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KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO „VAIKYSTĖ“  

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kėdainių lopšelio-darţelio „Vaikystė“ 2022 m. veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. nuostatomis, Geros mokyklos koncepcija, Kėdainių rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginiu 

veiklos planu ir 2021-2023 m. lopšelio-darţelio strateginiu planu, bendruomenės narių pasiūlymais bei rekomendacijomis. 

2022 m. veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta lopšelio-darţelio direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-1A „Dėl darbo 

grupės lopšelio-darţelio 2022 m. veiklos planui rengti“. 

  Planu siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų ugdymo(si) poreikius. 

  Plano įgyvendinime dalyvaus lopšelio-darţelio „Vaikystė“ vadovai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, nepedagoginiai 

darbuotojai, vaikai ir jų tėvai (globėjai). 

 

II SKYRIUS 

 2021 METŲ LOPŠELIO-DARŢELIO VEIKLOS ANALIZĖ 

 

  2021 m. rugsėjo 1 d. vaikų ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

 Įstaigoje sukomplektuotos 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (47 vaikai) ir 9 ikimokyklinio ugdymo grupės (170 vaikai). Bendras 

ugdytinių skaičius 2021 m. gruodţio 31 d. buvo 217 vaikų. 

Kėdainių lopšelyje-darţelyje „Vaikystė“ 2021 metais dirbo 48 darbuotojai. Iš jų – 23 mokytojai ir 25 aptarnaujančio personalo 

darbuotojai. 9 mokytojai yra įgiję aukštąjį universitetinį, 7 – aukštąjį, 3 – aukštesnįjį išsilavinimą, 4 mokytojai studijuoja. Dirba 1 mokytojas 

metodininkas, 8 – vyresnieji mokytojai, 10 mokytojų. Mokytojų amţiaus vidurkis yra 43,9 metai. Direktorius yra edukologijos magistras, švietimo 

lyderystės konsultantas, sertifikuotas Olweus patyčių prevencijos programos instruktorius, ugdymo karjerai konsultantas, mokyklų įsivertinimo 

konsultantas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi universitetinį bakalauro laipsnį, yra Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų 

metodinio būrelio pirmininkas.  
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Kėdainių lopšelio-darţelio „Vaikystė“ 2021 metų veiklos plano tikslas – pagerinti ugdymo kokybę, kuriant savitą įstaigos veiklos modelį 

ir siekiant kiekvieno vaiko paţangos. 

2021 metais buvo įgyvendinami veiklos uţdaviniai: 

1. Sukurti ugdymąsi skatinančią aplinką naudojant inovatyvius ugdymo metodus ir uţtikrinant gerą vaikų savijautą. 

2.  Ugdymo procese plačiau taikyti M. Montessori sistemos elementus. 

3. Atnaujinti vaikų paţangos stebėjimo ir vertinimo modelį. 

Ugdymo procesas buvo organizuojamas pandemijos ir įstaigos renovacijos sąlygomis. Išorės renovacija vyko pagal projektą „Kėdainių 

lopšelio-darţelio „Vaikystė“ viešojo pastato, esančio Mindaugo g. 21, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., energinio efektyvumo didinimas“.  

Veiklos uţdavinių įgyvendinimui numatytos priemonės. Organizuoti seminarai, mokymai mokytojams. Gautomis ţiniomis ir patirtimi 

mokytojai dalinosi Mokymosi grupėje.  

Sėkmingai veikė Sveikatos paţinimo, Emocijų ugdymo, Fizinio ugdymo, Pilietiškumo ugdymo ir STEAM atradimų mokyklėlės. 

Informacija apie uţdavinių įgyvendinimą pateikiama įstaigos internetinėje svetainėje, socialinio tinklo Facebook sukurtoje paskyroje.  

  Pasiekimai. 

Priešmokyklinio ugdymo programą baigė 41 vaikas. 

Atliktos tėvų apklausos dėl vaikų savijautos, ugdymo kokybės darţelyje rezultatai parodė, kad vaiko savijautą kaip „gerą“ ir „labai gerą“ 

įvertino 97,3 proc. respondentų, o ugdymo kokybę „gerai“ ir „labai gerai“ įvertino visi apklausti tėvai. Mokytojų apklausa dėl Montessori sistemos 

elementų taikymo ugdymo veiklose rezultatai parodė, kad iš apklaustų 16 mokytojų 6 mokytojai Montessori sistemos elementus naudoja „daţnai“ arba 

„kiekvieną dieną“, 9 – „ kartais“, „nenaudoja“ – 1. 

Atliktos mokytojų ir aptarnaujančio personalo apklausos dėl įstaigos mikroklimato ir vidinės komunikacijos rezultatai. Apklausoje 

dalyvavo 35 darbuotojai iš 48. Mikroklimatą apklausti darbuotojai įvertino 9 balais iš 10, informacijos sklaidą, savalaikiškumą teigiamai įvertino 31 

darbuotojas, 2 paţymėjo, kad kartais informacija pavėluota ir 2 paţymėjo, kad informacijos trūksta. 

