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TRUMPA PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ ANALIZĖ 

 
           Vaikų darželio „Vyturėlis“ pedagogai,  atsižvelgdami į  įstaigos strateginį 2018-2020 metų  planą, vykdydami 2020 metų veiklos planą  siekė 

tobulinti ugdomąjj procesą, pasitelkiant socialinius partnerius, ugdytinių tėvus. Buvo  įgyvendinami  šie uždaviniai: gerinti ugdymo kokybę, ieškant 

įvairių metodų, formų ir būdų, stiprinant ryšius su socialiniais partneriais; vertinti vaiko pažangą ir pasiekimus, planuoti ir organizuoti ugdomąjį  

procesą, siekiant kiekvieno vaiko pažangos; kurti saugią ir sveiką aplinką, plėtojant bendradarbiavimą su šeima. 

          Pedagogai, siekdami paįvairinti  ugdymo procesą, veikloje  naudojo įvairius ugdymo būdus ir metodus, organizavo veiklas netradicinėse 

aplinkose, vykdė ilgalaikius ir trumpalaikius grupių projektus. Buvo įgyvendinamos socialinės emocinės tarptautinės programos: „Zipio draugai" ir 

„Kimochiai", dalyvaujama projektuose "Žaidimai moko", "Augu su knyga". Vaikams, turintiems   specialiųjų ugdymosi poreikių,  buvo teikiama   

specialistų pagalba, rengiamos  pritaikytos  programos, bendradarbiaujant su Joniškio PPT. 

          Plėtojant  sveikatos stiprinimą ir ekologinių igūdžių ugdymą, parengta  Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 metams. Daug dėmesio 

skiriama formuojant  požiūrį į sveiką mitybą,  vykdomos  Europos Sąjungos programos: „Pienas vaikams”, „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas 

ikimokyklinėse įstaigose". Darželio bendruomenė  jau ne pirmus metus dalyvauja  nacionaliniame aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“. 2020 

metais, kaip ir praėjusiais,  buvo surinktas  didelis kiekis   elektronikos atliekų, už kurias nemokamai įsigyta   knygų ir ugdymo  priemonių vaikams. 

Įstaiga įsijungė į respublikinį projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“ ir EKO mokyklų tinklą. Dalyvavimas šiuose projektuose padeda  skatinti  vaikų 

fizinį  aktyvumą, formuoti ekologines nuostatas. 

           Parengta   ilgalaikė  darželio pedagogų kvalifikacijos kėlimo programa  „Vaikų ugdymas (-sis) per patirtį lauko edukacinėse aplinkose 

ikimokyklinėje istaigoje”, kurią įgyvendinant įstaigoje vyko du  seminarai pedagogams: „Gamtos vaikas. Kaip jį auginti ir užauginti?“, lektorė R. 

Petkevičienė,  „Šeimos ir darželio partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai“, lektorė A. Blandė. Išklausę  seminarus pedagogai 

domėjosi lauko edukacinių erdvių kūrimo galimybėmis, rengė projektus, numatė  darželio teritorijoje vietas, kuriose bus sukurtos edukacinės erdvės, 

kuriose vaikai galės kurti, eksperimentuoti, stebėti, žaisti ir kt. 

          Pradėjus  dirbti nuotoliniu būdu  buvo iššūkis tiek pedagogams, tiek vaikams ir tėvams. Grįžtamąjį ryšį auklėtojos  sulaukdavo ne iš visų 

tėvelių, kai kurie buvo  aktyviai įsijungę ir atliko visas pateiktas užduotis.  Bendravimas su šeima   vyko socialinių tinklų Facebook, Messenger, 

el.pašto pagalba. Pedagogai užduotis rengė naudodamiesi  Padlet programa, filmuodamiesi ir kt. Bendravimas su pedagogais, tėvų aktyvu vyko 

naudojantis Zoom platforma. Pedagogai nuolat  kėlė  kvalifikaciją  nuotoliniuose  mokymuose, seminaruose, dalyvavo  konkursuose, respublikiniuose 

projektuose, tobulino kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 

             Tenkinant  vaikų saviraiškos poreikį darželyje  buvo vykdomas neformalus ugdymas. Vaikai turėjo galimybę lankyti gimnastikos,  šokių, anglų 

kalbos, robotikos, krepšinio būrelius. 

                    2021 m. veiklos planą įgyvendins Joniškio vaikų  darželio „Vyturėlis“ administracija, pedagogai, ugdymo  procese dalyvaujantys 

specialistai,  socialiniai partneriai,  aptarnaujančio personalo  darbuotojai, ugdytiniai ir jų  tėvai. 

 

 

TIKSLAS 

 

Užtikrinti sėkmingą ugdymo (si)  procesą, tobulinant ugdymo turinį, telkiant bendruomenę ir socialinius partnerius. 

