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                    Vilniaus lopšelis-darželis „Gudrutis“ yra lavinimo įstaiga teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį išsilavinimą.  

MISIJA     

Teikti kokybišką inovatyvų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, puoselėjant vaiko emocinį saugumą bei  individualius 

gebėjimus. Skatinti 

ugdytinius pažinti ir gerbti tautos kultūrą, miesto paveldą, tradicijas bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima ir socialin iais 

partneriais. 

VIZIJA 

Tapti šiuolaikiška, efektyviai dirbančia,  atvira edukaciniams pokyčiams ugdymo įstaiga, kurioje kiekvienas bendruomenės narys 

jaustųsi saugus ir galintis atskleisti savo kūrybines galias bei individualumą. 

Darželyje veikia 6 – ios grupės:1-a lopšelio grupė, 4-ios darželio grupės ir 1-a  priešmokyklinio ugdymo grupė. 

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Įstaigos veikla grindžiama skaidrumo, teisingumo, 

teisėtumo bei lygių galimybių principais. 

Dirba iniciatyvūs vadovai, kvalifikuoti ir kompetentingi 

pedagogai. 

Vadovai inicijuoja ir skatina inovacijų diegimą, 

pedagogams sudaromos sąlygos maksimaliai išnaudoti 

savo gebėjimus darbe. 

Vaiko kultūra, orientacija į vaiką atsispindi ugdymo 

prioritetuose, programose, projektuose, praktinėse 

veiklose, pasiekimų vertinime. 

Nepakankamas tėvų įsitraukimas į įstaigos veiklą. 

Tik  dalis įstaigos bendruomenės narių suvokia ir 

pripažįsta vaikų kultūrą kaip vertybę. 

Daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, 

lopšelyje-darželyje neteikiama specialiojo pedagogo 

pagalba. 

Nėra galimybės kiekvienoje grupėje įrengti kampelio 

specialiųjų poreikių vaikams.   

Nėra teritorijos, kurioje galima būtų įsirengti lauko 

žaidimų aikšteles vaikams.  
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Kuriama sveika ir saugi, funkcionali, estetiška, 

kūrybiškumą skatinanti ugdymosi aplinka. 

Įstaigos mikroklimatas yra geras, vyrauja pagarba, visi 

jaučiasi saugūs, pasitiki vieni kitais ir visiems įstaigos 

bendruomenės nariams teikiama savalaikė ir reikiama 

pagalba. 

Rengiami ir įgyvendinami nacionaliniai bei tarptautiniai 

projektai, dalyvaujama savivaldybės organizuojamuose 

projektuose. 

Įstaigos pedagogai aktyviai dalyvauja tarptautinėje 

programoje ikimokyklinėms  įstaigoms „Zipio draugai“. 

Įgyvendinama specialiųjų poreikių vaikų integracija. 

Įstaigoje dirba logopedas, psichologas, neformaliojo 

ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui). 

Nepakankamas IKT panaudojimas kasdieniniame darbe. 

Materialinė bazė nepakankama -  būtinas įstaigos stogo 

remontas. 

 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Tobulinti edukacines aplinkas. 

Puoselėti tradicijas.  

Išnaudoti projektinės veiklos teikiamas galimybes. 

bendruomeniškumo, tautiškumo, etninės kultūros, 

pilietiškumo ugdymui. 

Skatinti pedagogus ieškoti naujų būdų ir formų vaikų 

kūrybiškumui atsiskleisti. 

Kelti pedagogų kvalifikaciją, organizuoti diskusijas, 

Prastėjant vaikų sveikata. 

Tėvų pasyvumas ir nesidomėjimas informacija. 

Didėja vaikų su kalbos ir elgesio sutrikimais skaičius. 

Specialieji  ugdymosi poreikiai ne visuomet nustatomi 

laiku ir  

tinkamai. 

 Blogėjanti pastatų būklė, lėti renovacijos tempai. 
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skatinti savišvietą, bendruomenės narių bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

Įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas, aktyvesnis 

bendruomenės įtraukimas į darželio veiklą.  

Gerinti informacinę sistemą įstaigoje, populiarinti 

internetinį puslapį, naudoti įvairesnes informavimo 

priemones. 

Informacijos pateikimas apie  pagalbos galimybes 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams Vilniaus 

mieste 

Įvairių  galimybių panaudojimas stiprinant emocinę ir 

fizinę  vaikų sveikatą. 

 

2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOS 

 

PRIORITETAI: 

 Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas ir įvairinimas. 

 Bendradarbiavimas su šeima. 

 Emocinio intelekto  ir sveikatingumo stiprinimas vaikų ugdyme. 