Vaikams, laikantis visų saugumo reikalavimų, buvo sudarytos sąlygos papildomai naudotis sporto ir muzikos salėmis, STEAM 

laboratorija pagal sudarytą tvarkaraštį. Sėkmingai įgyvendinome programos „Olimpinė karta“ projektą „Olimpiniai ţiedai Vaikystės mieste“ (bendra 

projekto vertė 600 Eur, iš jų LTOK – 500 Eur). Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio pradėtas įgyvendinti ilgalaikis Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamas sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-1115 „SveikUOLIAI Vaikystės mieste“ (bendra projekto vertė 12348,80 Eur, iš jų SRF – 

11113,92 Eur). 

Įstaigoje suorganizuoti ir įgyvendinti 3 respublikiniai projektai: respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų inţinerinių 

darbų projektas „STEAM Velykų margutis“, kuriame dalyvavo 74 pedagogai iš 51 įstaigos; respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus 

vaikų, tėvų ir mokytojų projektas „Aš ir tu – ţaidţiame visi kartu“, kuriame dalyvavo 44 pedagogai iš 30 įstaigų; respublikinis ikimokyklinio ir 
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priešmokyklinio amţiaus vaikų, mokytojų kūrybinių darbų fotografijų projektas „STEAM maţieji inţinieriai. Sporto šakos“, kuriame dalyvavo 56 

pedagogai iš 33 įstaigų. 

Dauguma projektų buvo skirti sveikos gyvensenos ir STEAM įgūdţių ugdymui. Projektai suteikė galimybes organizuoti ugdymo(si) 

procesą įdomiai, pasirenkant įvairesnes veiklos formas. 

Sveikatos įgūdžių ugdymas.  

Mokytojai įstaigoje organizavo 3 projektus, 6 akcijas, 2 iniciatyvas. 

Mokytojai kartu su vaikais dalyvavo projektuose “Ikimokyklinukų ţiemos olimpiada 2021“, „Sveikata visus metus 2021“ iššūkiai 

„Šiandien esu labai turtingas, nes esu sveikas“, „Juokas – vienintelis uţkrečiamas dalykas, kurio nereikia bijoti ir saugotis“, „Lietuvos maţųjų ţaidynės 

2021“ I, II etapai, „Futboliukas“; olimpiniame festivalyje „Ţaidimų fiesta“; Europos judumo savaitėje „Saugus ir sveikas tvariai judėdamas“; 

socialinėje iniciatyvoje „Solidarumo bėgimas“; akcijose „Rieda ratai rateliukai“, „Pasaulinė košės diena“, „Aktyvus koridorius“; parodoje 

„Linksmosios kojinaitės“, skirta tarptautinei Dauno sindromo dienai paminėti. 

STEAM įgūdžių ugdymas.  

Mokytojai įstaigoje organizavo 9 STEAM iššūkius. 

Mokytojai kartu su vaikais dalyvavo respublikiniuose STEAM projektuose „Kalėdinis meduolis“, „STEAM visus metus“, „STEAM 

eglutė“; parodose „STEAM priemonių kūrimas ir taikymas ankstyvojo amţiaus vaikų ugdyme“, „Keturi metų laikai STEAM proceso veiklose ugdant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikus“; 

Pilietiškumo ugdymas.  

Mokytojai įstaigoje organizavo 2 iniciatyvas, 3 parodas, projektą „Tolerancijos miestas“. 

Mokytojai kartu su vaikais dalyvavo respublikinėse parodose „Piešiu Lietuvai“, „Pilys mena Lietuvos didybę“, „Tau gimtine, maţų 

rankelių – graţūs darbeliai“, „Kokia nuostabi, Lietuva esi“, „Tėvynės meilė ant paukščio sparnų“; “Aš – maţasis europietis“; festivalyje „Lietuvos 

spalvos 2021“; projektuose „Laisvės bokštas“, „Ten, pasakų pily...“, „Paţink tautos lobyną“. 

 Kiti projektai. 

