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2021-2022 M.M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Įgyvendindami 2021-2022 m.m. veiklos planą atsižvelgėme į Mažeikių lopšelio – 

darželio „Gintarėlis“ (toliau Mokykla) strateginius tikslus - sudaryti sąlygas vaikų ugdymo, 

ugdymosi ir darželio pažangai; gerinti bendruomenės mikroklimatą. 

 Mokyklos veikla finansuojama iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšų, specialiosios programos lėšų, rėmėjų lėšų, 

kitų fondų lėšų. Panaudojant 2021 m. skirtus asignavimus, turimus žmogiškuosius išteklius įstaiga 

baigė įgyvendinti 2020-2022 metų strateginio plano tikslus. 

Mokykla 2021-2022 m.m. teikė švietimo paslaugas ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo amžiaus vaikams. Įgyvendino ikimokyklinio ugdymo(si) programą patvirtintą lopšelio-

darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2016 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V1 – 55, priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą patvirtintą Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

2014 m. rugsėjo 2 d. Nr.V-779, emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymo 

programą Dramblys.lt, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą.  

2021 m. rugsėjo 1 d. mokinių registre buvo 175 vaikai. Įstaigoje sukomplektuota 10 

grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. 

Vaikų grupės komplektuotos atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius.  

Įstaigoje dirbo 52 darbuotojai. Mokykloje teikė logopedo, mokytojų padėjėjų pagalba 

vaikams ir šeimoms. 

Mokyklos mokytojai ir aptarnaujantis personalas kėlė savo kvalifikaciją dalyvaudami 

kursuose, seminaruose, konferencijose. Tiek mokytojai, tiek aptarnaujantis personalas dalyvavo 

mokymų programoje „Besimokančių darželių tinklai“. 2022 m. gegužės 31 d. priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos Donata Liauksminaitė ir Simona Gedminė įgijo priešmokyklinio ugdymo 

mokytojo metodininko kvalifikaciją. 2022 m. vasario 28 d. mokytojos Simona Gedminė, Donata 

Liauksminaitė ir Jūratė Stackevičiūtė – Bubinienė bendradarbiaujant su Mažeikių švietimo centru 

suorganizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinę – praktinę 

konferenciją „Žaidimai – tai...“. Joje dalyvavo 150 klausytojų iš visos Lietuvos.  

Didelis dėmesys mokykloje skiriamas sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje: vaikų sveikatai, fiziniam aktyvumui, adaptacijai, 

sporto švenčių, išvykų organizavimui. Mokykloje buvo įgyvendinami ilgalaikiai projektai:  

„Futboliukas“, respublikinis ikimokyklinis projektas Sveikatiada“, respublikinis ikimokyklinis 

projektas „RIUKKPA“. Sveikatos stiprinimo klausimais Mokykla bendradarbiauja su Mažeikių 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistais. 2021 m. dalyvauta ES lėšomis 

finansuojamose programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

Mokykloje aktyviai vykdyta gamtosauginė veikla. Už įgyvendintą gamtosauginių mokyklų 

programą 2021 m. mokykla apdovanota Žaliąja vėliavą ir Aplinkosauginio švietimo fondo 

sertifikatu.   

 2022 m. Mažeikių rajono savivaldybė finansavo aplinkosauginio švietimo projektą 

„Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“. Mokykla gavo 866,62 eur. 

projektui vykdyti. 2022 m. laimėtas projektas Olimpinė karta „Gintarėlio olimpiečiai“, gauta 400 

eur. 2022 m. laimėtas projektas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos ugdymo ir 

fizinio aktyvumo skatinimo veikloms organizuoti „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas 

ankstyvajame amžiuje“, skirta 1193 eur.  

Vaiko gerovės komisija priėmė sprendimus dėl ugdytinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, dėl vaikų, kuriems buvo teikiama švietimo pagalba. Priimti nutarimai dėl papildomų 
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mokytojų pareigybių įsteigimo, dėl glaudesnio bendradarbiavimo su Mažeikių pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistais. Logopedės bendradarbiavo su tėvais, teikė individualias 

konsultacijas apie kalbos ir kalbėjimo trūkumus ir jų šalinimą, šnekamosios kalbos lavinimą, atliko 

ugdytinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų pirminį ir pakartotinį įvertinimą, teikė 

rekomendacijas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, 

metodų, trukmės pritaikymo. 2021-2022 m.m. mokykloje buvo 12 vaikų, kuriems rekomendacijas 

dėl specialiojo ugdymosi poreikių skyrė Mažeikių pedagoginė psichologinė tarnyba.  

Mokytojai, mokytojų padėjėjai ir pagalbos specialistai dalyvauja šalies, apskrities, 

miesto kvalifikaciniuose renginiuose, kuriuose tobulina dalykinę pedagoginę kompetenciją, 

bendradarbiauja su kitų švietimo institucijų pedagogais, vertina ir taiko savo darbe gerąją darbo 

patirtį bei švietimo naujoves. Rengia bei įgyvendina ilgalaikius ir trumpalaikius projektus.  

2021-2022 m.m. mokytojai su savo ugdytiniais dalyvavo projektuose ir gavo padėkas: 

Visagino lopšelio – darželio „Auksinis gaidelis“ už dalyvavimą respublikinėje virtualioje kūrybinių 

darbų parodoje „Abėcėlė kitaip“; Kauno rajono Karmėlavos lopšelio – darželio „Žilvitis“ už 

dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir įstaigų bendruomenių 

virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Kuo gali pavirsti kamšteliai“; Futboliuko už vaikų aktyvų ir 

sportišką gyvenimo būdą per edukacines futbolo veiklas; Vilniaus lopšelio – darželio „Sveikuolis“ 

už aktyvų dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų Sveikatinimo akcijoje „Mažieji 

turistai – 2022 m.“; Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ už dalyvavimą respublikiniame 

ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų renginyje „Gamta kviečia žaisti“; Klaipėdos 

lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ už aktyvų dalyvavimą respublikiniame projekte “Padovanok 

perskaitytą knygą – prisidėk prie Sengirės išsaugojimo“; Panevėžio lopšelio – darželio 

„Žvaigždutė“ už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

virtualioje fotografijos parodoje „Žibantys Helovyno moliūgai“; Šalčininkų lopšelio – darželio 

„Pasaka“ už aktyvų ir kūrybingą dalyvavimą respublikiniame projekte „“Sveikos pėdutės su 

STEAM pagalba“ ir t.t. 