 Specialiųjų ugdymosi poreikų turinčių vaikų ugdymo kokybės tobulinimas. 

 

TIKSLAS – ugdyti pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną, formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti palankią fizinę ir 

psichosocialinę aplinką.  
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UŽDAVINIAI: 

 Vaikų fizinio aktyvumo didinimas, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, plėtojant ugdytinių, jų tėvų, 

pedagogų bendradarbiavimą. 

 Veiklų, skatinančių vaikų emocinio intelekto lavinimą, plėtojimas. 

 Vaikų fizinės ir emocinės  sveikatas, saugumo stiprinimas. 

 Vykdyti bendrus projektus, organizuoti renginius su šeima. 

 Sudaryti palankias sąlygsugdytis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pagal poreikius ir galimybes. 

 

      

 

 

2019 – 2020 M. VEIKLOS PROGRAMOS TURINYS  

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai 

(žmogiškieji 

ištekliai, 

lopšelio – 

darželio lėšos. 

Kursams MK) 

Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo priežiūros ir 

vertinimo kriterijai, laukiamas 

rezultatas 

Prevencinės programos:     

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos 

įgyvendinimo rekomendacijos. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas. 

 

Visus metus 

grupėse 

skirtingu 

metu. 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

 

 

 

 

Grupių 

mokytojai. 

 

 

 

 

 

 

Vaikams formuosis sveikos gyvensenos 

įgūdžiai. 
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 Tarptautinė programa – „Zipio 

draugai“ priešmokyklinio ugdymo 

„Bitučių“ grupėje. 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 

mokslo 

metai 

 

VšĮ „Vaiko 

labui“ parama 

priemonėmis, 

tėvų parama 

transportu. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai.  

 

Vaikai dalinsis savo išgyvenimais, 

išmoks įvardinti jausmus. Stiprės vaikų 

tarpusavio ryšiai, vaikai išmoks ieškoti 

išeičių iš sudėtingų situacijų. 

 

 

 Vilniaus lopšelio darželio 

„Gudrutis“ patyčių, smurto 

prevencijos ir intervencijos 

programa „Būkime draugais“. 

 

Visus metus 

grupėse 

skirtingu 

metu. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

Visų grupių 

mokytojai. 

 

Vaikai bendraus nesityčiodami, atpažins 

ir žinos, kaip elgtis patyčių metu 

 Socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymo programa, skirta 

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaikams „Kimochis“. 

 

2019 – 2020 

m.  

 

300 eurų 

mokymai, 255 

eurų programa ir 

priemonės. 

Grupių 

mokytojai. 

 

Vaikai ugdysis emocinį intelektą, 

formuosis pozityvūs. bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 
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 Vilniaus lopšelyje-darželyje 

„Gudrutis“ Senamiesčio 

psichoterapijos studija organizuoja 

paskaitos: 

 „Vaiko gerovės komisijos 

veiklos gerinimas“ 

 „Smurto prevencija 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje“ skirtą 

pedagogams ir ugdytinių 

tėvams 

 Išmanieji įrenginiai ir 

vaikystė: kodėl svarbu 

protingai suderinti? Skirta 

ugdytinių tėveliams. 

 „Konfliktų valdymas ir / 

arba „Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. 

spalio m. 

 

 

2019-09-23 

 

2019-10-04 

 

 

 

 

2019-10-16 

 

 

 

 

2019-09-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskaitos 

organizuojamos 

Europos 

socialinio fondo 

finansuojamo 

projekto 

„Saugios 

aplinkos 

mokykloje 

kūrimas II“ Nr. 

09.2.2-ESFA-V-

729-03-0001 

lėšomis, 

Nacionalinė 

švietimo 

agentūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VGK nariai turės galimybę analizuoti, 

sudėtingesnius praktikoje pasitaikančius 

atvejus, aptarti bendradarbiavimo su 

kitomis institucijomis, tėvais ir 

bendruomene organizavimo aspektus 

 

 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

darbuotojus galės susipažinti su 

skirtingomis smurto formomis, poveikiu 

vaikams bei požymiais, galės įgyti žinių 

apie pagalbos galimybes smurto 

aukoms.  

 Tėvai bus supažindinti su pagrindiniais 

būdais ir metodais, kaip apsaugoti savo 

vaikus nuo smurto, kaip padėti savo 

vaikams būti saugiems bei mokėti 

apsisaugoti nuo skirtingų smurto formų.  

 Konfliktai ir juos sąlygojančių 

priežasčių supratimu, valdymo metodais 

bei technikomis, jų prevencija.  

Tėvų įtraukimo į ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos bendruomenės gyvenimą ir 

pozityvių santykių kūrimo svarbą, 

efektyvaus bendravimo ir 

bendradarbiavimo principus ir technikas. 

