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TRUMPA PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ ANALIZĖ 

 

              Vaikų darţelio „Vyturėlis“ pedagogų bendruomenė vykdydama 2015-2016 m. m. veiklos programą,  atsiţvelgdama į vaikų darţelio 

„Vyturėlis“  strateginį  veiklos planą 2015-2017 metams ir nenukrypdama nuo pagrindinių strateginių tikslų:  siekė veiksmingo  bei kokybiško 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (si) paslaugų teikimo ugdytiniams ir šeimai, reflektuojant pedagoginę veiklą bei vertinant įstaigos kaitos 

procesus.  

            Pedagogų bendruomenė atvira naujovėms ir  kaitai, pozityvioms iniciatyvoms, bendravimui ir bendradarbiavimui siekė reprezentuoti įstaigą. 

Pedagogai parengė Ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės sodas“, organizavo respublikinę pedagogų mokslinę – praktinę konferenciją 

„Ankstyvasis amţius – pradţių pradţia“, dalijosi patirtimi,  lankė kompiuterinio raštingumo kursus. Pedagogai, vaikai ir  šeima, dalyvaudami 

konkursuose, renginiuose, projektinėje veikloje, turėjo galimybę atsiskleisti įvairiai kūrybinei raiškai, patirties sklaidai, bendravimui ir 

bendradarbiavimui  su socialiniais partneriais. 

 

 

                        Tikslas 

 

      Uţtikrinti kokybišką ugdymą, diegiant inovatyvius ugdymo (si) metodus, formuojant sveikos gyvensenos ir ekologines idėjas.            

Uždaviniai 

 Tobulinti ugdymo planavimą ir vaikų gebėjimų vertinimą, pritaikant informacinių komunikacinių technologijų galimybes. 

 

 Plėtoti modernią materialinę bazę, uţtikrinant efektyvų vaikų ugdymą. 

 

 Aktyvinti ugdymo institucijų ir šeimos bendruomeniškumo ryšius, skleidţiant sveikatos stiprinimo ir ekologines idėjas. 

 

 Tobulinti įstaigos veiklos įsivertinimą. 

 

 

 

 



 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

Tikslas Uţdaviniai Priemonės  Vykdymo laikas Atsakingas 

Uţtikrinti kokybišką 

ugdymą, diegiant 

inovatyvius ugdymo (si) 

metodus, formuojant 

sveikos gyvensenos ir 

ekologines idėjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tobulinti  ugdymo 

planavimą ir vaikų 

gebėjimų vertinimą, 

pritaikant informacinių 

komunikacinių technologijų 

galimybes. 

1. Ugdymo planavimas, informacijos 

dokumentavimas, panaudojant IKT. 

 

2. Įstaigos gerosios darbo patirties sklaida, 

taikant IKT. 

 

3. Įstaigos internetinės svetainės 

tobulinimas. 

 

4. Informacinių kompiuterinių technologijų 

panaudojimas ugdomojoje vaikų veikloje. 

 

2016–2017 m. m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui.  

Pedagogai  

2.Plėtoti modernią 

materialinę bazę, 

uţtikrinant efektyvų 

vaikų ugdymą.  

1. 1.  Kompiuterių įsigijimas ikimokyklinio 

ugdymo grupėse. 

2.  

3. 2. Naujų edukacinių erdvių grupėse 

kūrimas. 

4.  

3. Kūrybinių erdvių įrengimas lauko 

aikštelėse. 

 

4. Krepšinio ir futbolo aikštelių įrengimas. 

 

5. „Basų kojų“ tako įrengimas. 

 

6. Pavėsinės pastatymas ir smėlio dėţių  

uţdengimas ţaidimų aikštelėse. 

 

2016 – 2017 m. m. Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui.  

Pedagogai. 

3. Aktyvinti  ugdymo 

institucijų ir šeimos 

bendruomeniškumo 

ryšius, skleidţiant 

1. 1. Respublikiniai aplinkosauginiai 

konkursai „Kamštelių vajus“, „Mes 

rūšiuojam“. 

2. 2. Seminaras „Kalbos ugdymo prevencijos 

2016 – 2017 m. m. Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui.  



 

sveikatos stiprinimo ir 

ekologines idėjas. 

svarba ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amţiaus vaikams“( L. Paulauskienė) 

3.  