 

 



 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

Tikslas Uždaviniai Priemonės  Vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

Užtikrinti sėkmingą 

ugdymo (si)  

procesą, tobulinant 

ugdymo turinį, 

telkiant 

bendruomenę ir 

socialinius 

partnerius. 

 

 

 

 

 

 

1. Tobulinti ugdymo 

turinį,  jį atnaujinant  

pagal kiekvieno vaiko 

poreikius ir galias, 

integruojant socialinio 

emocinio ugdymo 

programas. 

 

 

1. 1. Ikimokyklinio ugdymo programos "Vaikystės sodas" 

atnaujinimas, koregavimas. 

2.  

3. 2. Ugdymo proceso tobulinimas naudojant elektroninį dienyną 

"Mūsų darželis". 

4.  

5. 3.IKT  žinių  tobulinimas, naudojant įvairias elektronines 

platformas (Padlet ir kt.) nuotoliniam darbui. 

6.  

7. 4. Vaikų pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimas. 

8.  

5. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo 

rekomendacijų pateikimas mokykloms. 

 

9. 6. Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa "Zipio 

draugai“ (priešmokyklinio amžiaus   grupės). 

 

7. Socialinio emocinio ugdymo programa „Kimočiai“ 

(ikimokyklinio amžiaus  grupė). 

 

8. Dalyvavimas smurto ir patyčių akcijose:  "Be patyčių" ir kt.  

 

9.  Lauko teritorijoje įrengti priemonę  vaikų emocijų ir elgesio 

valdymui „Emocijų pievelė“. 

                  

10. Neformalus  ugdymas, pasirinkimo  galimybės, tėvų 

lūkesčių tenkinimas. 

 

2021 metai  

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai 

 

 

 

 

2. Kurti  saugią, 

funkcionalią, patirtinį 

ugdymą (si)  

skatinančią aplinką, 

1. Komandų telkimas  lauko erdvių kūrimui orientuojantis į 

vaiko ir šeimos poreikius. 

 

2. Edukacinių lauko erdvių kūrimas, skatinant vaikų patirtinį 

2021  metai Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 



 bendradarbiaujant su 

šeima ir socialiniais 

partneriais. 

 
 

 

  

ugdymą (si). 

 

3. STEAM veiklų integravimas ugdymo (si) procese. 

 

4. Ugdymas netradicinėse aplinkose  (tėvų darbovietėse, 

parduotuvėje, muziejuje  ir kt.) 

 

5. Ugdomoji  veikla, bendruomenės talkos  "Saulės parke".  

 

6. Ekologinis ugdymas dalyvaujant  EKO mokyklų tinkle. 

 

7. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

asociacijoje "Sveikatos želmenėliai". 

 

3.  Kurti 

bendradarbiavimu 

grįstą teigiamą 

emocinę ir 

psichologinę 

atmosferą darbo 

aplinkoje. 

 

1. Psichologinis seminaras įstaigos darbuotojams 

"Mikroklimato įtaka organizacijos sėkmei". 

 

2.Darželio mikroklimato tyrimas, analizė.  

 

3. Edukacinė - pažintinė  išvyka įstaigos  darbuotojams. 
 

4. Bendri renginiai, šventės tęsiant ir palaikant  įstaigos 

tradicijas. 

2021 metai Direktorius, 

darbuotojai 

 4. Sukurti skatinimo  

ir veiklos  (įsi) 

vertinimo   sistemą, 

kuri motyvuotų 

darbuotojus tobulėti 

bei skatintų komandinį 

darbą. 

1. Pedagogų  veiklos ir kompetencijų savianalizė. 

 

2. Darželio darbuotojų metinių veiklos užduočių vertinimas. 

 

3. Darbuotojų veiklos įvertinimo ir motyvavimo sistemos 

sukūrimas. 

 

       

 Direktorius, 

darbuotojai 

 

 



                                                                                                          POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdymo laikas Atsakingas Laukiami rezultatai 

DARŽELIO  TARYBOS 

1. 1. 2021-2025 m. strateginio plano pristatymas. 

2. 2021 metų veiklos plano pristatymas. 

3. Einamieji klausimai. 

 

2021-01-14 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aktyvi įstaigos taryba, 

teikianti pasiūlymus, 

pritarianti įstaigos 

veiklos kokybės 

siekiams,  bei stiprinanti 

bendruomenės 

solidarumą. 

 

2.  1. Lauko ir vidaus edukacinių erdvių kūrimo aptarimas. 

 2. Bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo aptarimas. 

 3. Einamieji klausimai,  

 

2021-05-18 Direktorius, 

ūkvedys 

3. 1. 2021 metų veiklos plano aptarimas ir įvertinimas. 

