS VEIKLA 

1. Metodinės tarybos 2020/2021 mokslo metų 

veiklos aptarimas. 

Rugsėjis 

2021 m. 

Nariai 

2. Sudaryti metodinės tarybos metinį veiklos 

planą 2021/2022 m.m. 

Veiklos gairių aptarimas. 

Rugsėjis 

2021 m. 

Nariai 

4. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas, 

siūlymų teikimas. 

Spalis 

2021 m. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

L.Narutavičienė, 

R.Skirmontienė 

5. Metodinių priemonių vaikų vertinimui 

pristatymas. 

Spalis 

2021 m. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

L. Narutavičienė,  

J.Stackevičiūtė-

Bubinienė 

6. Gerosios patirties sklaida apie naudojamas 

išmaniąsias technologijas. Pastebėjimai, 

rekomendacijos, siūlymai. 

Gruodis 2021 m. V.Mačiukienė, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

L. Narutavičienė 

7. Gerosios patirties sklaida paruošiant ir 

pristatant komandinius pranešimas apie 

Sausis-gegužė 

2022 m. 

J.Stackevičiūtė-

Bubinienė,  



6 
 

sėkmės pavyzdžius, naudojamus praktinius 

metodus. 

Eiliškumo aptarimas, preliminaraus grafiko 

sudarymas. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

L. Narutavičienė, 

D. Liauksminaitė, 

A. Šimkuvienė 

8. Parengti metodinės tarybos nuveiktų darbų 

ataskaitą 2021/2022 m. m. 

Birželis 

2022 m.  

Pirmininkas 

GAMTOSAUGINĖS METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

1. Parengti GMP dokumentaciją. Rugsėjis 

2021 m. 

GMP komitetas 

2. Papildyti GMP komitetą naujais nariais. Rugsėjis 

2021 m. 

GMP komitetas 

PROJEKTAI , KONKURSAI, ŠVENTĖS, PRAMOGOS 

1. Akcija ,,Padovanok darželiui tulpės 

svogūnėlį“. 

Rugsėjis 

2021 m. 

GMP komitetas 

2. Akcija ,,Diena be automobilio“. Rugsėjis 

2021 m. 

Grupių mokytojos 

3. Gerumo akcija „Padėkime gyvūnams“. Rugsėjis 

2021 m. 

Grupių mokytojos 

4. Sveikatos valandėlės apie vaisių ir daržovių 

naudą. 

Rugsėjis 

2021 m. 

Grupių mokytojos 

5. Paroda  „Transporto priemonės iš antrinių 

žaliavų“. 

 

Rugsėjis 

2021 m. 

Grupių mokytojos, 

vaikų tėveliai 

6. Akcija Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti  

„Ištiesk gerumo ranką gyvūnams“. 

 

Spalis 

2021 m. 

PU mokytojos 

7. Paroda ,,Mano augintinis“. Spalis 

2021m. 

,,Bitučių“  

gr. mokytojos 

8. Savaitės projektas „Rudenėlio linksmybės“. 

 

Spalis 

2021 m. 

Viduriniųjų  

gr. mokytojos 

9. Paroda „Paveikslas iš gamtos“. 

 

 

Spalis 

2021 m. 

 

Vyresniųjų 

gr.mokytojos  

11. Sveikatos savaitė ,,Moliūgų ir obuolių fiesta“. Spalis 

2021 m. 

V. Mačiukienė 

I. Erlickienė 

12. Sveikatos savaitė ,,Moliūgadienis“. 

 

Spalis 

2021m. 

R. Drungilienė, 

I. Erlickienė 

 

13. Sveikatos valandėlė Tarptautinei arbatos 

dienai paminėti  „Arbatėlę aš geriu, sveikas ir 

žvalus esu“ 

Gruodis 

2021 m. 

S. Kairienė 

D. Juodeikienė 

14. Sveikatos valandėlė „Kokias aš mėgstu 

košes?“. 

 

Gruodis 

2021 m. 

Sveikatos 

specialistė 

15. Paroda „Kalėdinė kojinė iš antrinių žaliavų“. Gruodis 

2021 m. 

,,Pagrandukų“ ir 

,,Viščiukų“ gr. 

mokytojos 
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16. Akcija ,,Baltas badas nebaisus, kai 

turi gerus draugus“. 

Sausis  

2022 m. 

GMP komitetas, 

grupių mokytojos 

17. Pusiaužiemis.  Sausis 

2022 m. 

S. Kairienė, 

D. Juodeikienė 

18. Eksperimentai. Pasaulinei sniego dienai 

paminėti. 

Sausis 

2022 m. 

Grupių mokytojos 

19. Žemės dienos renginiai. 

 

Kovas 

2022 m. 

GMP komitetas 

20. Kūrybinių darbų paroda „Gražiausios gėlės 

mamai“. 

Balandis 

2022 m. 

GMP komitetas 

21. Sveikatos valandėlė Pasaulinei triukšmo 

supratimo dienai pažymėti „Tylos stebuklinga 

versmė“. 

Balandis 

2022 m. 