3.Respublikinės ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos  seminaras 

„Palankaus mikroklimato kūrimas darţelyje 

ir šeimoje“ ( D. Jakučiūnienė) 

 

4.Grupių sveikatinimo ir ekologiniai 

projektai.  

 

5.Bendruomenės narių tarpusavio ryšių 

stiprinimas. 

 

6.Seminaras „Kolektyvas ir aš.  Kaip jaustis 

gerai, siekiant bendrų tikslų, besidalinant 

atsakomybę?“ (A. Sakalienė) 

 

7.“ Sportuojame kartu  su tėveliai“- sportinė 

veikla priešmokyklinėje „Bitučių“ grupėje. 

 

Pedagogai. 

4. Tobulinti įstaigos 

veiklos įsivertinimą.  
1.Tyrimas  „Sveikos gyvensenos darţelių 

vidaus auditas“.  

 

2.Įstaigos SSGG analizė. 

 

3.Pedagogų savianalizės anketos pildymas. 

 

4.“Giluminio“ audito iliustracijų 

parengimas, tyrimų duomenų analizavimas. 

 
 

2016-2017 m. m. Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 

 



 

POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdymo laikas Atsakingas Laukiami rezultatai 

ĮSTAIGOS TARYBOS 

1. 1. 2016-2017 m. m. veiklos programos pristatymas. 

2. Atliktų  darbų aptarimas. Vidaus ir lauko aplinkos, ţaidimų 

aikštelių tvarkymo darbų aptarimas. 

 

2016 -09-22 Direktorius Aktyvi įstaigos taryba, 

teikianti pasiūlymus, 

pritarianti įstaigos 

veiklos kokybės siekiams 

bei stiprinanti 

bendruomenės 

solidarumą, taikant 

partnerystės  metodą. 

 

2. 1. 2016 m. biudţeto aptarimas. 

2. 2 % paramos  paskirstymas. 

3. Kalėdinių renginių aptarimas. 

 

2016 -11-24 Direktorius 

3. 1. 2017 metų biudţeto paskirstymas. 

2. Vadovo veiklos ataskaita uţ 2016 m. 

 

2017 m. vasario mėn. Direktorius 

4. 1. Vasaros darbų aptarimas. 

2. Bendruomenės sutelkimo priemonių aptarimas. 

 

2017 m. balandţio 

mėn. 

Direktorius 

PEDAGOGŲ TARYBOS 

1. 1. 2016-2017 m. m. veiklos programos aptarimas. 

2. Vaiko gerovės komisijos tvirtinimas. 

3. Vaikų grupių komplektavimas, pasiruošimas naujiems mokslo 

metams. 

4. Ugdomosios veiklos tvarkaraščių aptarimas, teikimas tvirtinti 

direktorei. 

 

2016 m. rugpjūčio 

mėn. 

Direktorius Pedagogai aptars  

ugdytiniams ir šeimai 

teikiamų paslaugų 

kokybę, ugdymo proceso 

planavimo, organizavimo 

klausimus, atliks veiklos 

įsivertinimo analizę. 

2. 1. Įsivertinimo pagal „Sveikos gyvensenos darţelių veiklos 

vertinimo“ rodiklius rezultatai. 

2. Darţelio ugdytinių adaptacija mokykloje. Diskusija „Kokių 

būsimų pirmokų laukia mokykla?“. 

 

2017 m. sausio mėn. Direktorius 



 

3. 1. Ugdytinių pasiekimų ir paţangos vertinimo analizė. 

2. 2016-2017 m. m. veiklos programos įsivertinimas,  prioritetai 

2017-2018 m. m. 

 

2017 m. geguţės mėn. Direktorius 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

1. 1.Dėl spec. pedagoginės pagalbos  gavėjų   sąrašų svarstymo ir  

sudarymo. 

2.Dėl vaikų nukreipimo į PPT. 

 

2016-09-19 Direktorius Komisija konsultuos spec.  

poreikių turinčių ugdytinių  

tėvus, uţtikrins reikiamą 

pagalbą vaikui ir šeimai. 

2. 1.Dėl pirmojo pusmečio logopedų, specialiojo pedagogo 

ataskaitos. 

2017-01-26 Direktorius 

 

 

3. Dėl specialiosios pedagogės, logopedų, psichologo darbo 

ataskaitos uţ 2016-2017 m .m. antrąjį  pusmetį. 