2. 2021 metų biudžeto įgyvendinimo aptarimas. 

3. Einamieji klausimai. 

 

2021-11-30 Direktorius 

PEDAGOGŲ TARYBOS 

1. 1. 2020 metų  veiklos plano  vykdymo analizė. 

2. 2021-2025 metų strateginio  plano aptarimas.  

3. 2021 metų EKO veiklos plano aptarimas. 

 

 

2021-01-19 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

 

Pedagogai aptars  

ugdytiniams ir šeimai 

teikiamų paslaugų  

kokybę, ugdymo proceso 

planavimo, organizavimo 

klausimus, atliks veiklos 

įsivertinimo analizę. 
2. 1.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimas (apibendrinta informacija). 

2. 2020–2021 mokslo metų pedagoginės ir metodinės veiklos 

pasiekimai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimas. 

 

2021-05-27 Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

3. 1.Pasirengimas naujiems mokslo metams: aplinkos vertinimas, 

ugdomosios veiklos planavimas.  

2. Atnaujintos  Ikimokyklinio ugdymo programos "Vaikystės 

sodas" pristatymas, teikimas tvirtinti savivaldybės administracijai. 

 

2021-08-31 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 



VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

1. 1. Dėl logopedinių užsiėmimų nutraukimo ir pratęsimo. 

2. Dėl specialiųjų poreikių vaikų, vertintų PPT, išvadų aptarimo. 

3. Dėl specialiojo  pedagogo užsiėmimų tvarkaraščio pakeitimo. 

4. Dėl pritaikytų ugdymo  programų I pusmečio aptarimo. 

5. Dėl vaikų, kurie bus vertinami PPT sąrašo suderinimo. 

6. Dėl VGK 2021 metų veiklos plano pristatymo. 

 

2021-02-09 

 

Direktorius, 

logopedai, 

spec.pedagogas 

 

Komisija konsultuos 

spec.  poreikių turinčių 

ugdytinių  tėvus, 

užtikrins reikiamą 

pagalbą vaikui ir šeimai. 

2. 1. Dėl specialiojo pedagogo ir logopedo metinės veiklos ataskaitos. 

2. Dėl II pusmečio pritaikytų programų aptarimo. 

2021 -06-02 Direktorius, 

logopedai, 

spec.pedagogas 

 

3. 1. Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos gavėjų sąrašo sudarymo. 

2. Dėl ugdytinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašo 

suderinimo. 

3. Dėl SUP lygio nustatymo ir specialiojo pedagogo bei logopedo 

pratybų skyrimo. 

4. Dėl bendrųjų ugdymosi programų pritaikymo. 

5. Dėl ugdytinių specialiųjų poreikių  įvertinimo PPT. 

 

2021-09-03 Direktorius, 

logopedai, 

spec.pedagogas 

ATESTACIJOS KOMISIJOS  

1. 1. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) 2021 – 2023 metų atestacijos programos suderinimo. 

2. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos komisijos posėdžių grafiko 2020 metais 

organizavimo. 

 

2021 -02-10 Atestacinės 

komisijos 

pirmininkas 

 

 

Padės atsakingai 

pasirengti atestacijai, 

parengs dokumentus, 

reikalingus kvalifikacinei 

kategorijai suteikti. 

2. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos 

suteikimo. 

 

2021-05-12 Atestacinė 

komisija 

 

ADMINISTRACIJOS 

1. 1. Darbo nuotoliniu būdu aptarimas. 

2. 2021 metų biudžeto paskirstymo aptarimas. 

Kartą per mėnesį Administracija 

 

Laiku aptartos problemos 

padės atrasti  tinkamus 



3. Darbuotojų įtraukimo į bendrą darželio veiklą, motyvavimo 

aptarimas. 

4. Edukacinių erdvių kūrimo galimybių pristatymas ir aptarimas. 

5. Vidaus remontų darbų aptarimai. 

6. Etatų, grupių,  darbo laiko paskirstymas. 

7. Lauko edukacinių erdvių kūrimo darbų įvertinimas. 

8. 2021 metų biudžeto įvykdymo aptarimas. 

9. Kalėdinių renginių aptarimas, darbuotojų skatinimas. 

 

sprendimo būdus.  

VISUOTINIAI DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAI 

1.  1.2021 metų biudžeto aptarimas. 

2. Einamieji klausimai. 

 

2021 -02-18 Direktorius 

Vyr. buhalteris 

Darbuotojai – motyvuoti 

bendruomenės nariai,  

teikiantys pasiūlymus, 

gebantys vertinti ir 

įsivertinti. 
2.  1. Darbo vasaros laikotarpiu aptarimas. 

