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TRUMPA PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ ANALIZĖ 

 
           Vaikų darželio „Vyturėlis“ pedagogai,  atsižvelgdami į  įstaigos strateginį 2021-2025 metų  planą, vykdydami 2021 metų veiklos planą  siekė 

užtikrinti sėkmingą ugdymo (si)  procesą, tobulinant ugdymo turinį, telkiant bendruomenę ir socialinius partnerius. Buvo  įgyvendinami  šie   

uždaviniai:  

 Tobulinti ugdymo turinį,  jį atnaujinant  pagal kiekvieno vaiko poreikius ir galias, integruojant socialinio emocinio ugdymo programas. 

 Kurti  saugią, funkcionalią, patirtinį ugdymą (si)  skatinančią aplinką, bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais. 

 Kurti bendradarbiavimu grįstą teigiamą emocinę ir psichologinę atmosferą darbo aplinkoje. 

 Sukurti skatinimo  ir veiklos  (įsi) vertinimo   sistemą, kuri motyvuotų darbuotojus tobulėti bei skatintų komandinį darbą. 

           Ugdymo procesas buvo organizuojamas įgyvendinant  Bendrąją  priešmokyklinio ugdymo programą, Ikimokyklinio ugdymo programą 

„Vaikystės sodas“, pedagogų atnaujintą ir papildytą  2021 metais.  Siekiant tobulinti ugdymo procesą buvo įgyvendinamos socialinės emocinės 

tarptautinės programos: „Zipio draugai" ir „Kimochiai", trumpalaikiai ir ilgalaikiai projektai  "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 skatinant vaikų fizinį aktyvumą įgyvendinama  Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 metams. Įsigyti nauji 

lauko mediniai įrengimai, lavinantys koordinaciją, skatinantys judėjimą. Daug dėmesio skiriama  sveikos mitybos įpročių formavimui,  vykdomos  ES 

programos: „Pienas vaikams”, „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas ikimokyklinėse įstaigose". Pedagogai dalyvauja Respublikinėje ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijoje  „Sveikatos želmenėliai“, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ir pedagogai įsijungė į   Lietuvos masinio futbolo 

asociacijos projektą “Futboliukas“.  

           Siekiant formuoti ekologines, gamtosaugines nuostatas įstaigos pedagogai  dalyvauja Lietuvos mokyklų  EKO  tinkle. Darželio bendruomenė  

jau ne pirmus metus dalyvauja  nacionaliniame aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“. 2021 metais  buvo surinktas  didelis kiekis   elektronikos 

atliekų, už kurias nemokamai įsigyta edukacinių knygelių vaikams. Parengtas projektas „Žaidžiu, kuriu ir atrandu“, finansuojamas 2000 eurų iš rajono 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Visa darželio bendruomenė aktyviai įsijungė į edukacinių lauko erdvių kūrimo 

darbus: išpieštas edukacinis lauko takas, aptvertos tvorele lopšelio grupių aikštelės, atnaujintos  pavėsinės, įrengtos daržo lysvės, vabalų viešbutis, 

knygų namelis, meno studija, sukurta edukacinė erdvė, kurioje vaikai galės kurti, eksperimentuoti, stebėti ir kt. 

          Sėkmingai įgyvendinama pedagogų parengta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Vaikų ugdymas(-sis) per patirtį lauko edukacinėse 

aplinkose ikimokyklinėje įstaigoje“. Pedagogai nuolat  kėlė  kvalifikaciją  nuotoliniuose  mokymuose, seminaruose, dalyvavo respublikiniuose 

konkursuose,  projektuose, tobulino kompiuterinio raštingumo įgūdžius rengdami projektus, ruošdami pranešimus. Darželio darbuotojai dalyvavo 

psichikos sveikatos mokymuose, buvo atliktas darbuotojų kompetencijų vertinimas psichikos sveikatos srityje. Parengta darbuotojų skatinimo tvarka.  

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

kalbos, krepšinio būrelius.                   

             Dėl Covid-19 pandemijos nepavyko įgyvendinti kai kurių numatytų renginių bei realizuoti kai kurios suplanuotos veiklos. Dalis neįvykusių 

renginių perkeliama į 2022 metų veiklos planą. 
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TIKSLAS 

 

Tobulinti ugdomąjį  procesą, telkiant bendruomenę,  siekiant aukštesnės ugdymo kokybės ir  kiekvieno ugdytinio pažangos. 