Mokytojai kartu su vaikais dalyvavo tarptautinėje lygoje „FIRST LEGO DISCOVER LYGA“; respublikiniuose projektuose „Juda 

piršteliai – bunda ţodeliai“, „Domino kaukė Pelenei“, „Z-Ţ ištark mus aiškiai“, „Maţais ţingsneliais į kalbos pasaulį“, „Kūrybiškas erdvių pritaikymas 

ugdymui“, „Tyrinėju, atrandu ir Velykas sutinku“, „Miklūs piršteliai-graţi kalbelė“, „Pragydo medţiai“, „Vaikų rankos dţiugina ţemę“, „Mano 

kūrybos pasakėlės“, „Ekomuzika 2021“, „Ei, maţiukai, duokim garo!“; parodose „Ţiemos puokštė“, „Ţiemos mozaika-2021. Šaltis ir muilo burbulai“, 

„Ţemės meno fantazija“, „Velykinis margutis“, „Velykų kiškis“, „Velykų medis“, „Skirtukas – knygos draugas“, „Graţiausios gėlės ţiedas mamai“, 

„Gėlių karalystė“, „Tulpių ţydėjimo šventė“, „Skrybėlė tėčiui“, „Pavasarinės pievos gyventojai“, „Vaiko vardo raidelė“, „Obuoliukai obuoliai“, 

„Rudeninių lapų ţaismas“, „Keturi metų laikai“, „Mūsų šventinė eglutė“, „Stebuklinga Kalėdinė kojinė“, „Eglučių apsuptyje“; konkurse „Tramtatulis“ 

rajoninis nuotolinis turas; festivaliuose „Sėjau rūtą“, „Kur dainų namai“, „Velykėlių dţiaugsmai“, „Čip čipo, rip ripo – 2021“. 
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Įstaigoje organizuota sportinė pramoga „Kad augčiau sveikas ir stiprus“; vyko priešmokyklinių grupių išleistuvių šventė „Paliekame jums savo 

ţaisliukus“, Mokslo ir ţinių diena „Po Rugsėjo skėčiu“, eglutės įţiebimo šventė „Vaikystės kalėdinė eglutė“; projektus Mokyklėlė „Tapu tapu“, 

„Maţojo Princo kelionė“, „Šypsena nušvieski gruodį“; renginius „Stebuklingas maišelis“, „Meškučio gimtadienis“; akciją „Ţiburėliai tamsoje“. 

Spaudai parengti straipsniai: 

„Darţelis – rimtų ţaidimų vieta“ (Kėdainių mugė, 2021-05-24), „M. Montessori idėjos darţelyje vakar ir šiandien„ (Kėdainių mugė, 

2021-07-07), „Geriausi rezultatai – kai vaikai patys viską išbando“ (Kėdainių mugė, 2021-12-07). 

  Pagalbos teikimas.  

   Logopedo pagalba buvo suteikta 43 vaikams. Uţsiėmimus lankė 13 priešmokyklinio amţiaus vaikai ir 30 ikimokyklinio amţiaus vaikų. 

Nemokamas maitinimas skirtas 47 priešmokyklinio amţiaus vaikams, 31 ikimokyklinio amţiaus vaiko maitinimui buvo taikoma 50 procentų nuolaida. 

Visi įstaigos vaikai dalyvauja ES programoje „Vaisių ir darţovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“. 

  Per 2021 metus vyko 3 Vaiko gerovės komisijos posėdţiai. Vaiko gerovės komisijos posėdţiuose aptarti vaikų socialinio ir emocinio 

ugdymo, prevencinių programų įgyvendinimo, kiti su vaiko gerove susiję, vaikų turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių problemų klausimai. 

  Bendradarbiavimas su tėvais. 

 Vyko nuotoliniai ir kontaktiniai tėvų susirinkimai mokslo metų pabaigoje ir mokslo metų pradţioje „Vaikų adaptacija“, „Tėvelių ir 

mokytojų lūkesčiai“, tėvams buvo sudarytos galimybės susipaţinti su darţelio lauko erdvėmis ir grupių aplinkomis. Mokytojai organizavo 138 

individualius pokalbius ir konsultacijas su tėveliais. 

  Kvalifikacijos tobulinimas. 

 Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas ikimokykliniame ugdyme“.  

 Per 2021 metus mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo vidutiniškai 76 valandas arba 12 dienų kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, seminaruose, mokymuose, kursuose.  

 Sveikatos įgūdžių ugdymas. 

 Mokytojai ir pagalbos mokytojui specialistai dalyvavo sveikatos įgūdţių tobulinimo mokymuose, seminaruose, paskaitose: „Sveikos 

gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone“, ,,Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: fizinis pajėgumas“, 

,,Lietuvos futbolo federacijos mokymų kurse ,,Kitas poţiūris”, nuotolinėje konferencijoje ,,Nenustokime judėti”, ,,Nuotolinis vaikų fizinis ugdymas: 

misija (ne) įmanoma?“, ,,Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“, seminare „Sportuoja maţiausieji“.  

 STEAM įgūdžių ugdymas.  

 Tobulinant kompetencijas apie STEAM įgūdţių ugdymą mokytojai dalyvavo mokymuose: ,,STEAM: Patyriminės veiklos, keičiančios 

tradicines pamokas“, vebinaruose ,,Mūsų eksperimentas“, „Praktiniai STEAM patarimai ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui“, kvalifikacijos 

tobulinimo mokymuose ,,STEAM integravimas ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme“, „STEAM pasakose. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“, 

„Mokslinių tyrimų principas ir jo taikymas STEAM veiklose“. 
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 Socialinis – emocinis ir individualių vaiko poreikių ugdymas. 

 Mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose  „Kas yra integracija ir kokia jos svarba?“, „Kas yra Autizmo spektro 

sutrikimas (ASS)?“, „Kaip lavinti vaiko emocinį intelektą“, mokytojai dalyvavo seminaruose, paskaitose: „Praktinė ţaidimų nauda ankstyvoje 

vaikystėje“, ,,Elementarūs matematiniai vaizdiniai“, „Lietuvos aklųjų bibliotekos pagalba mokymosi ir skaitymo sutrikimų turintiems mokiniams: 

virtualių garsinių leidinių pristatymas“, „Struktūruotas autizmą turinčių vaikų ugdymas“, nuotoliniame vebinare ,,Kūrybinės dirbtuvės: kaip sukurti 

vaikų kūrybiškumą skatinančią aplinką?“, konsultacijoje „Individualių pagalbos planų rengimas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą“ 

„Socialinių emocinių įgūdţių ugdymas integruojant Kimochis programą“ įvadinė dalis“, „Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis 

programą“, „Socialinių emocinių įgūdţių ugdymas integruojant Kimochis programą „II dalis“, ,,Vaiko emocinė savijauta darţelyje/grupėje. Kaip 

renkamės socialinio emocinio ugdymo programas?“. 

 Kiti seminarai: „Vaikų pasiekimų ir paţangos vertinimas“, ,,Praktinė ţaidimų nauda ankstyvojoje vaikystėje“, ,,Ugdymo proceso 

planavimas“, ,,Nepaţinta pasakos pusė“, „Muzikinio ugdymo perspektyvos“, „Scenarijų kūrimo dirbtuvės: praktiški patarimai švenčių darţeliuose 

organizavimui“, „Ritmo lavinimas pasitelkiant antrines ţaliavas bei lauko muzikos instrumentų erdvės įrengimas“, ,,Kompiuterinio raštingumo 

gilinimas, naudojant apskaitos sistema ,,Comet“, ,,Nuotolinio ugdymo organizavimas ZOOM platformoje“, „Atnaujinta STEP-M programa 

mokytojams“, „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės“, ,,Sportuojame kitaip: LAKROSAS“, ,,Dailės darbų svarba ikimokykliniame amţiuje. Ar 

mokame skaityti vaikų piešinius?“, „Greitasis įsiminimas „Ugdymo(si) scenarijai: kaip sukurti tinkamą ugdymo(si) turinio dizainą savo darţeliui“, 

,,MS Point sprendimai nuotoliniam ugdymui“, „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas ikimokykliniame ugdyme“ modulis, ,,Modernus mokytojas. 

Streso valdymas”, ,,Nuotolinio ugdymo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Praktinė pedagogų patirtis“; mokymų programos: 

,,Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų mokymai“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigose“; konferencijos: „Ugdymas ir psichologija 2021“, „Darţelis šiandien: iššūkiai ir sprendimai“, 

,,Bendravimas, suprantamas visiems“, „Ateities darţelį kuriame šiandien 2021“. 

 Fizinio ugdymo mokytoja įgijo Lietuvos futbolo federacijos D licenciją. 

  Gerosios patirties sklaida. 

 Mokymosi grupėje pristatyti pranešimai ,,M. Montessori priemonių taikymo galimybės įvairaus amţiaus grupėse“, ,,Ankstyvojo amţiaus 

vaikai darţelyje – iššūkiai ir galimybės“, pristatytas pranešimas respublikinėje priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo konferencijoje: „Socialinis-

emocinis ugdymas naudojant IKT Kėdainių lopšelyje-darţelyje „Vaikystė“. 

 Vyko 12 atvirų veiklų: „STEAM pasakose: Pelytė ir sniegas“, „Angelų pasakos“, „Garso S tvirtinimas ţodţiuose“, „Spindėk, Kalėdų 

eglute“, „Kuriame šviesą“, „Abra kadabra“, „Velykų kiškio reikalai“, „Kaip margutis rieda ţemė...“, „Maţųjų Velykėlės“, „Kasdienė Montessori 

veikla“, „Draugaukime su knyga“, ,,Dailės technikų taikymas ikimokykliniame ugdyme“, ,,STEAM 3-4 metų ir 4-5 metų vaikų ugdymo veiklos“.  
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  Partnerystė ir bendradarbiavimas. 

  Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Plungės lopšeliu-darţeliu „Rūtelė“ ir Kėdainių sporto centru. Numatytos tolimesnės 

bendradarbiavimo gairės, naujos veiklos su esamais socialiniais partneriais. Vaiko gerovės komisija bendradarbiavo su Kauno apskrities vaiko teisių 

apsaugos skyriumi Kėdainių rajone, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių pagalbos šeimai centru. 