2. Edukacinių erdvių lauke kūrimo aptarimas. 

3. Informaciniai klausimai. 

 

2021 -05-28 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

3.  1. Etatų, pareigybių, grupių, darbo grafikų pristatymas. 

2. Einamieji klausimai. 

 

2021-08-31 Direktorius 

4.  1. Darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo 2021 metais 

įvertinimas.  

2. 2022 metų veiklos priemonių numatymas. 

3. Einamieji klausimai. 

 

2021-12-16 Direktorius 

VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS 

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

2. Ugdomojo proceso organizavimo aptarimas. 

3. Įstaigoje dirbančių specialistų veiklos pristatymas.  

4. Papildomo vaikų ugdymo galimybės, tėvų lūkesčiai. 

 

2021 m. 09 mėn. Direktorius Ugdytinių tėvai 

susipažins su įstaigos 

veikla,  pagalbos 

mokiniui specialistais. 

Turės galimybę   išsakyti 

savo  lūkesčius, teikti 

pasiūlymus. 



GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

1. 1. Ugdymosi programų ir prioritetų, dienos ritmo pristatymas. 

2. Šeimos dalyvavimo ugdymo procese aptarimas. 

3. Neformalus ugdymas   (būreliai). 

4. Tėvų komitetų rinkimai. 

 

2021 m. 09 mėn. Pedagogai Pedagogai supažindins  

tėvus su ugdymo  

programa, drauge aptars 

svarbius vaikų ugdymo, 

sveikatos, vertinimo 

klausimus. 2. 1. Ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aptarimas. 

2. Grupių edukacinių erdvių  kūrimo galimybės. 

 

2021m. 05 mėn. Pedagogai 

 

METODINĖ IR PROJEKTINĖ  VEIKLA 

METODINIAI PASITARIMAI 

1. 1. Ugdomojo proceso planavimo galimybės elektroniniame 

dienyne "Mūsų darželis".  

2. Nuotolionio ugdymo refleksija, grįžtamasis ryšys ir vaikų 

pasiekimų vertinimas. 

 

2021 m. 02 mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

 

 

 

 

Pedagogai  dalinsis gerąja 

darbo patirtimi, analizuos ir 

vertins ugdymo procesą, 

panaudos inovatyvius, 

kūrybiškus ugdymo metodus 

kasdieninėje veikloje, 

tobulins savo profesinę 

kompetenciją.  

2. Metodinė diena „Lauko edukacinių erdvių panaudojimo galimybės 

ugdymo (si) procese“.  

 

2021 m. 03 mėn. 

3. Grįžtamojo ryšio diskusija – refleksija „Sėkmės raktas – pozityvus 

požiūris į ugdymo procesą“. 

 

 

2021 m. 11 mėn. 

4. Metodiniai pasitarimai mokyklose ("Saulės" pagr. m-la. 

M.Slančiausko progimnazija) su pradinių klasių mokytojais vaikų 

adaptacijos ir ugdymo klausimais. 

 

2021 m.10-12 mėn. 

5. Dalyvavimas rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio 

būrelio veikloje. 

 

Pagal metodinio 

būrelio veiklos planą 

Metodinio 

būrelio 

pirmininkė 

A.Budrytė 

Aktyviai dalyvaudami 

metodinio būrelio veikloje 

pedagogai bendraus ir 

bendradarbiaus  su kitų 



 darželių specialistais, ieškos 

bendrų susitarimų vaikų 

ugdymo klausimais. 

METODINĖS IŠVYKOS 

1. Patirtinis išvažiuojamasis seminaras „Patirtinis ugdymas lauke – 

žaidžiu, kuriu, atrandu“. 

2021 metai Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Pedagogai pasidalins 

patirtimi, idėjomis kuriant 

edukacines erdves.  

ATVIRA UGDOMOJI VEIKLA 

1. Integruota  muzikinė ugdomoji  veikla  su "Drugelių"   grupės 

ugdytiniais. Tema: “ Mažo vabaliuko kelionė į didelį pavasarį“. 

 

2021 m. 04  mėn. Muzikos 

mokytoja  

I. Buožiuvienė, 

logopedė  

R. Buiko 

   

Auklėtojos pristatys gerąją 

darbo patirtį, prakiškai  

pritaikys seminaruose įgytas 

žinias, naujoves. 

2. Ugdomoji veikla ikimokyklinio  ugdymo  „Pagrandukų“  

grupėje.  Tema: „ Pagauk lietaus lašelį“.                                                                      

 

2021 m. 05 mėn. Auklėtoja  

A.Budrytė 

   4. Ugdomoji veikla priešmokyklinio  ugdymo  „ Bitučių“ grupėje. 

Tema: „Statybose“.                                                             

                                  

2021 m. 10 mėn. PUP  

L.Černauskienė 

 

KONFERENCIJOS, KONKURSAI 

1. Dalyvavimas Sporto mokyklos organizuotame ikimokyklinių 

įstaigų  konkurse  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

2021 m. 05 mėn. 