Mokykla dalyvauja Mažeikių miesto organizuojamuose renginiuose. Mūsų mokykla 

2021 m. pateko tarp prizininkų Mažeikių rajono savivaldybės rugsėjo mėnesį skelbto konkurso 

"Diena be automobilio". Labai džiaugėmės prizais - kvietimais į lėlių ir kaukių spektaklį vaikams 

"Daktaras Dolitlis". Rugsėjo 6 d. tėveliai, močiutės, mokytojos, mokytojų padėjėjos, vaikai 

dalyvavo Mažeikių miesto šventėje "Miestas vingyje Ventos". 2022 m. vasario 16 d. Lietuvos 

Nepriklausomybės dieną mokykla dalyvavo šeštajame bėgime „Bėgame už laisvę“. Mokytoja 

Audronė Šimkuvienė bėgo 10 km, mokytoja Ieva Erlickienė bėgo 1 km. Mokykla buvo apdovanota 

padėkos raštu už gausiausią dalyvavimą užėmus II vietą.  Kovo 8 d. dalyvavome Mažeikių futbolo 

akademijos salėje moterų futbolo dienos “Draugiškose kovose”. Balandžio 8 d. kartu su Mažeikių 

rajono klubu „Mano namai“ vadovaujant mokytojai Esmeraldai Butaitei puošėme Mažeikių Burbos 

skverelį. Birželio 2 d. Mažeikių senamiesčio parke vyko dainų šventė „Muzika žiedų ir vėjo“, 

kurioje dalyvavo mokyklos mišrus ansamblis vadovaujamas meninio ugdymo mokytojos Romos 

Skirmontienės.  Rugpjūčio 14 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio aikštėje dalyvavome Mažeikių rajono 

klubo „Mano namai“ organizuotoje parodoje „Kai pakvimpa žolynai...“. Mokykla gavo padėkos 

raštą.  

 Mokykla dalyvauja ir respublikiniuose renginiuose. 2021 m. lapkričio mėn. pirmoji 

ponia Diana Nausėdienė kvietė įsitraukti į „Baltojo paukščio“ akciją. Šia akcija buvo siekiama 

suburti visuomenę kūrybiškumui, susitelkimui, bendrystei ir tiesiog smagiam bei linksmam 

užsiėmimui. Mokyklos bendruomenė saugiai susiėjo ir vėlė vilnos paukštelius, kurie buvo išsiųsti į 

Prezidentūrą puošti kalėdinės eglutės. Mokykla gavo pirmosios ponios Dianos Nausėdienės 

padėkos raštą. 2022 m. gegužės mėnesį 25-ajame nacionaliniame vaikų ir moksleivių dainų 
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konkurse „Dainų dainelė“, tarp 37 konkurso laureatų – mūsų mokyklos solistė Rustė 

Valantinavičiūtė tapo ne tik laureatė,  bet buvo jauniausia konkurso dalyvė. Jai 3 metai. Mergaitę 

dainuoti mokė ir konkursui parengė meninio ugdymo mokytoja metodininkė Roma Skirmontienė. 

Birželio 12 d. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro didžiojoje scenoje dainavo visi ,,Dainų 

dainelės“ konkurso laureatai. Jų tarpe ir mūsų mokyklos solistė. Birželio 22 d. mokyklos vaikai ir 

mokytojai dalyvavo respublikiniame projekte „770 Gimtadienio smėlio tortai“ paminėti Klaipėdos 

miesto 770 metų jubiliejų, kuriuo metu buvo siekiamas Lietuvos rekordas. Panaudodami gamtines 

medžiagas mūsų darželio vaikai ir mokytojai pagamino virš 100 tortų. Taip padėjome Klaipėdos 

lopšeliui – darželiui „Ąžuoliukas“ pasiekti Lietuvos rekordą. Mūsų mokykla buvo paminėta 

televizijos LNK laidoje. Liepos 23 d. mokytoja Esmeralda Butaitė ir mokytojos padėjėja Laima 

Piekautienė kartu su Mažeikių rajono klubu „Mano namai“ dalyvavo tarptautiniame floristinių 

kilimų pynimo konkurse Anykščiuose „Kryptis – Anykščiai“ ir užėmė III vietą.  

Mokyklos bendruomenė kiekvienais metais organizuoja tradicinius renginius: metų 

kalendorines šventes, valstybines šventes, Vaikų gynimo dieną ir kt. Mokykloje vyksta kūrybingi, 

žaismingi kultūriniai – pramoginiai renginiai: Diena be automobilio, turistų diena, mes rūšiuojam, 

tarptautinė šypsenos diena ir kt.  

Organizuodami šventes, minėjimus puošiame mokyklos vidaus ir lauko erdves, į jų 

puošybą įtraukiama visa Mokyklos bendruomenė. Tėveliai aktyviai ir noriai prisideda prie vidaus ir 

aplinkos puošybos.  

Į mokyklą atvyksta įvairios teatro trupės. 2022 m. birželio 9 d. vaikai matė ALFA lėlių 

teatrą spektaklį „Stebuklingas žodis“. Spektaklis sukėlė daug teigiamų emocijų.  

Per mokslo metus mokytojai daug su vaikais keliauja. 2021 m. rugsėjo 23 d. 

,,Nykštukų" grupės vaikai dalyvavo projekte ,,Gražus elgesys prie stalo" ir keliavo autobusu į UAB 

,,Vikedma" turgaus užkandinę. Rugsėjo 30 d. priešmokyklinukai vyko į priešgaisrinę gelbėjimo 

tarnybą. Spalio 22 d. priešmokyklinukai keliavo į Robotikos Akademija susipažinti su būrelio 

veikla, išbandyti lego galimybes konstruojant robotus. Gruodžio 23 d. priešmokyklinukai važiavo į 

Žemaitijos sostinę – Telšius. Kai kuriems vaikams tai buvo pirma gyvenimo kelionė autobusu. 

Kelionės tikslas – išvyka į Kalėdų Senelio ambasadą, kur pildosi slapčiausi norai, smagūs išradingi 

žaidimai su elfais. Vaikai buvo labai sužavėti ir nustebę, Kalėdų Senelio ambasadoje sukurta 

ypatinga, išmania, estetiška ir šventiška atmosfera. Priešmokyklinukai patekę į Kalėdų Senelio 

ambasadą, pasijuto, tarsi stebuklingoje kalėdinėje pasakoje, kur pildosi visi Kalėdų norai. Šiltas ir 

smagus susitikimas su linksmaisiais elfais ir magiškuoju Kalėdų Seneliu jo ambasadoje, paliko 

neišdildomų įspūdžių ir nuostabių akimirkų. 2022 m. Balandžio 6d. priešmokyklinukai lankėsi 

Mažeikių moksleivių namų salėje, kurioje vyko teatro studijos „Atžalynas“ spektaklis „Aštuntą prie 

laivo“. Balandžio 7 d. Pasaulinę sveikatos dieną, prisijungėme prie RIUKKPA organizuojamos 

Respublikinės akcijos „Judrūs vaikai – gamtos draugai“. Akcijos tikslas – ugdyti vaikų ir pedagogų 

sveiko gyvenimo būdo nuostatas, mokyti tausoti gamtą, skatinti aktyviai judėti gryname ore. Mūsų 

mokyklos „Nykštukų“, „Voveryčių“, „Bitučių“ ir „Boružėlių“ grupių vaikai žygiavo pėsčiomis į 

Mažeikių Pavenčių paplūdimį. Keliaudami surinko šiukšles, pasigrožėjo prabundančia gamta, 

pasiklausėme paukštelių čiulbėjimo. Pavenčių paplūdimio sporto aikštyne, vaikai žaidė judriuosius 

žaidimus. Žygį organizavo kūno kultūros mokytoja Audronė Šimkuvienė. Gegužės mėnesį 

ikimokyklinukų grupės vaikai, tėveliai, pedagogai vyko į Urvikių kultūros centrą.  Svetingi šių 

namų šeimininkai, visus pakvietė į ilgą duonelės atsiradimo kelią. Vaikai patys minkė duonelę, 

nekantriai laukė kol iškeps. Kol duonelė kepė, žiūrėjo  filmą, kuriame atsispindi nueitas duonelės 

kelias senovėje, susipažino su seniausiais žemės apdirbimo padargais, senoviniais rakandais. Vaikai 

paskanavo žemaitiškų valgių, dainavo senovines dainas,  žaidė žaidimus, šoko šokius. Gegužės 6 d. 