Sveikatos 

specialistė 

IŠVYKOS, EKSKURSIJOS 

1. Pasaulinei turizmo dienai paminėti, išvyka į 

Mažeikių gaisrinę. 

Rugsėjis 

2021 m. 

PU grupės 

 

2. Išvyka į melioracijos parkelį. Balandis 

2022 m. 

Vyresniosios 

grupės 
TALKOS 

1. Rudeninės švaros akcija ,,Rudens lapų 

šurmulys“. 

Spalis 

2021 m. 

 

GMP komitetas 

 

2. Akcija ,,Darom - 2022“. Balandis 

2022 m. 

GMP komitetas 

3. Talka-akcija ,,Pasodinsiu margaspalvę gėlytę“. Balandis 

2022 m. 

V. Mačiukienė 

DALYVAVIMAS VISUOTINĖSE RESPUBLIKINĖSE AKCIJOSE 

1. Dalyvavimas ekologiniame konkurse „Mano 

žalioji palangė“. 

Kovas 

2022 m. 

Grupių mokytojos 

2. Idėjų bankas pildomas (dalyvavimas per 

mokslo metus paskelbtose akcijose, 

konkursuose). 

Per mokslo 

metus 

Grupių mokytojos 

ANTRINIŲ ŽALIAVŲ TVARKYMAS 

1. Viktorina „Rūšiuoju: gyvenu gražiau ir 

sveikiau“. 

Vasaris 

2022 m. 

PU mokytojos 

 

2. Akcija „Aš rūšiuoju – prisijunk ir tu“. Per mokslo 

metus 

Grupių mokytojos 

ŽEMĖS DIENOS RENGINIAI 

1. Paruošti žemės dienos renginių planą. 

 

 

Kovas 

2022 m. 

 

GMP komitetas 

2. Idėjų bankas pildomas. Kovas 

2022 m. 

 

GMP komitetas 

KIBIRKŠTĖLĖS METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

1. Mažųjų talentų ieškojimas. 

 

 

Per mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė, 
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grupių mokytojos 

 

2. Lietuvos televizijos konkursas „Dainų dainelė 

2022“. 

Gruodis-sausis 

2021-2022 m. 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė 

3.  Respublikinis dainuojančių vaikų festivalis 

„Muzika žiedų ir vėjo 2022“. 

Gegužė 

2022 m. 

Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė 

KALENDORINĖS ŠVENTĖS 

1. Advento pradžios paskelbimas, įstaigos 

ugdytiniams ir darbuotojams. 

Gruodis 

2021 m.  

Grupių mokytojos 

2. Kalėdos. 

 

Gruodis 

2021 m. 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

R.Skirmontienė, 

grupių mokytojos 

 

3. Atsisveikinimas su eglute. Trys karaliai. 

 

Sausio 6 d. 

2022 m. 

 

„Kibirkštėlės“ 

komanda 

4. Sausio 13-osios aukų paminėjimas. 

 

Sausio 13 d. 

2022 m. 

 

Grupių mokytojos 

5. Vasario 16-oji. 

 

Vasaris 

2022 m. 

Grupių mokytojos 

6. Užgavėnės. 

 

Kovas 

2022 m. 

 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

R. Skirmontienė.   

Viduriniųjų grupių 

mokytojos: 

R.Mažirimienė,  

E.Antanavičiūtė,  

S.Valaitienė 

7. Kovo 11-oji. 

 

Kovas 

2022 m. 

 

PU gr. mokytojos: 

S.Gedminė 

D.Liauksminaitė, 

J.Stackevičiūtė -

Bubinienė 

 

8. Juozapinės. Kovas 

2022 m. 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

R. Skirmontienė, 

mokytojos: 

D.Ružauskienė, 

I.Miniauskienė, 

R.Gapševičienė 

9. Velykų papročiai ir tradicijos. Balandis 

2022 m. 

 

Vyresniųjų grupių 

mokytojos: 

R. Drungilienė,  
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V. Mačiukienė,  

I. Erlickienė 

 

MENINĖS PROGRAMOS, AKCIJOS, PROJEKTAI 

1. Rugsėjo 1-osios šventė Rugsėjis 

2021 m. 

 

„Kibirkštėlės“ 

komanda 

2. Paroda „Transporto priemonės iš antrinių 

žaliavų“. 

Rugsėjis 

2021 m.  

,,Sveikuoliuko“ 

komanda 

3. Paroda „Paveikslas iš gamtos“. Spalis 

2021 m. 

Mokytojos: 

V.Mačiukienė, 

R.Drungilienė, 

I. Erlickienė 

4. Tarptautinė šypsenos diena. Spalis 

2021 m. 

PU gr. mokytojos: 

J.Stackevičiūtė- 

Bubinienė,             

D. Liauksminaitė, 

S. Gedminė 

5. Projektas „Rudenėlio linksmybės“. 

 

 

Spalis 

2021 m. 

Mokytojos: 

R.Mažirimienė, 

S.Valaitienė,  

E.Antanavičiūtė, 

meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė, 

dailės pedagogė  

E.Butaitė, 

sporto pedagogė  

A. Šimkuvienė 

6. Lietuvos respublikos ikimokyklinių įstaigų, 

pradinių mokyklų, daugiafunkcinių centrų 

kasmetinis projektas „Žaidžiame meną“. 