 

Auklėtoja  

R. Misiuvienė 

Rajono    priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai turės 

galimybę kartu sportuoti, 

lenktyniauti, žaisti mokyklos 

sporto salėje. 

2. Respublikinė konferencija „Edukacinės erdvės darželyje: idėjos, 

galimybės, reikšmė vaiko ugdymui (si)“  

 

2021 m. 10 mėn Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

Pedagogai dalinsis patirtimi,  

kels kvalifikaciją rengiant 

pranešimus, naudojantis  

IKT. 

 



3. Diskusija -pasidalijimas gerąja patirtimi su Latvijos Respublikos 

Aucės savivaldybės vaikų darželio "Piladzitis" pedagogais  

„Edukacinės erdvės ugdymo (si) procese“. 

 

2021 m. 11 mėn. Pedagogai  

4.  Dalyvavimas rajono, respublikos mokslinėse - praktinėse 

konferencijose, konkursuose. 

2021 metai Pedagogai 

 PROJEKTINĖ VEIKLA 

1. Edukacinių lauko erdvių įkūrimo/atnaujinimo projektai 

(grupių/darželio): 

 

1. "Linksmasis traukinukas" -  akstyvojo amžiaus vaikų 

smulkiosios motorikos, pažintinių įgūdžių ugdymui. 

2. "Vabaliukų namelis" - vabzdžių namelis atlieka  edukacinę 

funkciją, kai ne tik vaikai, bet ir suaugusieji mokosi stebėti bei 

pažinti vabzdžių pasaulį. 

3. "Augantis mūsų sodas" -  padės vaikams per aktyvią 

gamtamokslinę ir ekologinę veiklą suprasti gamtos pasaulį 

ir tam tikrus dėsnius. Vaikai pažins, veiks aplinkoje taip, kad 

padėtų gamtai, o ne niokotų. 

4. "Mūsų žaliasis kampelis" - daržo įstaigos teritorijoje 

priežiūra,  augalų kolekcijos, auginimas, priežiūra, stebėjimas ir 

kt. 

5. „Pasakų šalyje“ - sudominti vaikus pasakomis, knygomis,  

lavinti  kalbinius gebėjimus, ugdyti   mąstymą, lavinti  fantaziją,  

mokytis  ieškoti, atrasti ir surasti atsakymus į rūpimus klausimus. 

6. „Žaidžiu ir atrandu“ – tyrinėdami bei eksperimentuodami 

vaikai lavina savo pojūčius, išmoksta ilgiau išlaikyti dėmesį.  

Ugdytiniams patinka tyrinėti juos supantį pasaulį, nes tai nauja, 

nepažinta erdvė. 

7.“Meno studija“ – meno terapija vaikus skatins pažinti, 

išreikšti savo jausmus bei emocijas, skatins kūrybiškumą, 

žingeidumą. 

8. "Basų kojų" tako atnaujinimas. 

9. Pieštos edukacinės užduoėlės lauko aikštelėse, takuose. 

10. Nauji mediniai įrengimai vaikų fiziniam aktyvumui. 

11. "Lauko klasė" - mediniai suoleliai vaikams atsisėsti "ryto 

2021 m. 02-10 mėn.   

 

 

Boružiukų gr. 

Ančiukų  gr. 

Bitučių gr. 

 

 

Pelėdžiukų gr. 

 

 

 

 

Meškiukų gr. 

 

Drugelių gr. 

 

 

Kiškučių gr. 

 

 

 

Pagrandukų gr. 

 

Vykdant  projektus bus 

sukurtos lauko 

edukacinės erdvės, 

kurios padės paįvairinti 

ugdymo (si) procesą. 

Sukurtos edukacinės 

erdvės kvies vaikus 

žaisti, kurti, įgyvendinti 

sumanymus. 

Stebėdami, tyrinėdami 

aplinką  vaikai ugdysis 

norą pažinti juos 

supantį pasaulį,   

aktyvią poziciją 

tausojant aplinką, 

pagarbą gyvybei, 

mokysis spręsti 

iškilusias problemas. 

Suaktyvės darželio 

bendruomenės narių  

bendradarbiavimas, jie 

įgis žinių apie gamtą, 

ekologiją,  įsitrauks į 

praktinę edukacinių 

erdvių  kūrimo veiklą. 

 



rato", ugdomosios veikos metu. 

12. Emocijų kalnelis. 

 

2. Ilgalaikio prevencinio skaitymo projekto vykdymas kartu  su 

šeima „Augu su knyga“. 