Mažeikių rajono viešosios bibliotekos Naftininkų filiale vyko literatūrinė valandėlė ,,Kuo įdomi 
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lietuvių kalba“ skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos bei lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

Renginyje dalyvavo „Voveryčių“ grupės vaikai.  Gegužės 9 d.,  priešmokyklinukai, vyko į Alpakų 

ūkį, įsikūrusį Dargaičių kaime, Šiaulių rajone. Vaikai turėjo galimybę susipažinti su skirtingomis 

gyvūnų rūšimis ir juos stebint pamaitinti skanukais. Iš viso ūkyje-mini Zoo, gyvena daugiau nei 100 

gyvūnų. Birželio 9 d. priešmokyklinukai ir dvi ikimokyklinio ugdymo grupės Mažeikių miesto 

pliaže dalyvavo „Pirmosios pagalbos varžybose“. Vaikai stebėjo, kaip suteikiama pagalba 

susižeidus, skęstant ar ištikus saulės smūgiui. Mokykla dalyvavo ilgalaikiame Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, kurį organizavo 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno 

kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projekto tikslas: didinti (1-7 m) vaikų fizinį aktyvumą, 

taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas. O renginio globėja – pirmoji šalies ponia Diana 

Nausėdienė. „Gintarėlio“ ugdytiniams atstovavo „Voveryčių“ ir „Nykštukų“ grupės šešių vaikų 

komanda: trys mergaitės ir trys berniukai, kurie birželio 5 d. su šeimos nariais, mokytoja: Regina 

Mažirimiene, bei kūno kultūros mokytoja Audrone Šimkuviene, vyko į Palangos sporto arenoje 

organizuotą baigiamąjį projekto renginį - finalinį festivalį. Festivalis praūžė be varžymosi, visos 

rungtys džiugios, patrauklios, atitinkančios vaikų amžių, parengtos profesionalių kūno kultūros 

pedagogų, dirbančių ikimokyklinėse įstaigose. 

2022 m. Mokykla įkūrė tėvų akademiją. Balandžio 25 dieną vyko tėvų akademijos 

paskaita “Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida ir kalbos sutrikimų šalinimo prevencija”. 

Paskaitą vedė mokyklos logopedės  Irma Kovalčiuk ir Sonata Sokolovienė. Paskaitos metu tėveliai 

sužinojo arba pasikartojo žinias apie vaikų kalbos raidos etapus nuo gimimo iki šešių metų, išklausė 

apie pavojaus signalus, kada reikėtų kreiptis pagalbos pas specialistus, pasižiūrėjo kaip kalba mūsų 

darželio vaikai ir krykštauja kūdikis, gavo patarimų kaip ugdyti vaiko kalbą namuose.  Gegužės 19 

d. vakare vyko tėvų akademijos praktinis dailės terapijos užsiėmimas „Svajonių kalnas“, kurį 

organizavo ir vedė mokytoja Esmeralda Butaitė. Dailės terapija vienas iš  efektyviausių  būdų 

išreikšti, išveikti, išrauti emocijas, jausmus per spontanišką ir nekontroliuojamą kūrybą. 

Informacija apie ugdomąją veiklą, vaiko pasiekimus, pažangą skelbiama Mokyklos 

elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, grupių susirinkimuose, individualių konsultacijų metu. 

Mokykla bendradarbiauja su Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padaliniu. 

Mūsų įstaigoje rugpjūčio mėnesį praktiką atliko 3 būsimos mokytojų padėjėjos. 2021 m. lapkričio 

29 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių r. Meškuičių lopšeliu – darželiu. Šilčiausi 

vaikų sveikinimai ir linkėjimai išsiųsti 2021 m. gruodį mūsų draugams į Cerebrinio paralyžiaus 

asociaciją, Plinkšių globos namus, Rumunijos darželį, Akmenės r. S. Daukanto gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrių "Kregždutė". 

2022 m. rugpjūčio mėn. mokykla dirbo ir priėmė vaikus iš kitų mokyklų. Taip buvo 

užtikrinta galimybė vasaros laike lankyti mokyklą. Norinčių lankyti įstaigą buvo 150 vaikų.  

2022 m. kapitaliai suremontuota bitučių grupė: pakeisti radiatoriai, grindys, nuleistos 

lubos, sutvarkytos sienos, pakeisti šviestuvai, supirkti nauji baldai, čiužiniai, patalynė. Pirmo aukšto 

koridoriaus patalpos išnaudotos edukacinėms erdvėms įkurti – sumontuotos lavinamosios sienelės. 

Mokyklos žaidimų aikštelėje pastatyti du nauji mediniai vaikų žaidimo nameliai, sertifikuota 

supynė gandro lizdas. Gamtos pažinimui pradėtas įrenginėti terapinis gėlynas. Grupės pasipildė 

naujomis knygomis, stalo žaidimais konstruktoriais. Priešmokyklinės grupės įsigijo edukacines 

bitutes - robotus "bee-bot". 
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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. 

 

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; 
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Eil.Nr. Priemonė Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBOS VEIKLA 

1. Uždavinys 

 Dalyvauti skirstant ir panaudojant darželio lėšas, bei užtikrinti jų kontrolę. 

 

1.1. ,, Pieno produktų vartojimas vaikų 

įstaigose“ pagal 2022/2023m.m. programą. 

 

 

Rugsėjis 

 

Tarybos nariai 

Maitinimo specialistė 

Būrelių pirmininkai 

Direktorė 

1.2. ,,Vaisiai vaikams vartojimas vaikų ugdymo 

įstaigose“ pagal 2022/2023m.m. programą. 

 

Spalis 

      

Tarybos nariai 

Maitinimo specialistė 

Direktorė 

2. Uždavinys 

Derinti, svarstyti ir vertinti  įvairias l-d. veiklos sritis. 

 

2.1.  L/d. tarybos pritarimas įstaigos veiklos 

planui ir kt. naujiems įstaigos 

dokumentams. 