 

Spalis 

2021 m. 

 

Dailės pedagogė 

E.Butaitė, 

meninio ugdymo 

pedagogė  

R.Skirmontienė 

7. Helovyno popietė. 

 

Spalis 

2021 m. 

PU gr. mokytojos: 

J.Stackevičiūtė-

Bubinienė,               

S.Gedminė              

D.Liauksminaitė 

8. Projektas „Mano penki pojūčiai“. Lapkritis 

2021 m. 

Mokytojos: 

E.Antanavičiūtė, 

S.Valaitienė 

9. Gerumo akcija „Kalėdinis stebuklas“.  Gruodis PU gr. mokytojos: 

J.Stackevičiūtė-
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2021 m. Bubinienė,               

S.Gedminė              

D.Liauksminaitė 

10. Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda 

„Kalėdinė kojinė iš antrinių žaliavų“. 

 

Gruodi 

2021 m. 

Mokytojos: 

D.Ružauskienė, 

I.Miniauskienė, 

R.Gapševičienė 

11. Dailės studijos kūrybinių darbų paroda „Kuriu 

žiemos pasaką“. 

Sausis-vasaris 

2022 m. 

Dailės pedagogė 

E.Butaitė 

12. Projektas „Skaičiukų šalyje“. 

 

Sausis 

2022 m. 

Mokytojos: 

E.Antanavičiūtė, 

S.Valaitienė 

13. Ankstyvojo amžiaus projektas „ Matau, 

girdžiu, užuodžiu, ragauju, liečiu“. 

Vasaris 

2022 m. 

Mokytojos: 

D.Ružauskienė, 

I.Miniauskienė, 

R.Gapševičienė 

14. Projektas „Stebim, tyrinėjam, 

eksperimentuojam“. 

Vasaris 

2022 m. 

Mokytojos: 

V. Mačiukienė,  

I. Erlickienė 

15. Respublikinė konferencija. Vasaris 

2022 m. 

PU gr. mokytojos: 

J.Stackevičiūtė-

Bubinienė,               

S.Gedminė              

D.Liauksminaitė 

16. Muzikinė- sportinė pramoga „Piemenėlio 

pokštai“. 

Kovas 

2022 m. 

Mokytojos:  

R. Mažirimienė, 

S.Valaitienė 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

R.Skirmontienė 

17. Projektas „Linksmosios keverzonės“. Kovas 

2022 m. 

Mokytojos: 

S.Kairienė, 

D.Juodeikienė, 

D.Stankienė 

18. Projektas „Knygutėje pasaka gyvena“. Kovas 

2022 m. 

Mokytojos: 

V.Mačiukienė,  

I.Erlickienė, 

logopedė  

I.Kovalčiuk 

19. Sportinė pramoga „Sportuoju kartu su 

tėveliais“. 

Balandis 

2022 m. 

Mokytojos: 

I.Erlickienė, 

V.Mačiukienė, 

sporto pedagogė 



11 
 

A.Šimkuvienė, 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

R.Skirmontienė 

20. Tarptautinė knygos diena. Balandis 

2022 m. 

PU gr. mokytojos: 

J.Stackevičiūtė-

Bubinienė,               

S.Gedminė              

D.Liauksminaitė 

21. Išvyka su vaikais ir tėvais. Balandis 

2022 m. 

PU gr. mokytojos: 

J.Stackevičiūtė-

Bubinienė,               

S.Gedminė              

D.Liauksminaitė 

22. Šventinė popietė  

„ Tau, mamyte, pirmieji žiedai“. 

Balandis 

2022 m. 

Mokytojos: 

D.Ružauskienė, 

R.Gapševičienė 

23. Pramoga „Lobio ieškotojai“. 

 

Balandis 

2022 m. 

Mokytojos: 

R.Drungilienė, 

I.Erlickienė 

24. Šventė su tėveliais „Kiškio pyragėliai“. 

 

Balandis 

2022 m. 

Mokytojos: 

S.Kairienė, 

D.Stankienė, 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

R.Skirmontienė 

25. Šventė su tėveliais „Jau saulutė skaisčiai 

šviečia ir visus pievelėn kviečia“. 

Balandis 

2022 m. 

Mokytojos: 

D.Juodeikienė, 

D.Stankienė, 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

R.Skirmontienė 

26. Ekskursija – vakaronė „Duonos kelias“. Gegužė 

2022 m. 

Mokytojos: 

V.Mačiukienė, 

R.Drungilienė, 

I. Erlickienė 

27. PU išleistuvės. 

 

Gegužė 

2022 m. 

PU gr. mokytojos: 

J.Stackevičiūtė-

Bubinienė,               

S.Gedminė              
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingas 

1. Patvirtinti „Sveikuoliuko“ komandos 

narių sudėtį. 

Rugsėjis 

2021 m. 

„Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

2. Parengti „Sveikuoliuko“ metinį veiklos 

planą. 

Rugsėjis 

2021 m. 

„Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

3. Europos judumo savaitė. 2021-09-16-22 „Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

4. „Rieda ratai rateliukai“ Rugsėjis 

2021 m. 

„Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

5. Solidarumo bėgimas „Gelbėkime vaikus“ Rugsėjo 29 d. Sporto pedagogė 

A. Šimkuvienė 

6. Turizmo diena Rugsėjis 

2021 m. 

Sporto pedagogė 

A. Šimkuvienė 

7. „Futboliukas“ Spalis – balandis 

2021-2022 m. 

Sporto pedagogė 

A. Šimkuvienė 

8. Projektas „Mano pėdutės“ Spalis – balandis Sporto pedagogė 

D.Liauksminaitė, 

meninio ugdymo 

pedagogė 

R.Skirmontienė 

28. Šventinė pramoga „Sportuojanti šeima“. Gegužė 

2022 m. 

 

Mokytojos: 

I.Miniauskienė, 

R.Gapševičienė 

29. Sportinė pramoga „Sportuoju su šeima“. 

 

Gegužė 

2022 m. 

Mokytojos: 

E.Antanavičiūtė, 

S.Valaitienė, 

sporto pedagogė 

A.Šimkuvienė, 

meninio ugdymo 

pedagogė 

R.Skirmontienė 

30. Vaikų gynimo diena. 

 

Birželis 

2022 m. 

,,Kibirkštėlės“ 

komanda 

31. Dalyvavimas respublikiniuose projektuose 

parodose, akcijose. 

 

Per mokslo 

metus  

2021-2022 m. 

Visų grupių 

mokytojos 

32. Idėjų bankas pildomas. Per mokslo 

metus  

2021-2022 m. 

Visų grupių 

mokytojos 

SVEIKUOLIŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 
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2021-2022 m. A.Šimkuvienė 

9. Sveikatiados projektas Spalis-gegužė 

2021-2022 m. 

Sporto pedagogė 

A.Šimkuvienė 

10. ,,Judėkime visi kartu“ Lapkritis 

2021 m. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

11. RIUKKPA ,,Mažųjų žaidynės“ Spalis – gegužė 

2021-2022 m. 

„Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

12. Sporto šventė ,,Žiemos pramogos“ Gruodis-sausis 

2021-2022 m. 

„Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

13. ,,Taisyklinga laikysena“ Gruodis 

2021 m. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

14. Bėgimas ,,Bėgame už laisvę“ Vasaris 

2022 m. 

Sporto pedagogė 

A.Šimkuvienė 

15. ,,Fizinis aktyvumas-kas tai? Kovas 

2022 m. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

16. Pasaulinė sveikatos diena Balandžio 7 d. „Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

17. ,,Sportuojam su šeima“ Gegužė 

2022 m. 

Mokytoja 

V.Mačiukienė, 

sporto pedagogė 

A.Šimkuvienė 

18. Darbuotojų išvyka į Tirkšlių pušyną Gegužė 

2022 m. 

„Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

19. Sportinio inventoriaus įsigijimas Per mokslo metus 

2021-2022 m. 

Direktorė 

I.Mažeikienė 

20. Idėjų bankas pildomas Per mokslo metus 

2021-2022 m. 

„Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

INOVATYVIŲJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

1.  Sudaryti darbo grupės „Gintarėlis 

inovatyviai“ metinį veiklos planą 

2021/2022 m.m. 

Rugsėjis 

2021 m. 

Darbo grupės 

nariai 

2.  Organizuoti darbo grupės posėdžius. Per mokslo metus, 

pagal poreikį 

2021-2022 m. 

Darbo grupės 

nariai 

3. Tęsti ir toliau taikyti: socialinio-emocinio 

ugdymo programą „Dramblys“, STEAM 

ugdymo elementus. 

Per mokslo metus 

2021-2022 m. 

Darbo grupės 

nariai, 

mokytojos 

4. 

 

 

Skatininti mokytojas naudotis 

„eTwinning“ portalu, teikti konsultacijas ir 

pagalbą. 

Per mokslo metus 

2021-202 m. 

PU gr. 

mokytojos: 

J.Stackevičiūtė-

Bubinienė,               

S.Gedminė              

D.Liauksminaitė 

5. Dalyvauti Erasmus + programoje 

(pabandyti sudalyvauti). 

 

Per mokslo metus  

2021-2022 m. 

PU gr. 

mokytojos: 

S.Gedminė              
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D.Liauksminaitė 

6. Parengti darbo grupės „Gintarėlis 

inovatyviai“ nuveiktų darbų ataskaitą 

2021/2022 m.m. 

Birželis 

2022 m. 

Darbo grupės 

nariai 

 

UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪRA 

Eil.Nr. Priemonė Vykdymo terminas Atsakingas 

1. Ilgalaikių planų kokybė. 

Švietimo pagalbos specialistų dokumentų 

kokybė. 

 

Rugsėjo mėn. Direktorė 

2. Savaitės ugdomosios veiklos planavimo 

elektroniniame dienyne kokybė. 

Spalio mėn. 