  Darbo aplinka. 

 Siekiant uţtikrinti saugią ir sveiką aplinką suremontuotas logopedės kabinetas, atnaujintos sanitarinės patalpos, įrengti 8 kondicionieriai. 

Modernizuojant ugdymo procesą nupirkti 2 nešiojami kompiuteriai, interaktyvus ekranas, 6 planšetiniai kompiuteriai, 1 spausdintuvas. Vaikų 

smulkiosios motorikos lavinimui įrengtos 5 edukacinės sienelės, skaitymo įgūdţių ugdymui įrengta bibliotekėlė. STEAM laboratorijos įranga papildyta 

2 šviesos stalais ir 2 interaktyviomis smėlio dėţėmis-stalais. Atnaujintas ir papildytas sportinis inventorius, padedantis kokybiškai organizuoti fizinio 

ugdymo uţsiėmimus, pasirinkti įvairesnes ir įdomesnes veiklas. Tęsiamas edukacinių lauko erdvių įrengimas. Patyriminėms veikloms organizuoti 

įrengtas mobilus prieskonių darţas, sodo ir miško erdvės (su augalų pavadinimais), pradėtos rengti paukščių stebėjimo vietos. Nupirkta 40 kėdţių, 

virtuvei 2 mėsmalės, 1 tešlos maišyklė, patalynės uţ 1002 Eur, 4 dulkių siurbliai. 

Kėdainių lopšelio-darţelio „Vaikystė“ aplinka atitinka higienos normų reikalavimus, įstaiga turi higienos pasą.  

 Biudţetas. 

 2021 metais Kėdainių lopšeliui-darţeliui buvo skirta ir panaudota 359,8 tūkst. Eur mokymo lėšų ugdymo reikmėms finansuoti, 

savarankiškoms funkcijoms vykdyti 344,3 tūkst. Eur. Uţ suteiktas paslaugas surinkta (maitinimas, ugdymas) – 43,4 tūkst. Eur, Montessori mokestis – 

0,32 tūkst. Eur. 

 Turto administravimas. 

 Kėdainių lopšelyje-darţelyje „Vaikystė“ uţ materialinių resursų saugumą, tiekimą į viešuosius pirkimus atsakinga ūkvedė. Įstaigoje 

formuojama finansų politika, suburta viešųjų pirkimų organizavimo komisija, turto nurašymo komisija, sudaryta turto inventorizacijos komisija, kuri 

kiekvienų metų pabaigoje vykdo turto inventorizaciją. 

 2021 metų gruodţio 31 d. ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 137,0 tūkst. Eur. Ūkinio inventoriaus uţbalansinė vertė – 151,3 tūkst. Eur.  

 Parama. 

 2021 metais Kėdainių lopšelis-darţelis „Vaikystė“ gavo 2,09 tūkst. Eur 1,2 procento nuo gyventojų pajamų mokesčio  paramos, pagal 

paramos sutartis iš maisto tiekėjų – 1,76 tūkst. Eur. Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas pervedė 0,5 tūkst. eurų programos „Olimpinė karta“ projekto 

„Olimpiniai ţiedai Vaikystės mieste“ įgyvendinimui, Lietuvos Respublikos finansų ministerija pervedė avansą – 5,56 tūkst. Eur projekto 

„SveikUOLIAI Vaikystės mieste“ įgyvendinimui. Kėdainių rajono savivaldybės administracija pervedė 1,23 tūkst. Eur – 10 procentų projekto vertės 

„SveikUOLIAI Vaikystės mieste“ rėmimui. 
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     III SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ 

 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
Sudarytos palankios sąlygos vaikams atskleisti kūrybiškumą ir individualumą. 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa, vaikų paţangos ir pasiekimų stebėjimo tvarka. 

Dirba kvalifikuoti ir kūrybiški, nuolat besimokantys mokytojai. 

Sveikatos stiprinimas kryptingai integruotas į strateginį ir metinį veiklos planus, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.  

Vaikų sveikatai stiprinti įgyvendinamos fizinio aktyvumo ir sveikatos mokymo programos. 

Atnaujintas sveikatai palankus vaikų valgiaraštis. 

Grupės aprūpintos šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis. 

Geras mikroklimatas, vidinė komunikacija. 

Respublikinių projektų organizavimas ir dalyvavimas juose. 

 

Mokytojų ţinių ir įgūdţių stoka dirbant su 

individualių ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais.  

Trūksta ţinių ir įgūdţių tarptautinių projektų 

rengimui. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
Vaikų paţangos stebėjimas, tikslingas paţangos duomenų panaudojimas ir tėvų 

informavimas. 

Lauko ir vidaus erdvių atnaujinimas ir tolesnis įrengimas tyrinėjimui, eksperimentams, 

meninei veiklai ir kt.  