 

2021 metai Logopedė 

L.Paulauskienė 

Dalyvavimas 

projektuose motyvuoja 

tėvelius kuo daugiau 

skaityti knygų savo 

vaikams, padeda ugdyti 

vertybes, moko  

vaikus pažinti aplinkinį 

pasaulį, mylėti gimtąją 

kalbą. 

3. 

 

Tarptautinis  projektas ”Vaiko kelias į gražią kalbą“  

("Bitučių" gr.) 

2021 metai Logopedė  

L.Paulauskienė 

4. Respublikinis, aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam”. 2021 metai Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Dalyvavimas 

aplinkosauginiuose 

projektuose padės   

formuoti ekologinius 

įgūdžius ir įpročius. 

 

5. Dalyvavimas EKO mokyklų tinklo veiklose. 2021 metai Ekologinio 

ugdymo grupė 

RAIŠKOS IR SAVIRAIŠKOS RENGINIAI 

 

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

paskutinis 

penktadienis 

Sveikatos ugdymo 

kūrybinė grupė 

Aktyvi sportinė veikla 

padės stiprinti sveikatą, 

skatins fizinį aktyvumą. 

2. Sveikatinimo renginiai: 

 

1. Žiemos foto sesija „Žiemos džiaugsmai“. 

        

2. Akcija „Aš bėgu-2021“.                                    

               

3. Pramoga „Bėgs pėdutės takeliu į sveikatos šalį“.             

 

4. Pramoga „Oro, vandens, saulės malonumai“.         

 

 

2021 m. 01-02 mėn. 

 

 

2021- 04-07 

 

 

2021-05- 12 

 

 

 

2021 m. 06 mėn. 

 

 

Sveikatos ugdymo 

kūrybinės gr. nariai: 

L.Utakienė, 

L.Bijanskienė 

 

V.Toleikienė 

R.Grabauskienė 

 

R. Misiuvienė 

R.Buiko 

G.Šimkevičienė 

 

L.Kairienė 

R.Grabauskienė 

V.Toleikienė 

Vaikai įgis sveikatos, 

ekologinių įgūdžių ir 

įpročių, lavins 

socialinę, pažintinę bei 

komunikavimo 

kompetenciją. 



                 

5. Judumo savaitė „Žingsniuokime kartu“:                                                                                                    

Visą savaitę  „Į darželį pestute- apibėk, aptipenk darželį“; 

Judrios veiklos: Netradicinės rytinės mankštos ,Linksmosios 

estafetės, Kamuoliukai mūsų  draugai, Krepšinio varžybos, 

Futbolo varžybos; 

Terapiniai pratimai „Įkvėpk rudens gaivos“; 

Žygis į parką „Žingsniuokime kartu“.      

                      

6. EKO savaitė: 

Ekologinis renginys „Kaip vėjas mišką nuo šiukšlių gelbėjo“; 

Viktorina „Išsaugokime žemę“; 

Piešinių paroda „Aš ir gamta“.                 

                                                                                                                                                               

 

2021- 09 mėn.  

20-24 d. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 11 mėn. 

 15-19 d. 

 

 

R.Misiuvienė 

L.Utakienė 

L.Bijanskienė 

G.Šimkevičienė 

 

 

 

 

 

R. Buiko 

V. Toleikienė 

L.Utakienė 

3. 

 

 

Meninės raiškos renginiai: 

 

1. Rajoninė piešinių paroda skirta vasario 16 – ajai paminėti 

„Dovana Lietuvai". 

 

2. Veiksmo savaitė be patyčių „Kuriu pasaulį be patyčių“. 

 

3. Koncertas Joniškio kultūros centre „Tau, mano mamyte“. 

 

4. Išleistuvės „ Vaikystės takeliu “. 

 

 

5. Rugsėjo 1 – osios šventė „Spalvotų šypsenų fiestą rugsėjis 

dovanoja mums“. 

 

6.„Muzika spalvų ir vėjo“ skirta pasaulinei muzikos dienai 

paminėti. 

 

7. Edukacija su ornitologu G. Petkumi „Paukščių globa žiemą“. 

 

8. Tolerancijos diena „Aš toks nei tu kitoks“. 

 

 

2021 m. vasario 01d.- 

kovo  31 d.  

 

2021- 03 mėn. 

 22-26d. 

2021-04-30 

 

2021 -05-27 

 

 

2021-09-01 

 

 

2021-10-01 

 

 

2021 m. 11 mėn. 