 

Direktorė 

 

Vasario mėn. Pavaduotoja 

ugdymui 

3. Dienos ritmas (vaiko diena darželyje). Spalio mėn. Direktorė 

Sausio mėn. Pavaduotoja 

ugdymui 

 

4. Vaikų vertinimas. Lapkričio mėn. 

Gegužės mėn. 

Direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

5. Įtraukusis ugdymas Sausio mėn. 

Balandžio mėn. 

Direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

6. Mokytojų veiklos ir kvalifikacijos 

tobulinimo savianalizė. 

Gegužės mėn. Direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

7. Vaikų sveikatos palaikymo ir higieninių 

įgūdžių formavimas. 

Vasario mėn. 

Balandžio mėn. 

Direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

8. Švietimo pagalbos specialistų veiklos 

rezultatyvumas. 

Vasario mėn. 

 Gegužės mėn. 

Direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

9. STEAM metodo taikymas ugdymo 

procese. 

Lapkričio mėn. 

Balandžio mėn. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

10. Informacinių technologijų taikymas 

ugdomojoje ir kasdieninėje vaikų veikloje. 

Kovo mėn. Pavaduotoja 

ugdymui 

 

ATVIRŲ VEIKLŲ STEBĖJIMAS 

Eil. 

Nr. 

MOKYTOJAS Vykdymo 

terminas 

Stebėsenos grupė 

1. Sonata Jankauskienė 2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

2. Irma Kovalčiuk 2022 m. Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 
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vasario mėn. mokytojai 

3. Audronė Šimkuvienė 2022 m. 

sausio mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

4. Esmeralda Butaitė 2022 m. 

sausio mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

5. Roma Skirmontienė 2022 m. 

vasario mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

6. Inga Miniauskienė 2022 m. 

gegužės mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

7. Rita Gapševičienė 2022 m. 

gegužės mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

8. Dainora Ružauskienė 2022 m. 

vasario mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

9. Donata Liauksminaitė 2022 m. 

vasario mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

10. Simona Gedminė 2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

11. Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė 2022 m. 

gegužės mėn.  

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

12. Sonata Kairienė 2022 m. kovo 

mėn.  

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

13. Daiva Juodeikienė 2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

14. Danutė Stonkienė 2022 m. 

sausio mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

15. Regina Mažirimienė 2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

16. Edvina Antanavičiūtė 2022 m. 

gegužės mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

17. Stasė Valaitienė 2022 m. kovo 

mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

18. Virginija Mačiukienė 2022 m. kovo 

mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

19. Rūta Drungilienė 2022 m. 

sausio mėn. 

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

20. Ieva Erlickienė 2022 m. kovo 

mėn.  

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

 

DARBAS SU ŠEIMA, RYŠIAI SU VISUOMENE  

Eil.Nr. Priemonė Vykdymo terminas Atsakingas 

1. Tėvų susirinkimai grupėse: 

 supažindinti tėvus su įstaigos 

veikla, ugdymo programomis, 

Rugsėjo – spalio mėn. Direktorė 

Grupių 

mokytojos 
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metodika, dienos ritmu ir kt.;  

 aptarti tėvų dalyvavimo ugdymo 

procese galimybes; 

 supažindinti tėvus su papildoma 

veikla darželyje. 

2. Tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme: 

• sudaryti sąlygas tėvams stebėti bei 

dalyvauti ugdomojoje veikloje grupėse. 

• organizuoti vaikų darbelių bei šeimos 

kūrybinių darbelių parodas. 

• kartu su tėvais rengti šventes, pramogas, 

vakarones. 

• pateikti individualių užduočių šeimoms, 

siekiant ugdymo perimamumo 

Visus mokslo metus Grupių 

mokytojos 

3. Tėvų švietimas: 

• rengti informacinius bukletus, atmintines 

aktualiais vaikų ugdymo klausimais. 

• pedagogų bei kitų specialistų 

konsultacijos tėvams apie įtraukuji ugdymą 

Visus mokslo metus Grupių 

mokytojos 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

4. Informacijos apie įstaigos veiklą 

talpinimas internetiniame 

tinklapyje, spaudoje. 

Visus mokslo metus Direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui  

Grupių 

mokytojos 

 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO 

PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2022 M.M. 

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS  

 

UŽDAVINIAI: 
1. Padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, išvengti pavojingų medžiagų ir rizikingo elgesio.  

2. Ugdyti gebėjimus suprasti savo sveikatos būklę, atsargiai elgtis su vaistais, buitinėmis cheminėmis medžiagomis, 

vengti rizikos, susijusios su rūkymu ir alkoholinių gėrimų vartojimu.  

3. Skatinti nuostatas: saugoti ir stiprinti sveikatą, laikytis saugos buityje, vengti kenksmingų medžiagų ir rizikingo 

elgesio. 

Tema Pasiekimai Žinios Gebėjimai/įgūdžiai Vertybinės 

nuostatos/požiūris 

Vaistai 

 

Spalis 

2021 m. 

Žino, kad vaistai vartojami tik 

sergant. 

Supranta, kodėl negalima imti 

jokią vaistą be tėvą ar gydytoją 

nurodymą. 

Žino galimus pavojus dėl 

neatsargaus vaistą vartojimo. 