 

2017 -05-29 Direktorius 

ATESTACIJOS KOMISIJOS  

1. Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) 2017-2019 metų atestacijos programos suderinimo. 

2016-12-14 Komisijos 

pirmininkė 

V.Norvaišienė 

Padės atsakingai 

pasirengti atestacijai, 

parengs dokumentus, 

reikalingus kvalifikacinei 

kategorijai suteikti. 
2. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų vyresniojo auklėtojo 

ir metodininko kvalifikacinių kategorijų suteikimo. 

2017 -05-18  Komisijos 

pirmininkė 

V.Norvaišienė 

ADMINISTRACIJOS 

1. 1.Aplinkos tvarkymo ir kitų darbų aptarimas 2016-2017 m. m. 

2.Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų aptarimas ir 

atnaujinimas. 

3. Maitinimo ir higienos klausimai. 

4.Viešųjų pirkimų aptarimas. 

5.Kalėdinių renginių aptarimas, darbuotojų skatinimas ir 

įvertinimas. 

6.2017 metų įstaigos biudţeto suplanavimas. 

7.Įstaigos remonto darbų aptarimas. 

Kartą per mėnesį Direktorius  Laiku aptartos problemos 

padės atrasti  tinkamus 

sprendimo būdus.  



 

8.Kiti bendruomenei svarbūs klausimai. 

 

VISUOTINIAI DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAI 

1.  1. Supaţindinimas su etatais  2016-2017 m. m. 

2. Darbo krūvio paskirstymas. 

 

2016 -08-29 Direktorius Darbuotojai – motyvuoti 

bendruomenės nariai, 

siekiantys kokybiško 

darbo, teikiantys 

pasiūlymus, gebantys 

vertinti. 

2.  1. 2016  metų įstaigos biudţeto aptarimas. 2016 -12-15 Direktorius 

Buhalteris 
 

3.  1.Vidaus ir aplinkos tvarkymo darbų numatymas. 

2.Atostogų grafiko pristatymas. 

 

2017-04-20 Direktorius 

VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS 

1. 1.Įstaigos veiklos pristatymas 2016-2017 m. m. 

2.Ugdomojo proceso organizavimo aptarimas. 

3. Įstaigoje dirbančių specialistų veiklos pristatymas. 

 

 

2016 m. rugsėjo mėn. Direktorius Ugdytinių tėvai 

susipaţins su įstaigos 

veikla, bus aktyvesni, 

išsakydami savo 

nuomonę, lūkesčius, 

idėjas planuojant įstaigos 

veiklą. 

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

1. 1.Ugdymosi programų ir prioritetų pristatymas. 

2.Tėvų komitetų rinkimai. 

 

2016 m. rugsėjo mėn. Pedagogai Tėvai – aktyvūs ugdymo 

proceso dalyviai, 

teikiantys pasiūlymus. 

2. 1.Ugdytinių pasiekimų ir paţangos aptarimas. 

2.Grupės projektų įgyvendinimo įvertinimas. 

 

2017 m. balandţio 

mėn. 

Pedagogai 

 

 



 

METODINĖ IR PROJEKTINĖ  VEIKLA 

METODINIAI PASITARIMAI 

1. 1. Ugdymo programos ir vaiko pasiekimų dermė. 

2. Ugdomosios veiklos planavimas, vaiko pasiekimų 

dokumentavimas, naudojant IKT. 

 

2016-10-31 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Pedagogai analizuos 

ugdymo pokyčius, dalinsis 

darbo patirtimi, susipaţins 

su naujais dokumentais. 

2. 1.Pedagogų, šeimos ir socialinių partnerių bendrystė gerinant 

vaikų ugdymo (si) kokybę. 

2017-02-22 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

3. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo, ekologinių projektų 

įgyvendinimo rezultatų pristatymas, naudojant IKT. 

2017-04-13 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

ATVIRA UGDOMOJI VEIKLA 

1. Ugdomoji veikla ikimokyklinio  amţiaus „Kiškučių“ grupėje. 

Tema: „Jūrą prisiminus“. 

 

2016 m. lapkričio 

mėn. 

Auklėtoja 

K. Pranckaitytė 

Auklėtojos pristatys gerąją 

darbo patirtį, pasidalins 

idėjomis. 

2. Ugdomoji veikla priešmokyklinėje „Pelėdţiukų“ grupėje. Tema: 

„Papuoškime ţemę ţiedais“. 