Komandinio darbo stiprinimas. 

Tėvelių akademijos veiklos atnaujinimas. 

Socialinės partnerystės plėtojimas. 

Darbuotojų skatinimo sistemos darţelyje sukūrimas. 

Tikslingas mokytojų ir mokytojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas (dirbant su individualių 

poreikių turinčiais vaikais). 

Darţelyje įkurtų mokyklėlių aktyvus dalyvavimas planuojant ugdymo procesą. 

 

Didėjantis vaikų, turinčių įvairių sveikatos sutrikimų, 

skaičius. 

Nesistemingas darţelių ir mokyklų pedagogų 

bendradarbiavimas siekiant uţtikrinti sėkmingą 

tolimesnį vaiko ugdymą(si). 
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IV SKYRIUS  

2022 METŲ LOPŠELIO-DARŢELIO VEIKLOS PLANAS  

 

VEIKLOS STRATEGIJA 

 

1. Vizija – kūrybinga, moderni, nuolat besimokanti įstaiga. 

2. Misija − teikti kokybiškas švietimo paslaugas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas saugioje, pagarbioje ir 

įtraukiančioje aplinkoje. 

3. Vertybės: sąţiningumas, pagarba, pasitikėjimas, draugiškumas, autentiškumas. 

4. Prioritetinės sritys: 

 Įstaigos savitumas. 

 Ugdymo(si) kokybės tobulinimas. 

 

1. Tikslas – stebint asmeninę paţangą sudaryti galimybes kiekvienam vaikui patirti sėkmę. 

Uţdaviniai: 

1. Ugdymo procese uţtikrinti individualių vaiko poreikių tenkinimą. 

2.  Stiprinti darţelio ir šeimos bendradarbiavimą. 

3. Taikyti ir tobulinti vaikų paţangos stebėjimo ir vertinimo modelį. 

 

V SKYRIUS 

VEIKLOS TIKSLŲ IR UŢDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Tikslas – stebint asmeninę paţangą sudaryti galimybes kiekvienam vaikui patirti sėkmę. 

Uţdaviniai Įgyvendinimo priemonės Laikas Ištekliai Vykdytojai Sėkmės kriterijai 

1.1. Ugdymo 

procese uţtikrinti 

individualių vaiko 

poreikių 

tenkinimą. 

1.1.1. Mokymosi grupės veiklos: 

 Pasitarimai „Metodų ir priemonių įvairovė 

ugdymo procese atsiţvelgiant į 

individualius vaiko poreikius“; 

 Atvirų veiklų organizavimas ir refleksija; 

 

 

 

Kovo, spalio 

mėn. 

 

Pagal 

mokymosi 

grupės planą 

Ţmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo 

lėšos 

 Vadovai, 

mokytojai, 

Mokymosi grupės 

koordinatorė 

Ne maţiau kaip 90 % 

mokytojų aktyviai 

dalyvaus mokymosi 

grupės organizuojamose 

veiklose. 

 

Mokymuose dalyvaus 
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 Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojo vaidmuo, ugdant 

skirtingų ugdymosi poreikių turinčius 

vaikus“ įgyvendinimas ir refleksija. 

 

Sausio-

gruodţio mėn. 

100% mokytojų, o įgytos 

ţinios ir gebėjimai leis 

uţtikrinti individualių 

vaiko poreikių tenkinimą. 

1.1.2. Emocijų mokyklėlės veiklos gerinant 

kiekvieno vaiko emocinę savijautą: 

 Akcijų „Kaip aš jaučiuosi“, „Išpūsk savo 

pyktį“ organizavimas; 

 Socialinių emocinių įgūdţių ugdymo 

programos „Kimochis“ įgyvendinimas; 

 2 komplektų priemonių skirtų „Kimochis“ 

programai įsigijimas; 

 Emocinių bei elgesio problemų 

ankstyvosios prevencijos programos 

„Zipio draugai“ įgyvendinimas; 

 Tėvų apklausos apie vaiko savijautą 

darţelyje. 

 

 

Kovo, birţelio 

mėn. 

 

Visus metus 

 

Kovo mėn. 

 

Visus metus 

 

Spalio mėn. 

Ţmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo 

lėšos 

Vadovai, 

mokytojai,  

Emocijų 

mokyklėlės narės 

Apklausų metu ne maţiau 

kaip 80 % tėvų savo vaiko 

savijautą įvertins 

teigiamai. 

20 % daugiau grupių 

pradės taikyti socialinio 

emocinio ugdymo 

programą „Kimochis“. 