Sveikata ir sveikatos 

stiprinimo būdai 

(fizinis aktyvumas, 

vitaminai ir t. t.) 

Netinkamo vaistą 

vartojimo pasekmės. 

Ugdomi gebėjimai 

suprasti savo būseną, 

savijautą ir kreiptis 

pagalbos į 

suaugusiuosius, kai 

jaučiasi blogai. 

Ugdoma nuostata 

sveikai gyventi ir 

elgtis atsakingai su 

vaistais. 

Formuojamas 

atsakingas požiūris į 

sveikatą. 
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Buitinės 

cheminės 

medžiagos 

 

Lapkritis 

2021 m. 

Žino, kad buityje naudojamas 

medžiagas galima naudoti tik pagal 

paskirtį ir laikantis saugos 

nurodymą. 

 

Supranta, kokį pavoją gali kelti 

netinkamai naudojamos buitinės 

cheminės medžiagos ir geba elgtis 

atsargiai. 

Geba laikytis elementarią higienos 

įpročių. 

Kai kurios buityje 

naudojamos 

medžiagos (valikliai, 

skalbimo milteliai, 

dažai, klijai ir kt.), ją 

paskirtis. 

 

Kuo jos gali būti 

pavojingos, jei 

naudojamos 

netinkamai. 

Ugdomi gebėjimai 

naudoti buitines 

chemines medžiagas 

tik pagal paskirtį ir 

prižiūrint 

suaugusiesiems, taip 

pat pastebėti 

netinkamoje vietoje 

laikomas buitinės 

chemijos priemones 

ir pranešti 

suaugusiesiems apie 

tai. 

Ugdomos savisaugos 

ir švaros laikymosi 

nuostatos. 

Tabakas 

 

Gruodis 

2021 m. 

Žino, kokios yra neigiamos 

rūkymo pasekmės. 

Žino, kokius įpročius reikėtų 

ugdytis norint augti sveikam ir 

stipriam. 

Supranta, kodėl vaikams 

draudžiama rūkyti. 

Sveika gyvensena ir 

žalingi įpročiai. 

Rūkymas – žalingas 

įprotis. 

Kodėl žmonės rūko? 

Rūkymo poveikis 

vaikų sveikatai. 

Mokoma(si) skirti 

sveikos gyvensenos 

ir žalingus įpročius. 

Skatinamas 

gebėjimas vengti 

pasyvaus rūkymo 

pavojaus. 

Ugdoma nuostata 

vengti ir netoleruoti 

rūkymo, nesekti 

blogu kitą pavyzdžiu. 

Alkoholiniai 

gėrimai 

 

Sausis 

2022 m. 

Žino, kad alkoholiniai gėrimai 

labai kenkia suaugusiųjų ir ypač 

vaikų sveikatai. 

Supranta, kodėl vaikams 

draudžiama vartoti alkoholinius 

gėrimus. 

Paaiškina, ko negalima daryti 

išgėrusiam žmogui (pvz., vairuoti 

automobilio, dirbti, plaukioti ir t. 

t.) ir kodėl. 

Numato, kokius įpročius reikėtų 

ugdytis norint augti sveikam ir 

stipriam. 

Alkoholinių gėrimų 

poveikis 

suaugusiajam ir 

vaikui. 

Išgėrusio žmogaus 

elgesys (pvz., 

agresyvumas, savo 

poelgių 

nekontroliavimas...) 

Šventės, tradicijos, 

papročiai nevartojant 

alkoholio. 

Formuojami sveikos 

gyvensenos įgūdžiai. 

Ugdomas gebėjimas 

vengti bendrauti su 

išgėrusiais 

asmenimis ir 

atsispirti smalsumui 

ar kitų siūlymams 

paragauti alkoholinių 

gėrimų. 

Formuojamas 

neigiamas požiūris į 

alkoholinių gėrimų 

vartojimą; 

rūpinimasis savo 

sveikata. 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

2021/2022 M.M. VEIKLOS PLANAS 

Tikslas: rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, 

atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

Uždaviniai:  

 Kurti įstaigoje saugią, sveiką ir palankią mokymosi aplinką, užtikrinančią gerą savijautą. 

 Atlikti ugdomosios aplinkos, jos saugumo, bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų 

su vaiko gerove susijusių aspektų analizę. 

 Užtikrinti vaikui teikiamų paslaugų kokybę, atitinkančią jo brandą bei individualius 

gebėjimus.  

 Bendradarbiauti pedagogams su kitais specialistais, atliekant specialiųjų poreikių vaiko 

pasiekimų vertinimą.  

 Atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese 

įvertinimą. 
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 Rūpintis vaiko socialine, emocine gerove, švietimo pagalba ir sveikatos ugdymu.  

 Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio švietimo 

klausimais.  

 Įvykus krizei lopšelyje – darželyje, t.y. netikėtam ir/ ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam 

įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, organizuoti krizės valdymo 

priemones.  

 Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis 

institucijomis, įstaigomis ar asmenimis, susijusiomis su vaiko gerove.  