 

 Užkrečiamų ligų ir jų plitimo 

profilaktinės priemonės. 

2019-2020 

m. m. 

Darželio lėšos 

pagal poreikį. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas. 

Įgyvendinti užkrečiamosios ligos židinio 

ar protrūkio kontrolės priemones. 

 

Projektinė veikla:      
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Sveikatingumo projektai: 

 

„Boružėlių“ gr. – „Augu sveikas ir 

žvalus“. 

 

„Drugelių“ gr. – „Noriu būti sveikas“. 

 

„Gandriukų“ gr. – „Judu krutu, sveikas 

esu“. 

 

„Saulės zuikučių“ gr. – „Augu sveikas“. 

 

„Pelėdžiukų“ gr. – „Augu sveikas“. 

 

 „Sportuojame drauge“ 

  

 

 

 

2019 – 2020 

m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus 

mokslo 

metus 

skirtingu 

metu 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 Eur. 

 

 

 

 

Grupių 

mokytojai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, fizinio 

lavinimo 

mokytojas ir 

grupių mokytojai. 

 

 

 

Vaikų sveikatos stiprinimas ir sveikos 

gyvensenos ugdymas, fizinio aktyvumo 

didinimas apims visas vaikų ugdymo(si) 

sritis įstaigoje. Pakis vaikų higienos ir 

maitinimosi įgūdžiai pagal sveikos 

mitybos principus. 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos bendruomenė fiziškai aktyvesnė 

aktyvumą, geresnė ugdytinių sveikatą, 

patenkinti vaikų judėjimo, fizinio ir 

psichinio saugumo bei bendravimo 

poreikiai per sportinę veiklą. Vaikai 

pažins įvairias sporto šakas, patirs 

teigimas emocijas. 

Projektai:     

 

Respublikinis prevencinis projektas 

„Žaidimai moko“.  

 

 

 

 

 

2019 m. 

spalis -2020 

m. balandis 

 

 

 

 

20 eurų. Įstaigos 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

Logopedas, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojas. 

 

 

Specialių užduočių ir žaidimų pagalba 

ugdysis penkiamečių, šešiamečių erdvės, 

regimasis suvokimas, tikslės ir tobulės 

smulkiosios motorikos (riešo, rankų 

pirštų) judesiai. 

Bendras projektas su A. Mickevičiaus 

vaikų biblioteka „Knyga – vaiko 

pasaulyje“.  

2019 – 2020 

m.  

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai.  

Skatinti vaikus susidraugauti su knyga, 

ja domėtis. 
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Bendradarbiavimo projektas su Trakų 

lopšeliu – darželiu „Ežerėlis“. 

 

2020 m. m.  100 eurų įstaigos 

lėšos. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui.  

 

Edukacinių – pažintinių ekskursijų, 

renginių metu vaikai susipažins su 

Vilniaus ir Trakų miestais. 

 

Vilniaus miesto mikrorajono 

ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio 

“Spindulys” renginys - “Saulės 

spindulėliai 2020”,  projekto tema   

“Muzika sportui užaugina sparnus !”. 

2020-03-18 

 

50 eurų. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui.  

 

Bendradarbiavimas, bendravimas 

metodinio būrelio „Spindulys“ įstaigų. 

 

Vaikų, tėvų, pedagogų bendri projektai, 

veiklos: 

 

„Boružėlių“ gr. – „Aš ir tu sportuojame 

kartu“. „Kalėdinio žaislulio gamyba“. 

 

„Drugelių“ gr. – „Kalėdinės dirbtuvės“. 

 

„Gandriukų“ gr. – „Seku pasaką 

vaikams“, „Sportuoju su šeima“. Kaziuko 

mugės paroda.  

 

„Saulės zuikučių“ gr. – Kalėdinės 

kūrybinės dirbtuvėlės. Knygų savaitė „Kas 

skaito, tas auga“. Amatų dienos. 

 

„Pelėdžiukų“ gr. – „Seku seku pasaką“.  

Sveikų dantukų priežiūra. 

 

„Bitučių“ gr. -  susitikimai tėvų 

darbovietėse, kasdienėje veikloje. 

Bibliotekoje su knygų autoriais, 

iliustruotojais. 

 

 

 

 

2019 – 2020 

m. 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

 

 

Visų grupių 

mokytojos. 

 

 

 

Rezultatai aptariami darželio metodinėje 

grupėje. Projektai pristatomi tėvų 

susirinkimuose.  

 

 

Projektų aplankų parengimas, 

nuotraukos darželio aplinkoje, įstaigos 

interneto puslapyje. 
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Projektinės veiklos grupėse: 

 

„Boružėlių“ gr. – „Aš auginu“. 