 

2021 -11-16 

Meninio ugdymo 

kūrybinės gr. nariai: 

G.Paškevičiūtė 

V.Aurylienė 

 

A.Šilkienė 

L.Černauskienė 

I. Buožiuvienė 

 

A. Šilkienė 

L. Černauskienė 

I. Buožiuvienė  

I . Buožiuvienė 

 

 

I. Buožiuvienė  

 

 

Pedagogai 

 

 K. Pranckaitytė 

Šventės ir popietės 

suteiks vaikams džiugių 

emocijų, formuos 

saviraiškos, tautinės 

savimonės, kultūrinius, 

pažintinius, kūrybinius 

vaikų gebėjimus. 



 

 

9. Advento renginys „ Po žvaigždėtu dangumi advento “. 

 

 

 

10. Kalėdinė šventė „Kai laikrodžiai Kalėdas muša“. 

 

 

 

2021- 12-08 

 

 

 

2021-12-16 

J. Rimkuvienė 

 

I. Buožiuvienė 

A. Budrytė 

L. Černauskienė 

 

I. Buožiuvienė 

4. Inovacijų paieška ir taikymas: 

 

1. Įsijungimas į ilgalaikę programą "Besimokančių mokyklų 

tinklas". 

2. Edukacinės lauko  erdvės, edukacijos  už darželio ribų. 

3. STEAM galimybės ir taikymas  ikimokykliniame ugdyme. 

4.  Išklausytų kvalifikacinių seminarų, konferencijų pozityviosios 

darbo patirties pristatymas. 

5. Pedagoginės veiklos  savianalizė, vertinimas, įsivertinimas. 

6.Pranešimų rengimas ir dalyvavimas rajoninėse, respublikinėse, 

tarptautinėse   konferencijose. 

7.Metodinių straipsnių spaudoje, įstaigos   svetainėje 

publikavimas. 

8. Ugdomoji veikla, naudojant interaktyvią lentą. 

 

 

2021 metai 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

pedagogai 

 

Pedagogai įgis naujų 

kompetencijų, stiprės 

informacinių 

kompiuterinių 

technologijų naudojimo 

efektyvumas, apie 

įstaigos veiklą bus 

informuota visuomenė, 

socialiniai partneriai. 

 

                                                                                        PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA 

1. Edukacinių erdvių kūrimas,  atnaujinimas, pritaikymas vaiko 

poreikiams. 

2021 metai Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai nuosekliai 

kels  kvalifikaciją, 

planuodami, vertindami, 

informuodami tėvus el. 

dienyne "Mūsų darželis". 

Sukurtos edukacinės 

erdvės padės ugdyti 

vaikų patirtinius 

gebėjimus. 

 

 

2. Ugdytinių pasiekimų vertinimas: 

Vaikų pasiekimų vertinimas ir dokumentavimas. 

2021 m. spalio mėn. 

gegužės mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

3. Ugdomojo proceso stebėjimas: 

1. Ugdomosios veiklos stebėjimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus grupėse. 

2.Ugdytinių dalyvavimas renginiuose, konkursuose. 

 

2021 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 



4. Ugdymo turinio  planavimo galimybės elektroniniame dienyne 

"Mūsų darželis". 
 

2021 m. spalio mėn. 

balandžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

5. Įvairių ugdymo metodų taikymas atsižvelgiant į individualius 

vaiko poreikius. 

2021 metai Direktorius  

6. Skaitmeninių priemonių naudojimas ugdymo procese. 2021 metai Direktorius 

 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

1. 1.Ilgalaikių kvalifikacinių  kursų, seminarų, paskaitų lankymas  

pagal įstaigos iškeltus tikslus, uždavinius. 

2. Įsivertinimas, mokymasis, siekiant pedagoginių darbuotojų 

profesinio meistriškumo. 

3.Savarankiškas domėjimasis naujausia pedagogine ir metodine 

literatūra, teminių paskaitų lankymas pagal poreikį. 

4. Dalijimasis  gerąją praktinio darbo patirtimi su kolegėmis 

įstaigoje ir už jos ribų. 

5. Išklausytų kvalifikacinių seminarų, konferencijų pozityviosios 

darbo patirties pritaikymas praktiškai  grupės ugdytiniams, 

pristatymas įstaigos pedagogams. 

 

2021 metai Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Darželio bendruomenės 

nariai,  dalyvaudami 

seminaruose,  kels 

kvalifikaciją, domėsis 

naujovėmis, įgytas 

žinias pritaikys  savo 

darbe. 

 

 

 

2. Dalyvavimas ilgalaikėje programoje "Besimokančių mokyklų 

tinklas". 

 

2021 metai  

3. Paskaita priešmokyklinių grupių  tėvams „Ar esame pasiruošę 

mokyklai?“. 