 

 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ  ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

Tobulinti ugdomąjį  

procesą, siekiant 

aukštesnės ugdymo 

kokybės ir  

kiekvieno ugdytinio 

pažangos. 

 

 

 

 

 

 

1. Taikyti įtraukųjį 

ugdymą (si), teikiant 

savalaikę pagalbą 

įvairių gebėjimų 

ugdytiniams. 

1. Pedagogų dalyvavimas mokymuose, seminaruose apie įtraukųjį 

ugdymą. 

2.  

3. Vaiko gerovės užtikrinimas, aktyvinant VGK veiklą. 

4.  

5. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas (is), atsižvelgiant į vaikų 

asmeninius gebėjimus, poreikius. 

6.  

7. Gabių vaikų ugdymas, taikant informacines technologijas, 

diferencijuojant ugdymo procesą. 

8.  

Visapusiškas pagalbos teikimas vaikui, šeimai, 

bendradarbiaujant su PPT. 

 

Neformalaus ugdymo organizavimas, tenkinant vaikų pomėgius 

(šokių, gimnastikos, krepšinio, anglų kalbos būreliai). 

 

Pagalbos mokiniui specialistų (logopedo, spec. pedagogo, 

psichologo) individualios konsultacijos tėvams, pedagogams. 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo 

rekomendacijų pateikimas mokykloms. 

                  

2022 metai  

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai 

 

 

2 Skatinti patyriminį 

ugdymą (si) 

STEAM veiklų  integravimas  ugdymo (si) procese. 

 

2022  metai Direktorius, 

direktoriaus 
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netradicinėse 

aplinkose, tęsiant 

edukacinių erdvių 

kūrimą.  
 

 

  

Ugdomosios veiklos organizavimas už įstaigos ribų (tėvų 

darbovietėse, bibliotekoje, parduotuvėje, kepykloje ir kt.) 

 

Meno kūrinių kūrimas panaudojant įvairią gamtinę medžiagą, 

antrines žaliavas, kt. 

 

Edukacinių lauko erdvių kūrimo grupių ilgalaikių projektų 

tęstinumas. 

 

Pasiruošimas dalyvavimui Mokyklų  edukacinių erdvių 2022 

metų konkurse. 

 

Šiuolaikinių informacinių technologijų, mokomųjų programų 

panaudojimas ugdymo (si) procese, tobulinant vaikų gebėjimus. 

 

Inovatyvių priemonių eksperimentinei, tiriamąjai veiklai 

įsigijimas grupėse, lauko edukacinėse erdvėse (Bitutės – 

robotukai, mobilios lentos ir kt.) 

 

Tiriamųjų ir kūrybinių erdvių atnaujinimas grupėse. 

 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

3.Plėtoti sveikos 

gyvensenos, 

ekologines nuostatas, 

formuojant atsakingą 

požiūrį į fizinę ir 

emocinę sveikatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa "Zipio 

draugai“ (priešmokyklinio amžiaus   grupės). 

 

Socialinio emocinio ugdymo programa „Kimočiai“ 

(ikimokyklinio amžiaus  grupė). 

 

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

 

Lauko teritorijoje įrengti priemonę  vaikų emocijų ir elgesio 

valdymui „Emocijų pievelė“. 

 

Ekologinis ugdymas dalyvaujant  EKO mokyklų tinkle. 

 

Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

2022 metai Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 
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 pedagogų asociacijoje "Sveikatos želmenėliai". 

 

Ugdomoji  veikla, bendruomenės talkos  „Saulės parke“.  

 4. Skatinti 

bendruomenės narių 

iniciatyvą, tobulinant 

komandinį darbą, 

telkiant šeimas ir 

socialinius partnerius. 

Metodinių darbo grupių aktyvinimas, skatinant darbuotojų 

lyderystę. 

 

Pedagogų  veiklos ir kompetencijų savianalizė. 

 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas, metiniai pokalbiai. 

 

Dalijimasis patirtimi su rajono ir respublikos pedagogais. 

 

Tėvų švietimas organizuojant paskaitas, rekomendacijos 

įvairiais vaikų ugdymo klausimais. 

 

Tyrimas „Tėvų lūkesčiai“ siekiant išsiaiškinti  tėvų nuomonę 

vaikų ugdymo klausimais. 