Spalis Tarybos nariai 

Direktorė 

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLA 

1. Uždavinys 

Apžvelgti įstaigos veiklos planą, išskirti prioritetines sritis, supažindinti mokytojus su veiklos 

aprašu, ugdymo turiniu. 

 

1.1. 1. Įstaigos veiklos plano 2022-2023 m.m. 

aptarimas, prioritetinės sritys. 

2. Metodinių grupių ir tarybos pirmininkų 

rinkimai. 

3. Dėl prevencinių ir kitų programų 

integravimo į ugdymo turinį. 

Spalis I.Mažeikienė 

METODINIAI PASITARIMAI 

METODINĖS TARYBOS VEIKLA 

1. Uždavinys 

Organizuoti grupės narių susitikimą-diskusiją, 2020/2021 m.m. veiklos aptarimą bei sudaryti 

metodinės tarybos metinį veiklos planą 2021/2022 m.m. 

 

1.1. Metodinės tarybos 2021/2022 mokslo metų 

veiklos aptarimas. 

2022 m.  

rugsėjo 13 d. 

Pirmininkas, metodinės 

tarybos nariai 

1.2. Sudaryti metodinės tarybos metinį veiklos 

planą 2022/2023 m.m. 

2022 m. 

rugsėjo 13 d. 

Pirmininkas, metodinės 

tarybos nariai 

2. Uždavinys 

Užtikrinti pedagogų kvalifikacijos kėlimą 

 

2.1. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

užtikrinimas, siūlymų teikimas. 

2021 m. 

spalio 1 d. 

L. Narutavičienė,  

metodinės tarybos nariai 

3. Uždavinys 

Inicijuoti apskrito stalo diskusiją apie veiklų planavimą pristatymą, lauko metodinių priemonių 

kūrimą bendradarbiaujant su tėvais, patiriminio ugdymo modelio integravimą įvairių veiklų metu. 
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3.1. Mokytojų veiklų planavimo pavyzdžių 

pristatymas. 

2021 m. 

lapkričio  

30 d. 

Pavaduotoja ugdymui L. 

Narutavičienė, 

pirmininkas, metodinės 

tarybos nariai 

GAMTOSAUGINĖS METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

1. Uždavinys 

Planuoti, vykdyti GMP veiklą. 

 

1.1. Parengti GMP dokumentaciją.  

Parengti metodinės veiklos planą. 

 

Rugsėjis Mokytoja D.Ružauskienė. 

 

GMP komitetas 

1.2. Papildyti GMP komitetą naujais nariais. 

 

Vykdyti gamtosauginį auditą tema 

„Mokyklos aplinka“. 

 

Rugsėjis-

spalis 

Mokytoja D.Ružauskienė. 

GMP komitetas 

 

Pavaduotoja ugdymui 

L.Narutavičienė. 

 

Grupių mokytojos, tėvai. 

2. Uždavinys 

Kurti auklėtojų forumą, kompetencijų vystymo sistemą GMP klausimais 

 

2.1. Taikyti netradicinių ugdymo metodų 

sklaidą 

Pagal 

parengtą 

planą 

Grupių mokytojos 

 

2.2. Vykdyti ekologinės kultūros sklaidą mieste 

ir bendruomenėje 

Metų eigoje 

 

GMP komitetas, grupių 

mokytojos 

 

2.3. Leisti stendinę medžiagą, lankstinukus. 

Stendas „Fizinio aktyvumo piramidė“. 

Stendas ,,Gripas? Peršalimas? Pasveik be 

antibiotikų..“ 

Rugsėjo 

mėn. 

Gruodžio 

mėn.  

Sveikatos specialistė  

V. Grencevičienė 

 

3. Uždavinys 

Integruoti GMP veiklą į kitas veiklas. 

 

3.1. Rengti projektus, konkursus, organizuoti 

šventes, pramogas, edukacines valandėles. 

Akcija ,,Diena be automobilio“ 

 

 

 

 

 

 

Akcija „Globoju beglobius gyvūnus“. 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo    

22 d. 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 

26d. 

 

 

 

 

 

 

Sporto mokytoja 

A.Šimkuvienė 

Mokytojos:I.Miniauskienė, 

R.Gapševičienė 

 Daželio vaikai ir 

mokytojos. 

 

Mokytoja S.Gedminė. 

Mokytojos: 

J.Stackevičiūtė- 

Bubinienė, 

D.Liauksminaitė.  

Grupių mokytojos, vaikai 
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Respublikinė ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių įstaigų fotografijų paroda 

„Vabalų ir vabzdžių pasaulis“. 

 

 

 

Gamtos tyrinėjimų stotelių kūrimas. 

 

 

 

Edukacinis žaidimas „Rūšiavimo ABC“. 

 

 

Dalyvavimas miesto parodoje „Gamta iš 

gamtos“ . 

 

 

Projektas „Sodo karalius-obuolys“. 

 

 

 

 

 

 

Paroda „Obuoliukai obuoliai“. 

 

 

 

 

 

 

Šventinė popietė su tėveliais „Rudenėlio 

šurmuly“. 

 

 

 

 

Paroda „Moliūgas žibintas“. 

 

 

Viktorina „Ar girdi ką gamta šneka“. 

 

 

 

 

Europos sveikos mitybos dienos 

paminėjimas. 

 

 

 

Rugsėjo-

spalio mėn. 

 

 

 

 

Spalio  

3-7 d. 

 

 

Spalio 10-14 

d. 

 

Spalio 

14 d. 

 

 

Spalio 17-21 

d. 

 

 

 

 

 

Spalio 17-21 

d. 

 

 

 

 

 

Spalio 25d. 

 

 

 

 

 

Spalio 31 d. 

 

 

Lapkričio 

7-11d. 

 

 

 

Lapkričio 8 

d. 

 

ir tėvai. 

 

Mokytojos: 

D.Ružauskienė, 

I.Miniauskienė, 

R.Gpševičienė. 

 

 

Mokytoja: 

I Miniauskienė. 

Grupių mokytojos, vaikai. 

 

Mokytoja D.Ružauskienė 

Grupių mokytojos. 

 

Dailės mokytoja E.Butaitė. 

 

 

 

Mokytoja R.Mažirimienė 

Mokytojos: 

E.Antanavičiūtė, 

E.Kontenienė 

„Boružėlių“ ir „Bitučių“ 

grupių vaikai. 

 

Mokytoja R.Mažirimienė. 

Mokytojos:  

E.Antanavičiūtė, 

E.Kontenienė. 

„Boružėlių“ ir „Bitučių“ 

grupė vaikai. 

 

Mokytoja 

D.Ružauskienė.Mokytoja 

R.Gapševičienė, 

„Nykštukų“ grupės vaikai 

ir tėveliai. 

 

Mokytoja E.Antanavičiūtė. 

Grupių mokytojos 

 

Priešmokyklinių grupių 

mokytojos. 

„Gudručių“ ir „Smalsučių“ 

vaikai. 