2021 m. 05 mėn.  Logopedė  

L.Paulauskienė 

 

4. Seminaras pedagogams  „Emocinio intelekto lavinimas žaidžiant“. 2021 m. 04 mėn. Logopedė  

L.Paulauskienė 

 

 

 

 

 



VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS 

 

1. 1. Metinio vidinio RVASVT sistemos audito atlikimas pagal 

„Geros higienos praktikos taisykles 2018 m.“. 

2. Įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės kontrolė. 

3. Vaikų asmens higienos tikrinimas. 

4. Gaunamų maisto produktų kokybės ir realizacijos terminų 

kontrolė. 

5. Pagaminto  maisto kokybės, išdavimo į grupes ir valgyklėlę 

kontrolė. 

6. Dalyvavimas ES programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimo skatinimo programoje“. 

7. Sveikatingumo programų, projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

8. Informacijos, straipsnių apie vaikų sveikatos aktualijas, 

prevenciją, sveiką mitybą rengimas. 

 

2021 metai Sveikatos ugdymo 

ir mitybos 

specialistė 

Ugdytiniai įgis žinių 

apie sveiką mitybą, jos 

poveikį organizmui, 

įvairiapusė informacijos 

sklaida paskatins 

problemų sprendimą. 

2. Ugdomoji veikla (pagal metinį veiklos planą). 2021 metai Visuom. sveikatos 

priežiūros  

specialistė 

 

                                                                                 

                                                                                                RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

1. Bendradarbiavimas su šeima: 

 

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

2.Individualūs pokalbiai vaikų pasiekimų, pažangos vertinimo, pasirengimo 

mokyklai klausimais. 

3.Tėvų dalyvavimas teminėse parodose. 

4.Tėvų dalyvavimas įstaigos savivaldos institucijų veikloje. 

5.Tėvų pagalba darželiui kuriant sveiką ir saugią edukacinę aplinką, 

bendros talkos įstaigos teritorijoje. 

6. Tėvų nuomonė, pasiūlymai ir lūkesčiai,  anketinės apklausos siekiant 

ugdymo proceso gerinimo.  

 

2021 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

padidins ugdomojo 

proceso galimybes, 

inicijuos pedagogus 

kaitai, inovacijų 

paieškai, užtikrins 

veiklos tęstinumą. 

 

 

 

 



2. Bendradarbiavimas su ugdymo institucijomis: 

 

1. Joniškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis/skyriais: 

 vaikų l./d. „Saulutė“; 

 vaikų l./d.  „Ąžuoliukas“; 

 Žagarės vaikų  l./d. „Vyšniukas“; 

 kiti rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriai. 

2. Respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis:  

 Šiaulių miesto vaikų l./d.  „Žiogelis“; 

 Radviliškio vaikų l./d. „Kregždutė“; 

 Šilutės l/d. „Raudonkepuraitė“. 

3. Joniškio miesto mokyklomis: 

 Mato Slančiausko progimnazija; 

 "Saulės"  pagrindinė mokykla; 

 Joniškio Sporto centras. 

4. Joniškio Švietimo centras, PPT. 

5. Respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagoginių darbuotojų asociacija 

„Sveikatos želmenėliai“.  

6. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, EKO mokyklų tinklo įkūrėja. 

7. Latvijos Respublikos Aucės savivaldybės vaikų darželis „Piladzitis“. 

 

2021 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: 

 

1. Joniškio centrinė biblioteka. 

2. Joniškio rajono  policijos komisariatas. 

3. Joniškio Visuomenės sveikatos biuras. 

4. VšĮ „Vaiko labui“. 

5. Joniškio savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija. 

6. Joniškio Miškų urėdija. 

7. Šiaulių Atliekų tvarkymo centras. 

8. Joniškio pirminės  sveikatos priežiūros centrai. 

9. Joniškio Meno mokykla. 

10. Joniškio Kultūros centras. 

 

2021 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 



ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 

1. 1.Vaikų fizinių sutrikimų duomenys, analizė.  

2.Ugdytinių fizinio parengimo rezultatai ir vertinimas. 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

gegužės mėn. 

Masažuotoja, 

auklėtoja 

R.Misiuvienė 

 

2. Platusis ir giluminis veiklos įsivertinimas.  2021 metai Koordinacinė 

darbo grupė  

3. Įstaigos prezentavimo priemonės: 

1.Nuolat atnaujinama informacija darželio internetinėje svetainėje 

www.vyturelisjoniskis.lt, socialiniuose tinkluose Facebook. 

2. Informacija aktualiais ugdymo  klausimais grupių, darželio 

informaciniuose stenduose. 

3.Straipsniai apie įstaigos veiklą rajoninėje spaudoje. 

 

2021 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

PRITARTA 

Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ tarybos 

2021-01- 14 d. protokolo Nr. 1 

http://www.vyturelisjoniskis.lt/