 

Informacijos apie darželio veiklą, renginius viešinimas  įstaigos 

internetinės svetainės  www.vyturelisjoniskis.lt atnaujinimas. 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, organizuojant 

bendrus projektus, renginius. 

 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant seminaruose, 

mokymuose, kursuose. 

 

Bendruomenės narių dalyvavimas įstaigos renginiuose, 

išvykose. 

 

Pedagogų refleksijų po mokymų, seminarų inicijavimas. 

 

Ugdymo proceso tobulinimas naudojant elektroninį dienyną 

„Mūsų darželis“. 

2022 metai Direktorius, 

darbuotojai 

http://www.vyturelisjoniskis.lt/
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 Darbuotojų veiklos įvertinimo ir motyvavimo sistemos 

pritaikymas. 

 

Psichologinis seminaras įstaigos darbuotojams. 

 

 

 

                                                                                                         POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdymo laikas Atsakingas Laukiami rezultatai 

DARŽELIO  TARYBOS 

1. 1. 2022 metų veiklos plano pristatymas. 

2. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo pristatymas. 

3. Valdymo struktūros pakeitimų aptarimas. 

 

2022-01-14 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. Vasaros darbų numatymas. 

 

2022-04-20 Direktorius, 

ūkvedys 

3. 1. 2022 metų veiklos plano aptarimas ir įvertinimas. 

2. 2022 metų biudžeto įgyvendinimo aptarimas. 

 

2022-11-29 Direktorius 

PEDAGOGŲ TARYBOS 

1. 1. 2021 metų  veiklos plano  vykdymo analizė. 

2. 2022 metų veiklos   plano pristatymas, aptarimas. 

3. 2022 metų EKO veiklos plano aptarimas. 

2022-01-12 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Pedagogai aptars  

ugdytiniams ir šeimai 

teikiamų paslaugų  

kokybę, ugdymo proceso 



7 

 

2. 1.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimas (apibendrinta informacija). 

2. Įtraukusis ugdymas. Kaip mums sekasi? 

2022-05-31 Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

planavimo, organizavimo 

klausimus,. 

3. 1.Pasirengimas naujiems mokslo metams: iššūkiai ir prioritetai 

2022-2023 mokslo metais, situacijos apžvalga. 

2. Įstaigos pasirengimas  Respublikinei mokslinei – praktinei 

konferencijai. 

 

2022-08-31 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

4. 1. 2022 metų veiklos plano įgyvendinimo aptarimas, analizė. 

2. Kūrybinių grupių veiklos planų įgyvendinimo aptarimas. 

3. Visuomenės sveikatos specialistės plano analizė. 

4. Įstaigos veiklos įsivertinimas. 

5. Įstaigos  veiklos plano 2023 metų  projektas. 

2022-12-28 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 2022 metų veiklos plano pristatymo. 

 

2022-02-03 

 

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. 

2022-06-02 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. 

2022-09-06 Direktorius, 

logopedai, 

spec.pedagogas 
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ATESTACIJOS KOMISIJOS  

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

psichologus) 2022 – 2024 metų atestacijos programos suderinimo. 

2. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos komisijos posėdžių grafiko 2022 metais 

organizavimo. 

 

2022-02-10 Atestacinės 

komisijos 

pirmininkas 

 

 

Padės atsakingai 

pasirengti atestacijai, 

parengs dokumentus, 

reikalingus kvalifikacinei 

kategorijai suteikti. 

ADMINISTRACIJOS 

1. 1. COVID situacijos aptarimas. 

2. 2022 metų biudžeto paskirstymo aptarimas. 

3. Darbuotojų įtraukimo į bendrą darželio veiklą, motyvavimo 

aptarimas. 

4. Edukacinių erdvių kūrimo galimybių aptarimas, įvertinimas. 

5. Vidaus remontų darbų numatymas, aptarimas. 

6. Etatų, grupių,  darbo laiko paskirstymas. 

7. 2022 metų biudžeto įvykdymo aptarimas. 

8. Kalėdinių renginių aptarimas, darbuotojų skatinimas. 

 

Kartą per mėnesį Administracija 

 

Laiku aptartos problemos 

padės atrasti  tinkamus 

sprendimo būdus.  

VISUOTINIAI DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAI 

1.  1.2022 metų biudžeto aptarimas. 

2.Valdymo struktūros ir etatų perskirstymo pristatymas. 

 

2022-02-18 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. Einamieji klausimai. 