 

Sveikatos specialistė  

V. Grencevičienė 
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Knygos aptarimas „100 dalykų, kuriuos tu 

gali padaryti dėl žemės“. 

 

Šventinė popietė „Vabaliukų ir vabzdžių 

puota“. 

 

 

Kūrybinės dirbtuvės „Vabalai ir vabzdžiai 

iš antrinių žaliavų“. 

 

 

 

 

Kalėdinės-kūrybinės dirbtuvės „Advento 

vainiko gamyba“. 

 

 

 

Projekto „Gamta vienintelė knyga, kurios 

kiekvienas puslapis prasmingas“ projekto 

apibendrinimas, rezultatų pristatymas. 

Popietė „Mažais žingsneliais į projekto 

pabaigą“. 

 

 

„Netradicinių eglučių paroda“. 

 

 

 

Išvyka prie Kalėdų eglutės miesto centre. 

 

 

 

Lapkričio 

14-18 d. 

 

Lapkričio 

21-25 d. 

 

 

Lapkričio28- 

gruodžio 2 

d. 

 

 

 

Gruodžio 1 

d. 

 

 

 

Gruodžio 5-

9 d. 

 

 

 

 

Gruodžio 5-

9 d. 

 

 

Gruodžio 

15d. 

 

 

 

 

Mokytoja D.Ružauskienė. 

Grupių mokytojos. 

 

Metodinė grupė 

„Kibirkštėlė“. 

Grupių mokytojos. 

 

Mokytoja E.Butaitė. 

Klubo „Mano namai“ 

narės, vyresniųjų ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikai. 

   

Mokytoja I.Miniauskienė. 

Mokytoja R.Gapševičienė, 

„Voveryčių“ grupės vaikai 

ir tėveliai. 

 

Pavaduotoja ugdymui 

L.Narutavičienė. 

 

 

 

 

 

Mokytoja E.Antanavičiūtė. 

Grupių mokytojos, vaikai 

ir tėvai. 

 

Mokytoja R.Mažirimienė. 

Mokytojos: 

E.Antanavičiūtė, 

E.Kontenienė,  

„Boružėlių“ ir „Bitučių“ 

grupės vaikai. 

3.2. Organizuoti išvykas, ekskursijas 

Išvyka į Mažeikių Melioratorių parkelį 

„Stebiu, sužinau, saugau“. 

 

 

 

Išvyka į Mažeikių Pavenčių paplūdimį 

„Stebiu, sužinau, saugau“. 

 

 

 

Ekskursija į Akmenės krašto muziejų. 

Edukacinis užsiėmimas „Drugelių 

sąskrydis“. 

Rugsėjo 

12-16 d. 

 

 

 

 

Rugsėjo 16-

23 d. 

 

 

 

Rugsėjo 

26-30d. 

Mokytoja  

D. Juodeikienė. 

Mokytoja D.Stankienė, 

„Ežiukų“ ir „Kiškučių“ 

grupės vaikai.  

 

Mokytoja R.Mažirimienė. 

Mokytoja E.Butaitė, 

„Boružėlių ir Bitučių“ 

grupių vaikai. 

 

Mokytoja J.Stackevičiūtė-

Bubinienė. 

Mokytojos: S.Gedminė, 
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 D.Liauksminaitė. 

„Gudručių“ ir „Smalsučių“ 

grupių vaikai.  

3.3. Organizuoti talkas įstaigoje, už jos ribų. 

Mažeikių paplūdimio valymo talka. 

 

Spalio 24-28 

d. 

Mokytoja S.Gedminė. 

Mokytojos: 

D.Liauksminaitė, 

J.Stackevičiūtė-Bubinienė, 

„Smalsučių“ ir „Gudručių“ 

grupių vaikai. 

4. Uždavinys  

Antrinių žaliavų tvarkymas įstaigoje 

 

4.1.  Skatinti darželio auklėtinius rinkti, rūšiuoti  

antrines žaliavas, atliekas. 

Akcija „Aš rūšiuoju – prisijunk ir tu“. 

 

 

 

 

 

Respublikinis konkursas „Kamštelių vajus“. 

 

 

 

Spalio 17- 

21d. 

 

 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

Mokytoja E.Kontenienė 

Mokytoja R. Mažirimienė, 

E.Antanavičiūtė 

„Boružėlių“ ir „Bitučių“ 

grupių vaikai. 

 

Mokytoja D.Ružauskienė 

Grupių mokytojos, vaikai 

ir tėvai. 

5. Uždavinys  

Dalyvauti žemės dienos renginiuose 
 

6.  Uždavinys 

Vykdyti mokyklos bendruomenės ir visuomenės informavimą apie įstaigos GMP veiklą 

 

6.1. Informuoti visuomenę apie GMP veiklą 

darželyje 

Per mokslo 

metus 

GMP komitetas 

6.2. Rinkti ir skleisti informaciją apie GMP 

bendruomenėje ir visuomenėje 

Per mokslo 

metus 

GMP komitetas 

7. Uždavinys.  

Bendravimas ir bendradarbiavimas, partnerystė 

 

7.1. Bendradarbiavimas su tėvais Per mokslo 

metus 

Grupių mokytojos 

7.2. Bendradarbiavimas su rajono įstaigomis 

vykdančiomis GMP veiklą. 

Per mokslo 

metus 

Grupių mokytojos 

KIBIRKŠTĖLĖS METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

1. Uždavinys 

Tenkinti vaikų saviraiškos ir kūrybos poreikius. 

 

1.1. Tenkinti vaiko asmeninę raišką dalyvaujant 

įvairioje veikloje. 

Atvažiuojantys teatrai, spektakliai. 

Per mokslo 

metus 

R. Skirmontienė, 

 

1.2. Kurti optimalias sąlygas vaikų individualių 

gebėjimų, talentų plėtotei. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Mažųjų talentų ieškojimas. 

 

 

 

Respublikinis festivalis Viekšniuose „Lai 

Veikšniūs skombies žemaitėška ruoda“ 

skirtas žemaičių kalbos metams paminėti. 

 

 

Per mokslo 

metus 
 

 

Spalio 

 12 d. 

 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė. 
 

Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė 

L/d „Gintarėlis“ vaikų 

mišrus ansamblis. 

1.3. Žadinti vaikų  

kūrybiškumą papildomų būrelių veikloje. 

 

Dainavimo būrelis. 

 
 

Dailės būrelis. 

 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė 

 

Dailės pedagogė  

E. Butaitė 

2. Uždavinys 

 Sudaryti sąlygas suvokti liaudies meną per lietuvių liaudies tautinę ir etninę kultūrą. 

 

2.1. Organizuoti kalendorines šventes. 

 

Advento pradžios paskelbimas, įstaigos 

ugdytiniams ir darbuotojams. 
 

Kalėdos. 
 

 

 

 

Gruodžio 

mėn. 
 

Gruodžio 

mėn. 