 

„Drugelių“ gr. – „Pasakėlę aš seku“. 

 

„Gandriukų“ gr. – „Smagioji savaitė“. 

„Gamtos gyvybė“. 

 

„Saulės zuikučių“ gr. – „Aš ir gamta“. 

„Kuriame drauge“. 

 

„Pelėdžiukų“ gr. – „Keliaujantis žaislas“. 

 

„Bitučių“ gr. -  „Padovanok įdomią 

valandėlę“.  

 

 

 

2019 – 2020 

m. 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

 

Visų grupių 

mokytojai. 

 

 

 

Rezultatai aptariami darželio metodinėje 

grupėje. Projektai pristatomi tėvų 

susirinkimuose.  

 

 

Projektų aplankų parengimas, 

nuotraukos darželio aplinkoje, įstaigos 

interneto puslapyje 

 

Projektinės veiklos įstaigoje: 

 

„Boružėlių“ gr. – „Mano augintis“. 

„Poezijos pavasaris“. 

 

„Bitučių“ gr. - „Mano gyvūnėlis“. 

 

 

 

2019 – 2020 

m. 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos Asta  

ir Vilma. 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos Loreta  

ir Daiva  . 

 

 

Edukacinės – pažintinė ekskursijos 

    

Į Adomo Mickevičiaus biblioteką 

(garsiniai skaitymai, edukaciniai 

užsiėmimai, knygelių pasiėmimas ė 

grupę); 

2019 m. m. – 

2020 m. m. 

Pagal grupių 

ir bibliotekos 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

Grupių 

mokytojos, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Lavės raiški vaikų kalba, formuosis 

domėjimasis knygelėmis, pagarba joms. 
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Po Vilniaus senamiestį; 

 

Į Lietuvos nacionalinį muziejų; 

 

Į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų; 

 

Į Lietuvos geležinkelių muziejų; 

 

Į valdovų rūmus; 

 

Į Radvilų rūmų muziejų; 

 

Į Vilniaus universitetą; 

 

Į vaikų ir jaunimo centrą; 

 

Į Lietuvos paštą. 

 

Į Dailininkių sąjungos muziejų 

 

Į MO muziejų 

 

 Į teatrą „Lėlė“ „Saulės zuikučių“ ir 

 „Gandriukų“ gr. spektaklis „Kaime nėra 

Wi-Fi“ 

Į žaislų muziejų 

 

metinius 

planus. 

 

 

Pagal grupių 

ugd. planus 

kiekvieną 

trečiadienį 

ugdomoji 

veikla 

netradicinėse 

erdvėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-10-31 

 

 

 

 

Įstaigos, tėvelių 

lėšos. 

ugdymui.  

 

 

Bus turtinamas aplinkos, miesto 

pažinimas, kuris atspindės vaikų 

darbuose, pokalbiuose. 

 

 

 

 

Vaikai gilins žinias apie įvairias 

profesijas. 

Nuotraukos, vaikų darbai. 

 

Bus turtinamas aplinkos pažinimas, 

formuojami saugumo įgūdžiai, 

 

Vaikai susipažins su lietuvių liaudies 

papročiais, darbo įrankiais, bus 

ugdomos komunikacinė ir pažinimo 

kompetencijos. 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais: 
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 bendradarbiavimo programa su Vytės 

Nemunėlio pradine mokykla, 

 bendradarbiavimo programa su 

Simono Daukanto pagrindine  

mokykla,  

 bendradarbiavimas su Jėzuitų 

gimnazija, 

 bendradarbiavimas su Vilniaus 

lopšeliu-darželiu „Krivule“; 

 Trakų lopšeliu-darželiu ,,Ežerėlis“ 

 vaikų projektai su Adomo 

Mickevičiaus biblioteka bendras 

projektas „“Knyga vaiko pasaulyje“, 

 bendradarbiavimas su Lietuvos dailės 

muziejumi, 

 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio 

rezervato direkcija, 

 su senosios muzikos ir šokio vaikų 

teatru „Vilniaus vaikai“, 

 Vilniaus miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru. 

  Vilniaus stalo teniso klubu “Ping-

Pong”, 

 Respublikinė ikimokyklinė ugdymo 

kūno kultūros pedagogų asociacija 

(RIUKKPA)  

Metų bėgyje. 

 

 

. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

 

 

Plėsti vaikų kompetencijas, galimybė 

ugdyti vaikus netradicinėse  erdvėse  ir 

panaudoti įvairius ugdymo metodus 

Rezultatai aptariami Mokytojų tarybos 

posėdyje, metodiniuose susirinkimuose, 

pristatant tėvams.  