 

Darželio vaiko gerovės komisijos funkcijos:  

1. remdamasi Darželio turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka 

Darželio ugdomosios aplinkos, jos saugumo, Darželio bendruomenės narių tarpusavio santykių ir 

kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę; 

2. rūpinasi pozityvaus Darželio mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, 

koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Darželio vadovui 

dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, 

prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų; 

3. organizuoja Darželio bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų 

saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo 

renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose 

srityse Darželyje dirbantiems pedagogams; 

4. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar 

švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo 

ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui 

teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų; 

6. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą 

Darželyje;  

7. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, 

teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios 

priežiūros priemonių tobulinimo; 

8. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės 

vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui 

reikalingos mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą; 

9. įvykus krizei Darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą 

Darželio bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę 

Darželio bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones; 

10. bendradarbiauja su Darželio savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos 

Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios 

priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės 

administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą 

savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros 

įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, 

įstaigomis ar asmenimis; 
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11. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme 

nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

Eil. Nr.  Veikla Atsakingas asmuo Data 

1. Sudaryti Vaiko gerovės komisijos 

veiklos planą 2021 – 2022 m. m.  

VGK nariai Rugsėjis 

2021 m. 

2. Organizuoti VGK posėdžius VGK pirmininkas Pagal poreikį, 

visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

3. Parengti metinę logopedo darbo 

ataskaitą.  

Logopedė S. Jankauskienė Birželis 

2022 m. 

4. Parengti VGK metinę ataskaitą.  VGK pirmininkas Birželis 

2022 m. 

 

SVEIKATOS UGDYMAS 

 

5. Konsultuoti vaikus bei jų tėvus 

sveikatos išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais. Inicijuoti 

pokalbius grupėse sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos 

įgūdžių klausimais. 

5.1. Europos sveikos mitybos 

dienos paminėjimas. 

 

5.2. Užsiėmimai „Kad mano 

dantukai būtų sveiki“. 

  

5.3. Užsiėmimai „Noriu būti 

sveikas ir žvalus“.  

5.4. Pasaulinė rankų higienos 

diena.  

Užsiėmimas „Mano švarios 

rankos“.  

5.5. Pasaulinė triukšmo supratimo 

diena.  

Užsiėmimai „Tylos stebuklinga 

versmė“.  

5.6. Pasaulinė psichikos sveikatos 

diena.  

Užsiėmimai „Kada vaikai yra 

laimingi“. 

Visuomenės sveikatos  

specialistė, grupių 

mokytojos 

 

 

 

Visuomenės sveikatos  

specialistė, grupių 

mokytojos 

Visuomenės sveikatos  

specialistė, grupių 

mokytojos 

Visuomenės sveikatos  

specialistė, grupių 

mokytojos 

Visuomenės sveikatos  

specialistė, grupių 

mokytojos 

 

Visuomenės sveikatos  

specialistė, grupių 

mokytojos 

 

Visuomenės sveikatos  

specialistė, grupių 

mokytojos 

Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

 

 

 

Lapkričio 8 d. 

2021 m. spalio 

4 d. 

Kovas 

2022 m. 

 

Gegužė 

2022 m. 

 

Gegužės 5 d. 

2022 m. 

 

 

Balandžio 27 d. 

2022 m. 

 

 

Spalio 10 d. 

2021 m. 

 

ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJA 

 

6. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinės programos 

integravimas į grupių mokytojų 

Grupių mokytojos Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 
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valandėles.  

7. Akcija „Pūsk muilo burbulus, ne 

tabako dūmus“.  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Gegužė 

2022 m. 

 

PREVENCINĖ VEIKLA 

 

8.  Stebėti vaikų adaptaciją 

ikimokyklinėse  ir 

priešmokyklinėse grupėse. 

Grupių mokytojos  Spalis-lapkritis 

2021 m. 

9.  Dalyvauti tėvų susirinkimuose. VGK Pagal poreikį 

10.  Vykdyti individualias konsultacijas 

tėvams. 

VGK  Pagal poreikį 

11. Vykdyti pedagogų konsultavimą. VGK Pagal poreikį 

12. 

 

Vesti meno terapijos užsiėmimus 

dailės studijoje pagal sudarytą 

tvarkaraštį darželio ugdytiniams. 

Meninio ugdymo pedagogė 

E. Butaitė 

Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

13.  Vykdyti bendrą muzikos, sporto ir 

kalbos projektą ,,Lobio jieškotojai“ 

Logopedė I. Kovalčiuk, 

meninio ugdymo pedagogė 

R. Skirmontienė, 

 sporto pedagogė  

A. Šimkuvienė,  

grupių mokytojos 

Balandis 

2022 m. 

14. 

 

Kartu užpildyti ikimokyklinio 

amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymo(-si) poreikių, pasiekimų 

aprašą ir grafiką. 

Grupių mokytojos, tėvai ir 

kt. specialistai 

Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

15.  Vykdyti saugaus eismo savaitę: 

15.1. Edukacinės išvykos į policiją 

ir gaisrinę.  

15.2. Akcija „Atšvaitų diena“.  

Grupių mokytojos, 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Rugsėjis-spalis 

2021 m. 