 

2017 m. balandţio 

mėn. 

Auklėtoja  

A.Budrytė 

KONFERENCIJOS, KONKURSAI 

1. Rajoninis konkursas, skirtas pasaulinei Sveikatos dienai „Judėk, 

sportuok ir draugui nusijuok“. 

2016-04-07 

 

Sveikatos 

ugdymo 

kūrybinė grupė 

Miesto darţelių 

priešmokyklinių grupių 

ugdytiniai turės galimybę 

kartu sportuoti, bendrauti. 

2. Dalyvavimas Sporto mokyklos organizuotame ikimokyklinių 

įstaigų  konkurse  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

 

2016 m. geguţės mėn. 

 

Judesio 

korekcijos 

mokytoja. 

 

 Priešmokyklinių grupių 

ugdytiniai  sportuos, ţais 

estafetėse  mokyklos 

sporto salėje.  

 PROJEKTINĖ VEIKLA 



 

1. Grupių sveikatos stiprinimo-ekologiniai projektai: 

1.„Aš ir mano šeima“. 

2.„Mano draugai-šukos, muilas, rankšluostukas“. 

3.„Papuoškime ţemę ţiedais “. 

4.„Maţų vabalėlių didelis pasaulis“. 

5.„Mano mylimas ir švelnus augintinis“ 

6.„Augu sveikas ir ţvalus “ 

7. „Aš auginu“. 

8.„Mes globojam paukštelius“. 

9.“Jūrą prisiminus“. 

 

 

2017 m.01-05 mėn. 

2016-2017 m. m. 

2016-2017 m. m. 

Balandţio mėn. 

Balandţio mėn. 

Lapkričio mėn. 

Balandţio  mėn. 

Sausio mėn. 

Lapkričio mėn. 

 

Ančiukų gr. 

Boruţiukų gr. 

Pelėdţiukų gr. 

Bitučių gr. 

Meškiukų gr. 

Pagrandukų gr. 

Pagrandukų  gr. 

Drugelių gr. 

Kiškučių gr. 

 

Grupių sveikatinimo 

ilgalaikiai ir trumpalaikiai 

projektai padės vaikams 

ugdytis sveikatos 

kompetenciją, apjungs 

grupės bendruomenę 

bendrai veiklai, vaikai įgis 

sveikatos, ekologinių ţinių 

ir įgūdţių. 

 

 

2. Projektinė veikla su šeima „Augu su knyga“. 

 

2016-2017 m. m. Logopedė 

L.Paulauskienė 

 

3. Respublikinis, aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam”. 2016 - 2017 m. m. PUP 

L. Černauskienė 

 

4. Respublikinis konkursas „Kamštelių vajus„2016“. 2016 – 2017 m. m. Auklėtojos:  

G. Šimkevičienė 

V. Aurylienė 

RAIŠKOS IR SAVIRAIŠKOS RENGINIAI 

 

1. Sveikatos ir sporto dienos  „Sportuokime visi drauge“. Kiekvieno mėnesio 

paskutinis penktadienis 

Judesio 

korekcijos 

mokytoja 

 

Aktyvi sportinė veikla 

padės stiprinti sveikatą, 

fizinį aktyvumą, sutelks 

bendruomenę bendrai 

sportinei veiklai. 

2. Bendruomenės narių Advento vainikų paroda. 2016 m. gruodţio mėn. Auklėtoja 

 K. Pranckaitytė 

 

Darţelio darbuotojai 

įsijungs į kūrybinę veiklą. 

 

3. Sveikatinimo renginiai: 

1.Saugaus eismo savaitė „Stabtelk. Apsiţvalgyk. Pamatyk.“ 

2.Rudens pramoga „Krenta lapai klevo, krenta lapai uosio....“ 

3.Sveikatos savaitė „Noriu būti sveikas“: 

 Vaistaţolių diena; 

 Asmens higiena; 

 Dantukų prieţiūra; 

 

2016-09 12-16 

2016-10-14 

2016-11 07-18 

 

 

 

Sveikatos 

ugdymo 

kūrybinė grupė 

 Pedagogai ieškos naujų 

metodų, formų ir būdų 

organizuojant įvairius  

renginius. Vaikai įgis 

sveikatos, ekologinių 

įgūdţių ir įpročių, lavins 

socialinę, paţintinę bei 



 

 Plokščiapėdystės profilaktika. 