1.1.3. Fizinio ugdymo mokyklėlės veiklos 

skirtos vaikų judėjimui uţtikrinti: 

 Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamo sporto projekto Nr. SRF-SIĮ-

2021-1-1115 „SveikUOLIAI Vaikystės 

mieste“ įgyvendinimas; 

 Programos „Olimpinė karta“ inicijuojamų 

veiklų įgyvendinimas; 

 RIUKKPA (respublikinės ikimokyklinio 

ugdymo kūno kultūros pedagogų 

asociacijos) inicijuojamų renginių, akcijų 

projektų įgyvendinimas; 

 Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir 

Lietuvos futbolo federacijos inicijuoto 

 

 

Visus metus 

 

 

 

Visus metus 

 

Visus metus 

 

 

 

Sausio-

geguţės mėn. 

Ţmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo 

lėšos, 

projektų lėšos 

Vadovai, 

mokytojai,  

Fizinio ugdymo 

mokyklėlės narės 

Fizinio pajėgumo testų 

metu vaikų fiziniai 

duomenys pagerės ne 

maţiau 10 %. 
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projekto „Futboliukas“ įgyvendinimas; 

 Dalyvavimas Europos judumo savaitėje; 

 Solidarumo bėgimo organizavimas 

įstaigoje; 

 Fizinio pajėgumų testai; 

 Sportinio inventoriaus įsigijimas. 

 

Rugsėjo mėn. 

Spalio mėn. 

 

Geguţės, 

spalio mėn. 

Visus metus 

1.1.4. Sveikatos paţinimo mokyklėlės 

veiklos skirtos saugoti ir stiprinti vaikų 

sveikatą: 

 Respublikinio projekto „Ţaliasis 

projektas“ organizavimas; 

 Veiklos mitybos temomis „Mano 

mėgstamiausias uţkandis“, „Sveiko maisto 

piramidė“, „Pikniko savaitė“, „Man skanu, 

kai pats gaminu“, „Vaikystės meduoliai“; 

 Veiklos sveikatos prevencijos temomis 

„Sveika laikysena. Patarimai“, 

„Grūdinimosi ţiema receptai“, „Pirmoji 

pagalba“, „Kelionė į sveikatos šalį“, „Einu 

į darţelį saugiai“, „Švarių rankų šokis“; 

 Projekto „Sveikatiada“ įgyvendinimas; 

 Lopšelio-darţelio „Vaikystė“ sveikatos 

stiprinimo programos „Sveikuoliukas 

Vaikystės mieste“ 2021–2025 m. 

įgyvendinimas; 

 Tėvų apklausa apie sveikatos įgūdţių 

ugdymą. 

 

 

 

Kovo mėn. 

 

Pagal 

mokyklėlės 

planą 

 

Pagal 

mokyklėlės 

planą 

 

 

Visus metus 

Visus metus 

 

 

 

Gruodţio mėn. 

 

Ţmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo 

lėšos 

Vadovai, 

mokytojai,  

Sveikatos paţinimo 

mokyklėlės narės 

Apklausų metu ne maţiau 

kaip 60 % tėvų sveikatos 

įgūdţių ugdymą įvertins 

teigiamai. 

1.1.5. Pilietiškumo ugdymo mokyklėlės 

veiklos skirtos tenkinti vaikų norą paţinti 

supančią aplinką: 

 Respublikinio projekto „Tradicinių 

 

 

 

Vasario mėn. 

Ţmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo 

lėšos 

Vadovai, 

mokytojai,  

Pilietiškumo 

ugdymo 

Veiklose dalyvaus 100 % 

5-6 metų vaikai. 

50 % vaikų gebės įvardinti 

2-3 tradicines 
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Uţgavėnių kaukių dirbtuvės“ 

organizavimas; 

 Projekto „Kėdainių krašto paţinimas“ 

įgyvendinimas; parodos „Mano gimtasis 

miestas“ organizavimas; 

 Projektų „Mano gimtoji kalba“, 

„Lietuviškai kalbu ir pasakas seku“ 

įgyvendinimas; 

 Tradicinių, kalendorinių švenčių 

organizavimas. 

 

 

Vasario-kovo 

mėn. 

 

 

Vasario-kovo 

mėn. 

 

Pagal 

mokyklėlės 

planą 

mokyklėlės narės kalendorines šventes. 

50 % vaikų gebės įvardinti 

2-3 Kėdainių miesto 

lankytinas vietas. 

1.1.6. STEAM atradimų mokyklėlės veiklos 

skirtos vaikų aktyviam veikimui ir 

pasaulio paţinimui: 

 „Ledo burtai“; 

 „Lietuvos trispalvė mūsų širdyse“; 

 

 „Spalvota burbulų karalystė“; 

 

 „Smėlio terapija“.; 

 Bee-bot programavimo pradmenys“; 

 Priemonių skirtų STEAM tyrinėjimams 

įsigijimas. 

 

 

 

Vasario mėn. 

Vasario-kovo 

mėn. 

Balandţio 

mėn. 

Geguţės mėn. 

Spalio mėn. 