 

2022-04-28 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

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

2. Einamieji klausimai. 

 

2022-08-31 Direktorius 
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4.  1. Darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo 2022 metais 

įvertinimas.  

2. 2023 metų veiklos priemonių numatymas. 

3. Einamieji klausimai. 

 

2022-12-16 Direktorius 

VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS 

1. 1. Įstaigos veiklos pristatymas 2022 – 2023  m. m. 

2. Ugdomojo proceso organizavimo aptarimas. 

3. Įstaigoje dirbančių specialistų veiklos pristatymas.  

4. Papildomo vaikų ugdymo galimybės, tėvų lūkesčiai. 

 

2022 m. 09 mėn. Direktorius Ugdytinių tėvai 

susipažins su įstaigos 

veikla,  specialistų 

teikiama pagalba 

vaikams, turintiems spec. 

ugdymosi poreikių , turės 

galimybę   išsakyti savo  

lūkesčius, pasiūlymus. 

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

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

2. Šeimos dalyvavimo ugdymo procese skatinimas. 

3. Neformalaus  ugdymo galimybės. 

4. Tėvų komitetų rinkimai. 

 

2022 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. 

 

2022 m. 05 mėn. Pedagogai 

 

METODINĖ IR PROJEKTINĖ  VEIKLA 

METODINIAI PASITARIMAI 

1. 1. Ugdomojo proceso planavimo tęstinumas  elektroniniame 

dienyne "Mūsų darželis".  

2. Grupių edukacinių  aplinkų  papildymo  šiuolaikiškomis 

2022 m. 02 mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Pedagogai  dalinsis gerąja 

darbo patirtimi, analizuos ir 

vertins ugdymo procesą, 



10 

 

ugdymo priemonėmis, įvairiomis  priemonėmis STEAM veiklai, 

galimybės. 

 

pedagogai 

 

 

 

 

 

 

panaudos inovatyvius, 

kūrybiškus ugdymo metodus 

kasdieninėje veikloje, 

tobulins savo profesinę 

kompetenciją.  
2. 1.Patirtinio ugdymo organizavimas netradicinėse erdvėse. 

2.Kiekvienos grupės ugdomosios veiklos organizavimas įvairiose 

įstaigos  edukacinėse  aplinkose ir/ar už jos ribų. 

 

2022 m. 04-05 mėn. 

3. Metodiniai pasitarimai mokyklose ("Saulės" pagrindinė  mokykla, 

M. Slančiausko progimnazija) su pradinių klasių mokytojais vaikų 

adaptacijos ir ugdymo klausimais. 

 

2022 m.10-11 mėn. 

4. 1.Ilgalaikės kvalifikacijos programos VII modulis - Grįžtamojo 

ryšio diskusija – refleksija „Sėkmės raktas – pozityvus požiūris į 

ugdymo procesą“. 

2.Ilgalaikės kvalifikacijos programos analizė, prioritetai naujai  

ilgalaikei kvalifikacijos programai 2023-2024 metams. 

 

2022 m. 11 mėn. 

5. Dalyvavimas rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio 

būrelio veikloje. 

 

Pagal metodinio 

būrelio 2022 metų 

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  į Radviliškio raj. Šeduvos 

vaikų darželį. 

2022-04-14 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Pedagogai pasidalins 

patirtimi, idėjomis kuriant 

edukacines erdves.  

ATVIRA UGDOMOJI VEIKLA 
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1. Integruota  muzikinė ugdomoji  veikla  su "Bitučių"   grupės 

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

 

2022 metai Muzikos 

mokytoja  

I. Buožiuvienė, 

logopedė  

R. Buiko 

Pedagogai pasidalins  gerąją 

darbo patirtimi, tobulins IKT 

įgūdžius,   pritaikys 

seminaruose, mokymuose  

įgytas žinias, naujoves. 

2. Ugdomoji veikla ikimokyklinio  ugdymo  „Pagrandukų“  

grupėje.  Tema: „ Pagauk lietaus lašelį“.                                                                      

 

2022 metai Auklėtoja  

A.Budrytė 

   4. Ugdomoji veikla priešmokyklinio  ugdymo  „ Bitučių“ grupėje. 

Tema: „Statybose“.                                                                        

2022 metai PUP  

L. Černauskienė 

KONFERENCIJOS, KONKURSAI 

1. Dalyvavimas Sporto mokyklos organizuotame ikimokyklinių 

įstaigų  konkurse  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

2022 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)“  

2022 m. 10 mėn Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Pedagogai dalinsis patirtimi,  

kels kvalifikaciją rengiant 

pranešimus, naudojantis  

IKT. 