4.Ţiemos sporto pramoga „Ţiemos linksmybės“. 

5.Pasaulinė sveikatos diena „Judėk, sportuok ir draugui 

nusijuok“. 

6.Krepšinio varţybos „Šoklusis kamuolys“. 

7.Pavasario  pramoga „Mes – maţieji turistai“. 

 

 

2017 m. sausio mėn. 

2017-04-07 

 

2017-04-19 

2017-05 15-19 

komunikavimo 

kompetenciją. 

4. 

 

 

Meninės raiškos renginiai: 

1.Rugsėjo 1-oji „Atkeliavo darţelin rugsėjo  pirma“. 

2.“Rudenėlio spalvos“. 

3. „Guminių batų paradas“. 

4. Advento vakaras „Pabūkime rimtyje kartu“. 

5. Kalėdinė šventė „Tegul sninga per Kalėdas“. 

6. Akcija „Baltasis badas“. 

7. Vasario 16 – osios šventė  – „Lietuvos takeliais“. 

8. Uţgavėnės „Čigonėle, burk, burk...“ 

9. Savaitė be patyčių „Būk mano draugas“. 

10. Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai Joniškio kultūros 

centre. 

11.Išleistuvių šventė „Sudie, darţeli mielas“. 

 

 

2016-09-01 

2016-09 19-30 

2016-10 10-14 

2016-12-01 

2016-12-21 

2017 m. sausio mėn. 

2017-02 13-17 

2017-02-28 

2017 m. kovo mėn. 

2017 m. geguţės mėn. 

 

2017-05-25 

Meninio 

ugdymo 

kūrybinė grupė 

Šventės ir popietės suteiks 

vaikams dţiugių emocijų, 

formuos saviraiškos, 

kūrybiškumo gebėjimus. 

5. Inovacijų paieška ir taikymas: 

1.Dalyvavimas rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio 

ratelio veikloje. 

3.Straipsnių, pranešimų rengimas ir dalyvavimas rajoninėse, 

respublikinėse  konferencijose. 

4.Įstaigos elektroninės svetainės atnaujinimas, metodinės 

medţiagos rengimas. 

5. Metodinių priemonių kūrimas, naudojant interaktyvią lentą. 

2016-2017 m. m. Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Pedagogai įgis naujų 

kompetencijų, stiprės 

informacinių 

kompiuterinių 

technologijų naudojimo 

efektyvumas, apie įstaigos 

veiklą bus informuota 

visuomenė, socialiniai 

partneriai. 

 

 



 

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA 

1. Grupių apţvalga, individualūs pokalbiai su pedagogais. 2016 m. rugsėjo mėn. 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 

Atsakingas vaikų 

pasiekimų vertinimas 

inicijuos efektyvesnį 

ugdymo planavimą ir 

organizavimą. Pedagogai 

nuosekliai sieks 

kvalifikacijos 

tobulinimo. Tvarkingi, 

susitarimus atitinkantys 

planavimo dokumentai. 

2. Ugdytinių pasiekimų vertinimas: 

1.Vaikų pasiekimų vertinimas ir dokumentavimas. 

2.Ugdytinių dalyvavimas renginiuose, konkursuose. 
 

2016 m. spalio ir 

geguţės mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

3. Ugdomojo proceso stebėjimas: 

1.Edukacinių erdvių apţvalga grupėse, lauko ţaidimų 

aikštelėse. 

2. Ugdomosios veiklos stebėjimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amţiaus grupėse. 

 

2016-2017 m. m. 

 

 

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

4. Ugdomojo proceso  planavimas: 

1.Metiniai planai. 

2.Savaitiniai planai. 

3.Specialistų planai. 
 

2016 m. rugsėjo, spalio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

5. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas: 

1.Pedagogų dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

konferencijose. 

2.Pedagogų veiklos savianalizė. 

3.Dokumentų paruošimas aukštesnei  kvalifikacinei 

kategorijai. 

 

2016-2017 m. m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

6. Informacija tėvams grupių bei darţelio informaciniuose 

stenduose aktualiais vaikų ugdymo klausimais. 

2016 m. spalio mėn. Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

7. Įstaigos sveikatos stiprinimo programos integravimas. 