 

Spalio 21 d. 

2021 m. 

16. Vykdyti akciją „Baltasis badas“ 

(pagalba paukšteliams ir žvėreliams 

žiemą).  

Grupių mokytojos Sausis 

2022 m. 

17. 

 

GMP, „Kibirkštėlės“, sveikatos 

stiprinimo narių vykdomos gerumo 

akcijos. 

GMP, „Kibirkštėlės“, 

„Sveikuoliuko“ narės 

Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

18.  Patyčių ir smurto prevencija: 

18.1. Šypsenos diena.  

18.2. Tolerancijos diena. 

18.3. Draugo diena.  

PU pedagogės Rugsėjis-

lapkritis 

2021 m. 

Sausis  

2022 m. 

 

 

19.  Vykdyti socialinio – emocinio 

ugdymo programą „Dramblys“ 

ikimokyklinukams ir 

priešmokyklinukams. 

Grupių mokytojos Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

20.  

 

Edukacinių erdvių keitimas (vaikai 

lankosi įvairiose įstaigos 

Grupių mokytojos Visus mokslo 

metus 
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patalpose).  

 

2021-2022 m. 

 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

 

21. Švietimo (logopedo) pagalbos 

gavėjų sąrašo sudarymas ir 

patvirtinimas PPT. 

VGK pirmininkas Rugsėjis 

2021 m. 

22. Rinkti informaciją apie mokinius, 

turinčius mokymosi sunkumų, 

elgesio ar emocijų problemų: 

24.1. gavus tėvų sutikimą atlikti 

pirminį įvertinimą; 

24.2. aptarti įvertinimo rezultatus 

VGK; 

24.3. įtraukti į švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašą ir teikti logopedo 

pagalbą; 

24.4. siųsti vaiką įvertinimui į PPT.  

24.5. teikti siūlymą PPT dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo; 

24.6. konsultuoti pedagogus ir 

tėvus. 

24.7. aptarti mokinių, patiriančių 

mokymosi sunkumus ugdymo 

procese.  

Logopedė, mokytojos, 

tėvai 

Pagal poreikį, 

visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

23. Vesti individualius  konsultacinio 

pobūdžio pokalbius su vaiko tėvais 

ir atviras  logopedines pratybas. 

Logopedė Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

24. Rinkti ir kaupti medžiagą apie 

specialiųjų poreikių vaikų ugdymą. 

Logopedė, mokytojos,  

VGK nariai 

Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

25. Teikti konsultacijas pedagogams 

dėl spec. poreikių vaikų ugdymo 

(si). 

Logopedė Pagal poreikį 

26. Dalyvauti rajono ir spec. pedagogų 

metodinio ratelio veikloje. 

Logopedė Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

27. 

 

Dalyvauti seminaruose, 

kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

Logopedė, VGK nariai Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

 

KRIZIŲ VALDYMAS 

 

28. Vykdyti krizių valdymą mokykloje: 

30.1. Koordinuoti krizių valdymą. 

30.2. Informacijos perdavimas, 

ištikus krizei. 

30.3. Pagalbos suteikimas 

mokiniui. 

 

Direktorė I. Mažeikienė 

Mokytoja J. Statkevičiūtė – 

Bubinienė 

Logopedės 

S. Jankauskienė, I. 

Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 



22 
 

30.4. Informacijos rinkimas, 

tikslinimas.  

Kovalčiuk, 

mokytojos R. Drungilienė, 

J. Statkevičiūtė – 

Bubinienė, S. Gedminė 

29. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo 

klausimais. 

VGK Visus mokslo 

metus 

2021-2022 m. 

 

 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“  

 MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 

ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS 

2021-2022 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data  Atsakingas 

1. Aptarti ir patvirtinti mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos komisijos posėdžių grafiką 2021-

2022 m.m. 

 

 

2020-09-03 

Pirmininkė  

I. Mažeikienė 

2. Aptarti lopšelio – darželio „Gintarėlis“ 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos komisijos 

veiklą už 20121-2022 m .m., parengti 

ataskaitą. 

Dėl priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

metodininko kvalifikacijos suteikimo 

mokytojai Donatai Liauksminaitei. 

Dėl priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

metodininko kvalifikacijos suteikimo 

mokytojai Simonai Gedminei. 

 

 

2022-05-31 

Pirmininkė  

I. Mažeikienė 

 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“  

EDUKACINIŲ ERDVIŲ TOBULINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data  Atsakingas 

1. Įkurti 2 vidaus bendrosios aplinkos-

koridoriuose ir laiptinėse žaidimų, motorikos 

lavinimo zonas, vaikų dėmesiui, mąstymui, 

smulkiajai motorikai ir kūrybiškumui ugdyti. 

 

Iki 2022 birželio 

mėn. 

 

Pavaduotoja ūkiui 

L.Antanavičienė 

2. Sukurtos 2-3 emocinį intelektą ugdančios 

priemonės pagal ,,lauko darželio“ idėjas. 

Iki 2022 

rugpjūčio mėn.  

Pavaduotoja ūkiui 

L.Antanavičienė 

 

____________________ 
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