 

 

Mokytoja E.Butaitė 

Grupių mokytojos 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

R. Skirmontienė.  

Grupių mokytojos 

2.2. Kurti optimalias sąlygas ugdytinių šeimos 

narių ir bendruomenės narių individualių 

gebėjimų, talentų plėtotei. 

 

Moterų ansamblis „Kibirkštėlė“. 

 

 

 

 

Pedagogų diena. Edukacinė kelionė į 

sodybą „Lešnalė“ Plungės raj. 

 

 

Tolerancijos diena. 

 

 

 

 

 

Per mokslo 

metus 
 

 

 

 

Spalio 14 d. 

 

 

 

 

Lapkričio 16 

d. 

 

 

 

 

 

Meninio ugdymo vadovė 

R.Skirmontienė 

„Kibirkštėlės“ moterų 

ansamblis 

 

Meninio ugdymo vadovė 

R. Skirmontienė, 

Darželio bendruomenė 

 

 

Mokytoja  

J. Stackevičiūtė –

Bubinienė. 

Mokytojos 

D. Liauksminaitė, 

S. Gedminė,  

Grupių mokytojos. 
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      3.Uždavinys 

Kurti tinkamą estetinę edukacinę aplinką. 

 

3.1. Puošti įstaigos erdves, grupes  įvairiomis 

priemonėmis  atspindint šventės esmę 

 

Muzikos instrumentų įsigijimas. 

 

 

Darželio erdvių  pagal     kalendorines 

šventes puošimas. 

 

 

„Kibirkštėlės“ stendo kūrimas 

 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

Meninio ugdymo vadovė  

R. Skirmontienė. 
 

Dailės mokytoja 

E. Butaitė. 

Grupių mokytojos. 
 

Dailės mokytoja 

E. Butaitė. 

4. Uždavinys 

Inicijuoti menines programas, projektus, akcijas. 

4.1.  Organizuoti įvairius renginius įtraukiant 

tėvelius  į darželio bendruomenę. 

 

Rugsėjo 1-osios šventė 

 

 

 

 

 

Akcija „Globoju beglobius gyvūnus“. 

 

 

 

 

 

Tarptautinė šypsenos diena. 

 

 

 

 

Projektas „Sodo karalius-obuolys“. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyresniųjų grupių paroda „Obuoliukai 

obuoliai“. 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 

       1 d.  
 

 

 

 

 

Rugsėjo 

26d. 

 

 

 

 

Spalio 7d. 
 

 

 

 

Spalio 

17-21 d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 

17-21d. 
 

 

 

 

 

 

Meninio  

ugdymo mokytoja  

R.Skirmontienė. 

Metodinės grupės 

„Kibirkštėlė“ narės. 

 

Mokytoja S.Gedminė. 

Mokytojos:J. 

Stackevičiūtė-Bubinienė, 

D.Liauksminaitė.  

Grupių mokytojos, vaikai 

 

Mokytoja J.Stackevičiūtė-

Bubinienė. 

Mokytojos: S.Gedminė, 

D.Liauksminaitė. 
 

Mokytoja  

R. Mažirimienė 

Mokytojos:  

E.Antanavičiūtė, 

S.Valaitienė. 

„Boružėlių“ ir „Bitučių“ 

grupė vaikai. 
 

 

Mokytoja R. Mažirimienė  

Mokytojos: 

E.Antanavičiūtė 

S.Valaitienė. 
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Šventė su tėvais grupėje. 

 

 

 

 

Rytmetys „Mes esame žemaite“. 

 

 

 

 

 

 

Šventinė popietė „Rudenėlio šurmuly“. 

 

 

 

 

 

 

Projektas “Žaidžiame meną”. 

 

 

 

 

 

 

Paroda  “Moliūgas – žibintas”. 

 

 

 

Helovinas. 

 

 

 

 

 

 

Muzikinė- literatūrinė popietė “Žemaitėje 

brongi, mes tava vaka”. 

 

 

Kalėdinės-kūrybinės dirbtuvėlės “Advento 

vainiko gamyba” 

 

 

 

 

 

 

Spalio 

20 d. 
 

 

 

 

Spalio mėn. 

 

 

 

 

 

 

Spalio 

25 d. 
 

 

 

 

 

 

Spalio- 

gegužės 

mėn. 

 
 

 

 

Spalio 31 d. 
 

 

 

 

Spalio 31d. 
 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 

mėn. 
 

 

 

Gruodžio 

1d. 
 

 

 

Gruodžio 

„Boružėlių“ ir „Bitučių“ 

grupės vaikai ir tėvai. 

 

Mokytoja R.Mažirimienė. 

Mokytoja S.Valaitienė, 

„Boružėlių“grupės vaikai 

ir tėvai. 

 

Mokytoja R.Mažirimienė 

Mokytojos: 

E.Antanavičiūtė, 

S.Valaitienė. 

Darželio vaikai ir 

mokytojos. 

 

Mokytoja  

D. Ružauskienė 

Mokytoja R.Gapševičienė, 

meninio ugdymo pedagogė 

R.Skirmontienė, 

„Nykštukų“grupės vaikai 

ir tėvai. 

 

Dailės mokytoja E.Butaitė. 

Mokytojos: 

R.Mažirimienė,  

S. Kairienė . „Kiškučių“ ir 

„Boružėlių“ grupės vaikai. 

 

Mokytoja E.Antanavičiūtė.    

Grupių mokytojos, vaikai 

ir tėvai. 

 

Mokytoja S.Gedminė. 

Mokytojos: 

J.Stackevičiūtė-Bubinienė, 

D.Liauksminaitė. 

 „Smalsučių“ir „Gudručių“ 

grupių vaikai. 

 

Meninio ugdymo 

mokytoja R.Skirmontienė 

Grupių mokytojos 

 

Mokytoja I.Miniauskienė. 

Mokytoja R.Gapševičienė, 

„Voveryčių“ grupės vaikai 

ir tėvai. 

 

Mokytoja R.Mažirimienė. 
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“Netradicinių eglučių paroda“. 

 

 

 

 

 

Išvyka prie Kalėdų eglutės miesto centre. 

 

 

 

 

 

 

Kalėdinė gerumo akcija. 

 

 

 

 

 

Pranešimas tėvams “Puoselėkime gyvąją 

žemaičių kalbą”. 

 

 

Vakaronė “Seku seku pasaką” (Žemaitiškai 

šneka Jurgita Jurkutė Širvaitė). 

 

 

Projektas “Kalėdų pasaka”. 

5-9 d. 

 

 

 
 

Gruodžio 

15d. 

 

 

 

 

 

Gruodžio 

19-23 d. 

 
 

 

 

Gruodžio 

mėn. 
 

 

Gruodžio 

mėn. 
 

 

 

Gruodžio 

1-30 d. 

 

Mokytojos: 

E.Antanavičiūtė, 

S.Valaitienė. 

Darželio vaikai ir tėvai. 

 

Mokytoja R.Mažirimienė. 

Mokytojos: 

E.Antanavičiūtė, 

S.Valaitienė,  

„Boružėlių“ ir „Bitučių“ 

grupės vaikai. 