. 

 

 

Kultūrinės veiklos programos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai 

(ištekliai: 

žmogiškieji 

Atsakingi 

vykdytoji 

Tikslo įgyvendinimo priežiūros ir 

vertinimo kriterijai 
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ištekliai, 

Lopšelio-

darželio lėšos. 

KursasmsMK) 

Mokslo ir žinių dienos pramoga. 2019 m. 

rugsėjo 2 d. 

Darželis 250 

Eur. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui , 

meninio ugdymo 

pedagogė. 

Rezultatai bus aptarti pedagogų tarybos 

posėdyje, įspūdžiais pasidalinta su 

tėvais. Vaikai patirs teigiamų ir 

pozityvių emocijų. 

Išvyka į Specialiuosiu socialinės globos 

namus „Tremtinių namai” su pasirodymu, 

„Bitučių“ gr. vaikai. 

2019 m. 

spalis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui , 

meninio ugdymo 

pedagogė, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos Loreta 

ir Daiva, 

mokytoja šokių 

Jūratė. 

Rezultatai bus aptarti pedagogų tarybos 

posėdyje, per  grupės tėvų susirinkimą. 

Rudenėlio šventės visose grupėse: 

 

„Saulės zuikučių“ grupės pasirodymas 

„Miško naujienos“. 

 

„Pelėdžiukų“ grupės šventė „Miško 

karalystėje“. 

 

„Gandriukų“ grupės pasirodymas 

„Spalvota rudens mozaika“. 

 

„Bitučių“ grupės vaidinimas „Stichijos“. 

 

„Drugelių“ grupės rudenėlio šventė 

„Rudens spalvos“. 

 

2019  m. 

spalis 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Grupių mokytojai 

ir meninio 

ugdymo 

mokytojas. 

Ugdysime vaikų kūrybiškumą, 

saviraišką, suteiksime teigiamų ir 

pozityvių emocijų. 

 

Įstaigos kultūros įgyvendinimo 

rezultatai bus aptariami metodinėje 

grupėje. 
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„Boružėlių“ grupės vakaronė „Virė virė 

košė“ 

 

Konkursas Švarių rankų šokis 2019. 2019 m. 

lapkritis 

 Priešmokyklinės 

„Bitičių“ gr. 

mokytojai 

bendradarbiaujant 

su šokiu 

mokytoja. 

Konkurso akimirkos fiksuojamos 

filmuotoje medžiagoje, pasidalinta su 

dalyvavusių vaikų tėveliais. 

Akcija „Sportuojantis koridorius“ 2019 

lapkričio 11 

d. 

20 Eur. Kūno kultūros 

mokytoja  ir 

grupių mokytojai. 

Renginio akimirkos užfiksuotos 

nuotraukose, pasidalinta, aptarta su 

tėvais. Vaikai sportuos netradicinėje 

darželio erdvėje. 

Visų grupių Kalėdinės šventės „Kalėdų 

senelio belaukiant“ 

2019 m. 

gruodžio 17 

d. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Visų grupių 

mokytojos ir 

meninio ugdymo 

mokytojas. 

Rezultatai bus aptarti Pedagogų tarybos 

posėdyje. Ugdysis vaikų kūrybiškumas, 

saviraiška, patirs teigiamų ir pozityvių 

emocijų. 

„Trijų karalių šventė“ 2020 m. 

sausis. 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Meninio ugdymo 

mokytojas ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Aistė . 

Bendruomenė patirs teigiamų ir 

pozityvių emocijų, puoselėjami lietuvių 

papročiai ir įstaigos tradicijos. 

Sausio 13-osios paminėjimas. 2020 m. 

sausis 

10 Eur. Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos Aušra  

ir Birutė. 

Ugdysime vaikų pilietiškumą. Vaikai 

sužinos apie laisvės gynėjų dieną. 

Viktorina „Draugystė“. 2020 m. 

sausis. 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Jurgita. 

Vaikai skatinami draugauti, padėti, 

ieškoti išeičių ir sprendimo būdų. 

Draugystės savaitė. 2020 m. 

vasaris. 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos Ingrida  

ir Vilora. 

Rezultatai atsispindės vaikų 

pasiekimuose, bus aptarti Pedagogų 

tarybos posėdyje. Vaikai skatinami 

parodyti dėmesį draugams, palaikyti 

geranoriškus santykius su kitų grupių 

vaikais. 