Visus metus 

 

Ţmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo 

lėšos 

Vadovai, 

mokytojai,  

STEAM atradimų 

mokyklėlės narės 

Veiklų organizavimas 

patenkins vaikų smalsumą, 

norą savarankiškai veikti, 

skatins kūrybiškumą ir 

mokys problemų 

sprendimo būdų. 

1.1.7. Lopšelio-darţelio „Vaikystė“ 

ikimokyklinio ugdymo programos 

„Vaikystės mieste“ įgyvendinimas. 

Visus metus Ţmogiškieji 

ištekliai 

Vadovai, mokytojai Paţangos lygį, atitinkantį 

vaiko raidą, pasieks ne 

maţiau kaip 80 % 

ikimokyklinio amţiaus 

vaikų. 
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1.2. Stiprinti 

darţelio ir šeimos 

bendradarbiavimą. 

1.2.1. Tėvelių akademijos veiklos 

organizavimas: 

 Pozityvios tėvystės mokymai; 

 

 Mokymai „Vaiko raidos ypatumai“; 

 

 

 Diskusija „Tėveliai pradeda lankyti 

darţelį“; 

 „Tėvų dienos“; 

 Renginių ciklas „Aktyvusis šeštadienis“; 

 

 Susitikimai su sveikatos ir kt. specialistais. 

 

 

1 kartą per 

mėn. 

Lapkričio 

mėn. 

Rugsėjo mėn. 

 

1 kartą per 

mėn. 

 

Pagal poreikį 

Ţmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo 

lėšos 

 

 

Vadovai, 

mokyklėlių 

koordinatoriai 

Tėvelių akademijos 

veikloje aktyviai dalyvaus 

visų grupių tėvų atstovai. 

Bus parengti Tėvelių 

akademijos veiklos 

nuostatai. 

Bendruose renginiuose 

dalyvaus ne maţiau kaip 

70 % tėvų. 

1.3. Taikyti ir 

tobulinti vaikų 

paţangos 

stebėjimo ir 

vertinimo modelį. 

 

1.3.1. Vaikų pasiekimų ir paţangos 

vertinimo sistemos aptarimas ir 

tobulinimas: 

 Mokytojų tarybos pasitarimai; 

 

 Diskusijos-aptarimai mokyklėlėse; 

 Tėvų apklausos apie paţangos ir 

pasiekimų vertinimą. 

 

 

 

Geguţės, 

lapkričio mėn. 

Pagal poreikį 

Lapkričio 

mėn. 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Vadovai, 

mokytojai,  

mokyklėlių 

koordinatoriai 

Aptarimuose dalyvaus ne 

maţiau kaip 90 % 

mokytojų. 

Aptarimai ir susitarimai 

padės sėkmingai siekti 

kiekvieno vaiko paţangos, 

atsiţvelgiant į 

individualius vaiko 

poreikius. 

Apklausų metu ne maţiau 

kaip 60 % tėvų bus 

informuoti apie pasiekimų 

ir paţangos vertinimą. 

1.3.2. Vaiko paţangos ir pasiekimų 

vertinimo  aptarimas: 

 Tėvų susirinkimai; 

 

 Individualūs susitikimai. 

 

 

Pagal poreikį 

 

Geguţės, 

lapkričio mėn. 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Vadovai, mokytojai 

LAUKIAMI REZULTATAI: 

1. Tinkami ugdymo metodai patenkins vaikų smalsumą, norą savarankiškai veikti, skatins kūrybiškumą ir mokys ieškoti problemų sprendimo būdų. 

2. Tėvų įsitraukimas uţtikrins sėkmingą vaiko paţangą. 

3. Vaiko paţanga ir pasiekimai stebimi ir vertinami atsiţvelgiant į individualius vaiko poreikius. 
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VII SKYRIUS 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Metinis planas bus įgyvendinamas panaudojant savivaldybės biudţeto ir mokymo lėšas. 

Dalis plano priemonių bus finansuojama iš specialiųjų programų ir paramos lėšų. 

 
VIII SKYRIUS 

  ĮGYVENDINTO PLANO ĮVERTINIMAS 

 

Vertinimo dalyviai: mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, vadovai, tėvai ir ugdytiniai. 

Vertinimo metodai: apklausos, duomenų analizės, veiklos ataskaitos.  

Aptarimas ir veiklos ataskaitos pristatymas Lopšelio-darţelio ir Mokytojų tarybos posėdţiuose. 

 
IX SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

2022 m. veiklos plano įgyvendinimą koordinuos lopšelio-darţelio vadovai ir mokyklėlių koordinatoriai. 

Uţ metinio veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma lopšelio-darţelio savivaldos institucijoms. 

________________________ 

 

PRITARTA 

Lopšelio-darţelio ,,Vaikystė“ tarybos 

2022 m. sausio 28 d.  

protokolu Nr. 1 

 