 

Mokytoja 

D.Liauksminaitė. 

Mokytojos: S.Gedminė, 

J.Stackevičiūtė-Bubinienė. 

Grupių mokytojos. 

 

Logopedės: 

S.Jankauskienė, 

I.Kovalčiuk. 
 

Mokytoja R.Gapševičienė. 

Mokytojos: 

D.Ružauskienė,  

I.Miniauskienė. 
 

Dailės mokytoja E.Butaitė. 

      5. Uždavinys 

Bendradarbiauti su miesto kultūros įstaigomis, vykdyti kultūrinius mainus. 

 

5.1. Dalyvauti bendrose veiklose su kitomis 

ikimokyklinėmis įstaigomis, miesto 

kultūros įstaigomis. 

 

PU grupių bendrystė su: 

Mažeikių l/d „Berželis“ 

Mažeikių l/d „Žilvitis“ . 

Mažeikių Kalnėnų progimnazija. 

Plinkšių globos namai 

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija 

Mažeikių rajono klubas „Mano namai“ 

Mažeikių V. Klovos muzikos mokyklos 

pedagogais ir ugdytiniais. 

Lietuvos l./d. „Gintarėlių“ sambūriu. 

Mažeikių sav. Viešoji biblioteka. 

Mažeikių kultūros centu. 

Mažeikių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Rumunijos Gradinita „Vesiliei Novodari“ 

darželiu. 

 

 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui  

L. Narutavičienė. 

 

Visų grupių mokytojos.  
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1. Uždavinys   

Formuoti vaikų sveikatą stiprinančius fizinius, psichinius ir socialinius gebėjimus bei sudaryti 

jiems galimybę realizuotis, užtikrinant jų kokybę. 

1.1. Patvirtinti „Sveikuoliuko“ komandos 

narių sudėtį. 

Rugsėjo 7 d. „Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

1.2. Parengti „Sveikuoliuko“ metinį veiklos 

planą. 

Rugsėjo 07 – 15 d „Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

1.3. Europos judumo savaitė 2022 

 

„Rieda ratai rateliukai“ 

Rugsėjo 19 - 22 d. 

 

Rugsėjo 22 d. 

 

A.Šimkuvienė 

 

„Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

1.4. Turizmo diena. 

 

Rugsėjo 27 d. 

 

A.Šimkuvienė 

R.Mažirimienė 

1.5. Solidarumo bėgimas Rugsėjo 30 d. A.Šimkuvienė 

2. Uždavinys.   

Plėtoti aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti sveikos gyvensenos ugdymo tęstinumą 

namuose. 

 

2.1. RIUKKPA „Mažųjų žaidynės“ Spalio – gegužės mėn. „Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

2.2. Projektas „Futboliukas“ Spalio – gegužės mėn. A. Šimkuvienė 

2.3. Olimpinės kartos projektas „Gintarėlio 

Olimpiečiai“ 

Rugsėjis - gruodis „Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

2.4. Mažeikių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektą 

„Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas 

ankstyvajame amžiuje“. 

Rugsėjis - gruodis „Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

3.    3. Uždavinys 

Kurti sveiką, saugią darbo ir ugdymo(si) aplinką. 

 

3.1. Sveikatiados projektas Lapkričio - gegužės „Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

3.2. RIUKKPA „Sportuojantis koridorius Spalio 24- lapkričio 

04d. 

„Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

4.    4. Uždavinys  

Siekti nuolatinio tobulėjimo, kompetencijų pažangos, sveikatos stiprinimo, saugojimo ir sveikos 

Telšių apskrities  VPK Mažeikių raj. 

Policijos komisariatu. 

Kauno Panemunės lopšelis-darželis. 

Kauno „Vaivorykštės“ lopšelis-darželis. 

 

6. Uždavinys 

Meninio ugdymo sklaida darželyje ir už jo ribų. 

6.1. Rinkti ir skleisti informaciją 

bendruomenėje ir visuomenėje 

Per mokslo 

metus 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

L. Narutavičienė. 

Visų grupių mokytojos. 

 

SVEIKUOLIŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 
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gyvensenos klausimais.  

 

4.1. 

 

RIUKKPA „Senolių skrynią pravėrus Lapkričio 07-18 A. Šimkuvienė 

4.2. RIUKKPA Respublikinė teorinė – 

praktinė konferencija „Motyvuotas 

ugdytojas-aktyvus ugdytinis“ 

Data tikslinama A. Šimkuvienė 

4.3. Sporto šventė „Žiemos pramogos“ Gruodžio mėn. „Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

INOVATYVIŲJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

1.     1. Uždavinys 

 Organizuoti grupės narių susitikimą-diskusiją, 2021-2022 m.m. veiklos aptarimą bei    sudaryti 

metodinės grupės metinį veiklos planą 2022-2023 m.m. 

 

  1.1. Metodinės grupės 2021-2022 mokslo metų 

veiklos aptarimas. 

2022 m.  rugsėjo 14 d. Pirmininkas 

metodinės grupės 

nariai 

  1.2. Sudaryti metodinės grupės metinį veiklos 

planą 2022-2023 m.m. 

2022 m. rugsėjo 14 d. Pirmininkas 

metodinės grupės 

nariai 

2.     2. Uždavinys 

Užtikrinti naujų, įdomių veiklų ugdymo procese. 

 

3.     3. Uždavinys 

Tęsti pradėtų inovatyvių „STEAM“ veiklų elementus ugdymo procese. Skleisti gerąją patirtį 

metodiniuose susitikimuose 

 

  3.1. STEAM veiklų organizavimas ugdymo 

procese. 

Per mokslo metus Įstaigos pedagogai 

4.     4.Uždavinys 

Tęsti socialinio-emocinio ugdymo programą „Dramblys“. Skleisti gerąją patirtį metodiniuose 

susitikimuose. 

 

  4.1. Programos „Dramblys“ veiklų 

organizavimas ugdymo procese. 

2022-2023 m.m. E. Antanavičiūtė 

R. Mažirimienė S. 

Gedminė  

D. Liauksminaitė 

J. Stackevičiūtė-

Bubinienė 

metodinės grupės 

nariai 

5. Uždavinys 

Siekti gerinti ugdymo organizacijos įvaizdį. 

 5.1. Aprangos su emblema įsigijimas. 2022 m. rugsėjo 21,28 

d. 

D. Liauksminaitė 

metodinės grupės 

nariai 

6. Uždavinys 

Skatinti pedagogus naudotis „eTwinning“ programa. 
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 6.1. Skatinti didesnį įstaigos pedagogų 

įsitraukimą į „eTwinning“ programą. 

2022 m. lapkričio 7-

28 d. 

R. Gapševičienė 

metodinės grupės 

nariai 

7. Uždavinys 

Bandyti sudalyvauti „Erasmus+“ programoje. 

 7.1. Užpildyti pareiškimą ir pateikti projektą 

NA. 