Renginys skirtas Vasario 16-ajai paminėti, 2020 m. Intelektualiniai Ikimokyklinio Įstaigos kultūros įgyvendinimo 
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„Lietuva mano mažoje širdelėje“. vasario 14 d. ištekliai ugdymo 

mokytojos 

Jurgita, Vilora  ir 

meninio ugd. 

mokytojas. 

rezultatai bus aptariami Pedagogų 

tarybos posėdyje. Vaikai ugdysis  

pilietiškumą noras domėtis savo šalimi.,  

Kaziuko mugė, Užgavėnės įstaigos 

bendruomenei. 

2020 m. 

vasaris. 

50 eur. Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Vilma, Vaclava 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Loreta. 

Bendruomenė patirs teigiamų ir 

pozityvių, emocijų, puoselėsime 

įstaigos tradicijas, lietuvių liaudies 

amatus, papročius. 

Vilniaus miesto mikrorajono 

ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio 

“Spindulys” renginys - “Saulės spindulėliai 

2020”,  projekto tema   “Muzika sportui 

užaugina sparnus !”. 

2020 m. 

kovas 18 d. 

100 Eur. Visų grupių 

mokytojos, 

meninio ugd. 

mokytojas, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui . 

Rezultatai bus aptarti Pedagogų tarybos 

posėdyje. Renginys skatinantis, 

bendradarbiaujant  visas metodinio 

būrelio „Spindulys“ įstaigas. 

Švenčiame gandro dieną kovo 25 „Gandrai 

gandrai ga ga ga“. 

2020 m. 

kovas 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Vilma.  

Ugdysis vaikų  kūrybiškumas 

saviraiška. 

Plakatų paroda „Saugokim gamtą“ 2020 m. 

kovas 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos Asta  

ir Ingrida. 

Rezultatai bus aptarti Pedagogų tarybos 

posėdyje. 

Žemės diena 2020 m. 

kovas. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos Vida ir 

Aušra. 

Ugdysis vaikų  socialinės ir 

aplinkosauginės nuostatos, renginio 

metu bus skatinami vaikų pažinimo ir 

saviraiškos poreikiai. 

Savaitė be patyčių 2020 m. 

kovas. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Loreta, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Aistė, VGK. 

Rezultatai atsispindės vaikų 

pasiekimuose, bus aptarti Pedagogų 

tarybos posėdyje. Vaikai skatinami 

parodyti dėmesį draugams, palaikyti 

geranoriškus santykius su kitų grupių 

vaikais. 
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Velykinė pramoga „Vaikų Velykėlės“, 

gražiausio margučio rinkimai. 

2020 m. 

balandis 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos Daiva  

ir Vida, meninio 

ugd. mokytojas. 

Įstaigos kultūros įgyvendinimo 

rezultatai bus aptariami Pedagogų 

taryboje. Vaikai bus supažindinti su 

Velykų papročiais, tradicijomis bei 

patirs daug džiugių akimirkų. 

Sporto mėnuo.  

 

Pavasario sporto šventė. 

2020 m. 

balandis 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Kūno kultūros 

mokytoja 

Kornelija ir visų 

grupių mokytojos. 

 Įgyvendinimo rezultatai bus aptariami 

Pedagogų taryboje Vaikai pajus 

judėjimo, aktyvios veiklos džiaugsmą. 

„Poezijos pavasaris“ – bendras projektas 

su A. Mickevičiaus biblioteka. 

2020 m. 

balandis 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Asta. 

Įgyvendinimo rezultatai bus aptariami 

Pedagogų taryboje, bus pristatyti 

tėveliams. Lavinamas vaikų kalbos ir 

kalbėjimo įgūdis, kūrybiškumas, 

saviraiška. 

Šeimos šventė visose grupėse. 2020 m. 

gegužę 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Grupių 

mokytojoi, 

meninio ugd. 

mokytojas. 

Įgyvendinimo rezultatai bus aptariami 

Pedagogų tarybos posėdyje. Formuosis 

vaikų vertybines nuostatos, ugdysis 

meilės ir pagarbos savo šeimai jausmus. 

Priešmokyklinės grupės išleistuvės – 

„Darželi, lik sveikas“. 

2020 m. 

gegužę 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Priešmokyklinės 

grupės mokytojos 

Loreta ir Daiva, 

meninio ugd. 

mokytojas. 

Puoselėsime įstaigos tradicijas. 

Renginys, skirtas tarptautinei vaikų 

gynimo dienai. 

2020-06-01 50 Eur. Grupių 

pedagogai, 

meninio ugdymo 

pedagogas, fizinio 

lavinimo 

pedagogas. 

Įgyvendinimo rezultatai bus aptariami 

Pedagogų tarybos posėdyje. Ugdytiniai 

bus suteikta daug teigiamų emocijų. 

Parodos:     

Šeimų darbų paroda ,,Rudens mozaika“ 2019 m. 

spalis 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogės Aistė, 

Asta. 