 

2017 m. balandţio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 



 

8. Higienos normų vykdymas. 2016-2017 m. m. Direktorius 

9. Maitinimo organizavimas. 2016-2017 m. m. Direktorius 

 

RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

1. Bendradarbiavimas su šeima: 

1.Ugdytinių tėvų dalyvavimas ugdomojoje veikloje, renginiuose, šventėse. 

2.Individualūs pokalbiai vaikų pasiekimų, paţangos vertinimo, pasirengimo 

mokyklai klausimais. 

3.Tėvų dalyvavimas teminėse parodose. 

4.Tėvų dalyvavimas įstaigos savivaldos institucijų veikloje. 

5.Tėvų pagalba darţeliui kuriant jaukią edukacinę aplinką, bendros talkos 

įstaigos teritorijoje. 

6. Tėvų nuomonė, pasiūlymai ir lūkesčiai, dalyvaujant anketinėse 

apklausose. 

2016-2017 m. m. Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

padidins ugdomojo 

proceso galimybes, 

inicijuos pedagogus 

kaitai, inovacijų 

paieškai, uţtikrins 

veiklos tęstinumą. 

2. Bendradarbiavimas su ugdymo institucijomis: 

1.Joniškio vaikų lopšeliais-darţeliais „Saulutė“, „Ąţuoliukas“. 

2.Ţagarės l/d. „Vyšniukas“, kitais rajono ikimokyklinio ugdymo skyriais. 

3.Respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagoginių darbuotojų asociacija 

„Sveikatos ţelmenėliai“.  

4.Respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis: 

Šiaulių miesto vaikų lopšeliu-darţeliu „Ţiogelis“, Radviliškio vaikų 

lopšeliais-darţeliais „Eglutė“, „Kregţdutė“, Šilutės l/d. „Raudonkepuraitė“. 

5.Latvijos Respublikos Aucės lopšeliu-darţeliu „Piladzitis“. 

6.Mato Slančiausko progimnazijos, Saulės  pagrindinės mokyklos pradinių 

klasių moksleiviais ir mokytojais. 

7.Joniškio Sporto centro mokytojais. 

8.Joniškio Švietimo centro specialistais. 

2016-2017 m. m. Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: 

1.Joniškio centrinės bibliotekos vaikų skyriumi. 

2.Joniškio Policijos pareigūnais. 

3.Joniškio Visuomenės sveikatos biuro specialistais. 

4.VšĮ „Vaiko labui“. 

2016-2017 m. m. Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 



 

5.Joniškio Vaiko teisių apsaugos tarnyba. 

6.Joniškio Miškų urėdijos specialistais. 

7.Šiaulių Atliekų tvarkymo centro atstovais. 

8.Joniškio Sveikatos prieţiūros centrų gydytojais. 

9. Joniškio Meno mokyklos mokytojais. 

10. Joniškio Kultūros centro darbuotojais. 

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 

1. Sveikatinimo programos įgyvendinimo analizė: 

1.Vaikų sergamumo, fizinių sutrikimų duomenys, analizė.  

2.Ugdytinių fizinio parengimo rezultatai ir vertinimas. 

3. Tyrimas „Sveikos gyvensenos darţelių vidaus auditas“. 

2016 m. rugsėjo 

mėn.  

2016 m. spalio 

mėn. 

2017 m. geguţės 

mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė, 

masaţistė, 

judesio 

korekcijos 

mokytoja 

Tinkamas maistas 

vaikams uţtikrins 

sveiką ir saugią mitybą. 

2. Giluminio audito atlikimas. 2016-2017 m. m. Direktoriaus 

pavaduotoja  

ugdymui. 

3. Maisto ruošimas ir kokybė: 

1.Maisto gaminimo vaikams prieţiūra pagal higienos taisykles. 

2.Gaunamų maisto produktų kokybės ir realizacijos kontrolė. 

3.Pagaminto maisto išdavimo į grupes ir valgyklėlę kontrolė. 

2016-2017 m. m Direktorius.  

Sveikatos 

ugdymo ir 

mitybos 

specialistė. 

4. Įstaigos prezentavimo priemonės: 

1.Nuolat atnaujinama informacija darţelio internetinėje svetainėje 

www.vyturelisjoniskis.lt 

2. Lankstinukų, skrajučių gamyba. 

3. Straipsniai apie įstaigos veiklą rajoninėje spaudoje. 

2016-2017 m. m. Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 
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