Per mokslo metus 

 

D. Liauksminaitė 

S. Gedminė 

 

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 

 

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

4. Vaikų vertinimas. Lapkričio mėn. 

 

Direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

DARBAS SU ŠEIMA, RYŠIAI SU VISUOMENE  

Eil.Nr. Priemonė Vykdymo terminas Atsakingas 

1. Tėvų susirinkimai grupėse: 

• supažindinti tėvus su įstaigos 

veikla, ugdymo programomis, 

metodika, dienos ritmu ir kt.;  

• aptarti tėvų dalyvavimo ugdymo 

procese galimybes; 

• supažindinti tėvus su papildoma 

veikla darželyje. 

Rugsėjo – spalio mėn. Direktorė 

Grupių 

mokytojos 

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 

Visus mokslo metus Direktorė 

Pavaduotoja 
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tinklapyje, spaudoje. 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 

2022 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. 

Buitinės 

cheminės 

medžiagos 

 

Lapkritis 

2022 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 

2022 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 

 

Gruodis 

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. 
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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

2022/2023 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. 

• 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 
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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; 

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 2022 – 2023 m. m.  

VGK nariai 2022 rugsėjis 

2. Organizuoti VGK posėdžius VGK pirmininkas Pagal poreikį, 

visus mokslo 

metus 

SVEIKATOS UGDYMAS 

3. 

 

 

 

Konsultuoti vaikus bei jų tėvus 

sveikatos išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais. Inicijuoti 

pokalbius grupėse sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos 

įgūdžių klausimais. 

3.1. Europos sveikos mitybos 

dienos paminėjimas.  

3.2. Praktinis užsiėmimas „Švarios 

mano rankytės“. 

3.3. Pamokėlė/ praktinis 

užsiėmimas „Švarūs dantukai – 

sveiki dantukai“.  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

grupių mokytojos 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

grupių mokytojos 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

2022 lapkričio  

8 d. 

2022 gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJA 

4. 

 

 

 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinės programos 

integravimas į grupių mokytojų 

valandėles.  

Grupių mokytojos Visus mokslo 

metus 
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PREVENCINĖ VEIKLA 

5.  Stebėti vaikų adaptaciją 

ikimokyklinėse  ir 

priešmokyklinėse grupėse. 

Grupių mokytojos  2022 

Spalio/lapkričio  

mėn. 

6.  Dalyvauti tėvų susirinkimuose. VGK Pagal poreikį 

7.  Vykdyti individualias konsultacijas 

tėvams. 

VGK  Pagal poreikį 

8. Vykdyti pedagogų konsultavimą. VGK Pagal poreikį 

9. 

 

Vesti meno terapijos užsiėmimus 

dailės studijoje pagal sudarytą 

tvarkaraštį darželio ugdytiniams. 

Meninio ugdymo 

pedagogė E. Butaitė 

Visus mokslo 

metus 

10. 

 

Kartu užpildyti ikimokyklinio 

amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymo(-si) poreikių, individualius 

pagalbos planus. 

Grupių mokytojos, tėvai ir 

kt. specialistai 

Visus mokslo 

metus 

11.  Vykdyti saugaus eismo savaitę: 

11.1. Edukacinės išvykos į policiją 

ir gaisrinę.  

11.2. Užsiėmimai „Būk matomas 

kelyje“. 

11.3. Akcija „Atšvaitų diena“.  

Grupių mokytojos 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

2022 

rugsėjis/spalis 

 

2022 spalis 

2022 spalio 

21d. 

12. 

 

GMP, „Kibirkštėlės“, sveikatos 

stiprinimo narių vykdomos gerumo 

akcijos. 

GMP, „Kibirkštėlės“, 

„Sveikuoliuko“ narės 

Visus mokslo 

metus 

13.  Patyčių ir smurto prevencija: 

13.1. Šypsenos diena.  

13.2. Tolerancijos diena. 

 

 

PU pedagogės 

 

2022 rugsėjis, 

lapkritis 

14.  Vykdyti socialinio – emocinio 

ugdymo programą „Dramblys“ 

ikimokyklinukams ir 

priešmokyklinukams. 

Grupių mokytojos Visus mokslo 

metus 

15.  

 

 

Edukacinių erdvių keitimas (vaikai 

lankosi įvairiose įstaigos patalpose 

ir viešose vietose).  

Grupių mokytojos, 

logopedės 

Visus mokslo 

metus 

16.  

 

Tėvų akademija (tėvų švietimas).  Įstaigos direktorė I. 

Mažeikienė,  

Pavaduotoja ugdymui L. 

Narutavičienė 

2022 spalis 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

17. Švietimo (logopedo) pagalbos 

gavėjų sąrašo sudarymas ir 

patvirtinimas PPT. 

VGK pirmininkas 2022 rugsėjis 

18. Rinkti informaciją apie mokinius, 

turinčius mokymosi sunkumų, 

elgesio ar emocijų problemų: 

18.1. gavus tėvų sutikimą atlikti 

pirminį įvertinimą; 

18.2. aptarti įvertinimo rezultatus 

VGK; 

Logopedės, mokytojos, 

tėvai 

Pagal poreikį, 

visus mokslo 

metus 
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18.3. įtraukti į švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašą ir teikti logopedo 

pagalbą; 

18.4. siųsti vaiką įvertinimui į PPT.  

18.5. teikti siūlymą PPT dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo; 

18.6. konsultuoti pedagogus ir 

tėvus. 

18.7. aptarti mokinių, patiriančių 

mokymosi sunkumus ugdymo 

procese.  

19. Vesti individualius  konsultacinio 

pobūdžio pokalbius su vaiko tėvais 

ir atviras  logopedines pratybas. 

Logopedės Visus mokslo 

metus 

20. Rinkti ir kaupti metodinę medžiagą 

apie specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymą. 

Logopedės, mokytojos,  

VGK nariai 

Visus mokslo 

metus 

21. Teikti konsultacijas pedagogams 

dėl spec. poreikių vaikų ugdymo 

(si). 

Logopedės Pagal poreikį 

22. Dalyvauti rajono ir spec. pedagogų 

metodinio ratelio veikloje. 

Logopedės Visus mokslo 

metus 

23. 

 

Dalyvauti seminaruose, 

kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

Logopedės, VGK nariai Visus mokslo 

metus 

KRIZIŲ VALDYMAS 

24. Vykdyti krizių valdymą mokykloje: 

24.1. Koordinuoti krizių valdymą. 

24.2. Informacijos perdavimas, 

ištikus krizei. 

24.3. Pagalbos suteikimas 

mokiniui. 

24.4. Informacijos rinkimas, 

tikslinimas.  

 

Direktorė I. Mažeikienė 

Mokytoja J. Stackevičiūtė- 

Bubinienė 

 

Logopedė S. Sokolovienė 

Mokytoja R. Drungilienė, 

mokytoja S. Gedminė, 

logopedė I. Kovalčiuk. 

Visus mokslo 

metus 

25. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo 

klausimais. 

VGK Visus mokslo 

metus 

 

 