Įgyvendinimo rezultatai bus aptariami 

Pedagogų tarybos posėdyje. 
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,,Kalėdų žaisliukas“. Šeimų darbų paroda. 2019 m. 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai Vida, 

Aušra. 

Ugdysis vaikų kūrybiškumas, 

skatinsime bendradarbiavimą su šeima. 

Skatinsis bendradarbiavimas su šeima, 

vaikų kūrybiškumas, susipažins su 

tradicijomis, papročiais, patirs teigiamų 

emocijų. 

Ugdysis vaikų socialinės ir 

aplinkosauginės nuostatos. 

 

Vaikų piešinių paroda ,,Lietuva – mano 

namai“ 

2020 m. 

sausis 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai Vilora, 

Jurgita. 

,,Mano giminės medis“ 2020 m. 

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 

Vaclava  ir 

Ingrida  

Plakatų paroda ,,Saugokim gamtą“ 2020 m. 

kovas 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

 Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogės Asta ir 

Ingrida  

,,Gamta atbunda“ vaikų darbų  paroda 2020 m. 

balandis 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo pedagogė 

Aistė, Birutė. 

,,Mano šeimos portretas“ 2020 m. 

gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Priešmokyklinės 

grupės pedagogė 

Loreta, 

ikimokyklinio 

ugdymo pedagogė 

Aistė  

Patirties sklaida  

,,Kviečiu koleges į svečius“ 

,,Skaičiuojam laiką“ 2019 m 

lapkritis 

 ,,,Saulės 

zuikučių“ gr. 

Rezultatai bus aptariami Pedagogų 

tarybos posėdyje. 

 Pasidalinimas praktine patirtimi. 

 

 

 

 

 

,,Mano kūnas“ 

 ,,Rudens išdaigos“ 

2019  m. 

lapkritis 

 ,,Gandriukų“ gr. 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos Aistė, 

Birutė. 

,,Labas rytas“ 2020 m.  ,,Boružėlių“ gr. 
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sausis  

,,Žiemos smagumai“ 2020 m. 

vasaris 

 ,,Saulės zuikučių“ 

gr. 

,,Aš myliu katytę, šuniuką...o tu?“ 2020 m. 

kovas 

 ,,Drugelių“ gr. 

,,Pinigai“ 2020 m. 

kovas 

 ,,Bitučių“ gr. 

,,Mano kūno dalys“ 2020 m . 

kovas 

 ,,Drugelių“ gr. 

,,Raidelių ir skaičiukų šalyje“ 2020 m. 

gegužę 

 ,,Bitučių“ gr. 

 

Pagalba mokiniu ir mokytojui: 

 

Logopedo pagalbos teikimas 2019-2020 

m. m. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Logopedas Pagal parengtas individualias programas 

teikiama logopedo pagalba 30-čiai 

ugdytinių, konsultuojami jų tėvai. Vaikų 

nugdymo(si) rezultatai bus aptariami 

VGK susirinkime. 

Individualių logopedo konsultacijų 

pedagogams teikimas vaikų kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų šalinimui bei prevencijai.  

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai. 

Logopedas Pedagogai gilins žinias apie vaikų 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimą 

bei jų prevenciją. Atsispindės pedagogų 

individualioje veikloje su vaikais 

Psichologo pagalbos teikimas 

vaikams, tėvams ir pedagogams. 

 

Visus metus 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Psichologas Pagerės ugdytinių psichoemocinė 

būklė, pedagogai ir tėvai drąsiau gebės 

išsakyti kylančias problemas, 

bendradarbiauti jas sprendžiant. 

Psichoemocinių 

problemų sprendimo 

rezultatai bus aptarti VGK  posėdžiuose. 

Vaikų ugdymosi 

pasiekimai aptariami 

individualiai. 

Pedagoginės pagalbos teikimas tėvams 

vaikų ugdymo klausimais. 

Visus metus Lopšelio-

darželio lėšos 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui VGK,  

Teikti grupines ir individualias 

konsultacijos  susirinkimų  ir 

kasdieninių susitikimų metu. 
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grupių pedagogai. 

Informacijos teikimas tėvams, pedagogams 

apie vaikų sveikatos priežiūrą. 

Visus metus Lopšelio-

darželio lėšos 

Dietistas.  Analizuojami vaikų sergamumo 

duomenis. Prižiūrimi ugdymo aplinkos 

atitikimą  higienos normoms.  

 

Socialinės pagalbos teikimas 

Įstaigoje.  

 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai. 

Direktorius, 

VGK, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

 

Teikti konsultacijas tėvams dėl 

vaikų nemokamo maitinimo ir dėl 

užmokesčio lengvatų už vaikų 

išlaikymą įstaigoje. Apie veiklos plano 

įgyvendintas 

priemones informaciją 

teikti įstaigos bendruomenės 

susirinkimuose. 

 

Sudaryti sąlygas pedagogams kelti 

kvalifikaciją mokymuose ir seminaruose 

individualiai. 

. 

 

Nuolat 900 Eur. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Pedagogai gales įgyti žinių ir 

kompetencijų 

jiems aktualioimis temomis. 

Pedagogai turės dalintis 

seminarų medžiaga 

metodinėse grupėse. 
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Pedagoginės veiklos priežiūra: 

Ugdymo proceso planavimo kokybė. 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

Intelektualinės. 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui.  

 

 

Pedagoginės veiklos 

priežiūrą. Bus įvertinta pedagogų 

ilgalaikių ir trumpalaikių planų kokybė, 

išvados pateiktos metodinių 

grupių pasitarimuose Teikiamos 

pagalbos mokiniui ir mokytojui 

priežiūros rezultatai bus aptariami 

metodinėse grupėse, Pedagogų tarybos 

susirinkime, VGK susirinkimuose. 

Edukacinės aplinkos grupėse 

atnaujinimas naujiems mokslo metams. 

 

Nuolat 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Ugdymo(si) aplinkos grupėse 

įvertinimas. 

 

 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

 

 

2019-2020 

m. m. 

spalis- 

gegužė 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 

Bus įvertinti vaikų ugdymo 

rezultatai. 

  
 

Vaikų adaptacinio periodo stebėjimas, 

aptarimas. 

2019 m. m. 

ruduo. 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptariami rezultatai Mokytojų 

tarybos posėdyje, VGK 

susirinkimuose. 

Ikimokyklinės ugdymo programos turinio 

įgyvendinimas. 

Projektų metodo taikymas ugdymo 

procese. 

 

2019-2020 

m. m. 

 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 

Analizuojami grupėse 

ikimokyklinės programos 

įgyvendinimo rezultatai, 

ugdymo turinio planavimo 

kokybė. 

Aptariami rezultatai Mokytojų 

tarybos posėdyje, metodinės 

grupės susirinkime. 

Informacijos pateikimas tėvams, tėvų 

susirinkimų kokybė. 

Nuolat 

 

 Direktorius 

 

Pagerės informacijos kokybė.  
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Priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimas 

atliekant ( piešinio testą, A. Kerno testą). 

2020 m. 

gegužė 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 

Ištirti priešmokyklinukų 

brandumą mokyklai. 

Aptariami rezultatai Mokytojų 

tarybos posėdyje. 

Mankštų, kūno kultūros užsiėmimų ir 

pasivaikščiojimų lauke kontrolė 

  Kūno kult. 

Pedagogas, 

dietistas. 

Gerinti vaikų fizinį 

pasirengimą.  

Darbo priežiūros sistema: 

Parengti lopšelio-darželio veiklos planą 

2019-2020 m. m.  

Rugsėjis 

 

Intelektualinės. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Informuoti bendruomenė apie įstaigos 

veiklą. Remiantis planu bus įgyvendinti 

tikslai ir uždaviniai. 

Vaikų sveikos mitybos organizavimas. Nuolat. 

 

 Dietistas.  Informuoti bendruomenę apie mitybą 

įstaigoje. 

Maisto produktų priežiūra (sandėliavimas 

ir išdavimas į grupes). 

Balandis  Sandėlininkė ir 

dietistas. 

 

 

Virtuvės audito priemonių plano  

įgyvendinimas.  

 

 

III-ame 

ketvirtyje. 

  

Dietistas. 

 

 

Materialinių vertybių inventorizacija. 

2019 m. 

gruodis. 

 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams  

Gesintuvų užpildymas. 

Termometrų (stiklinis) 

2019 m. 

gruodis,  

2024 m. 

balandis, 

 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Darbo sąlygų gerinimas, patikrų 

dokumentai. 
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 (metalinis) 

 patikra. 

2020 m. 

balandis. 

 

Pastato, įstaigos erdvių, teritorijos 

priežiūra. 

Nuolat.  Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Darbo sąlygų gerinimas, saugumo 

užtikrinimas 

Ugdymosi aplinkos gerinimas, ugdymo 

priemonių įsigijimas pagal vaikų amžių ir 

poreikius. 

Nuolatos, 

pagal poreikį. 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Edukacinės aplinkos gerinimas. 

Viešųjų pirkimų organizavimas dėl prekių, 

maisto produktų, paslaugų, darbų. 

Nuolatos, 

pagal poreikį 

 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Darbo sąlygų gerinimas, pirkimų 

dokumentai. 

 

 