 

 

 

3. Dalyvavimas rajono, respublikos  Mokyklų  edukacinių erdvių 

2022 metų konkurse (I ir II etapai). 

2022 m.05-07 mėn. Pedagogai 

 PROJEKTINĖ VEIKLA 

1. Edukacinių lauko erdvių tęstinumo  projektai (grupių/darželio): 

 

1.„Linksmasis traukinukas“. 

 

2. „Vabaliukų namelis“. 

3. „Augantis mūsų sodas“. 

4. „Mūsų žaliasis kampelis“. 

2022 m. 01-06 mėn.   

 

Boružiukų gr. 

Ančiukų  gr. 

Bitučių gr. 

Pelėdžiukų gr. 

Meškiukų gr. 

Bus tęsiami lauko edukacinių 

erdvių kūrimo darbai, 

kuriamos naujos erdvės, 

kuriose vaikai galės žaisti, 

kurti, sportuoti, įgyvendinti 

sumanymus.  Darželio 

bendruomenė aktyviai 
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5. „Pasakų šalyje“. 

6.  „Žaidžiu ir atrandu“.  

7. „Meno studija“.  

8. „Basų kojų“ tako atnaujinimas. 

9.  Krepšinio aikštelės įrengimas. 

10. „Lauko klasė“ įkūrimas (mediniai suoliukai, lauko lenta). 

11. „Emocijų laikrodis“ – lauko emocijų erdvės įkūrimas. 

12.„Lietuvoje gyvenantys paukščiai“ – edukacinės erdvės 

įkūrimas.  

 

Drugelių gr. 

Kiškučių gr. 

Pagrandukų gr. 

 

įsijungs į kūrybinius ir 

praktinius darbus. 

2. Ilgalaikis  prevencinis  skaitymo projektas „Augu su knyga“ 

(vykdomas su šeima). 

 

2022 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“  

Dalyvauja: „Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupės. 

2022 metai Logopedė  

L.Paulauskienė 

4. Respublikinis, aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam”. 2022 metai Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Dalyvavimas 

aplinkosauginiuose 

projektuose padės   

formuoti ekologinius 

įgūdžius ir įpročius. 

 

5. Dalyvavimas EKO mokyklų tinklo veiklose. 2022 metai Ekologinio 

ugdymo grupė 

RAIŠKOS IR SAVIRAIŠKOS RENGINIAI 

 

1. Sporto ir šokių   dienelė. Kiekvieno mėnesio 

paskutinis 

ketvirtadienis 

Sveikatos 

ugdymo 

kūrybinė grupė 

Sporto ir šokių dienelės 

suteiks vaikams džiugių 

emocijų, lavins judesius, 

kūrybiškumą. 

    2. Renginys, skirtas Kalbos dienai „Žodis, kalba ir knyga-visada 

šalia“. 

 

2022-05-06 Logopedė 

R.Buiko 

Renginys, skirtas Kalbos 

dienai skatins vaikus mylėti 

ir gerbti gimtą kalbą, knygą. 

    3. Rajoninis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

projektas „Mažųjų pasakų pasaulis“. 

 

2022-05 mėn. Logopedė 

L.Paulauskienė 
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4. Sveikatinimo renginiai: 

 

1. Pasaulinė sniego diena „Žiema džiaugiuosi- gerai jaučiuosi“.   

2. Akcija „Aš bėgu-2022“.                                    

3. Pramoga „Judėk ir šok“ (šokių kilimėliai). 

4. Futbolo varžybos „Mažieji futbolininkai“ (priešmokyklinės 

gr.).          

5. Žaidimų dienelė „Judėk, žaisk ir sportuok“. 

6. Europos judumo savaitė „Keliaukim rudenėlio takeliu ir 

judėkime kartu“. 

7. Respublikinis projektas „Futboliukas“.                                                                                                                                                                                                                                

 

 

2022 m. 01 mėn. 

 

2022-03-30 

 

2022-04-07 

2022-05-17 

 

2022-05-30 

2022-05 mėn. 

 

2022 metai 

Sveikatos 

ugdymo 

kūrybinės 

grupės nariai. 

 

 

Sportiniai renginiai ir akcijos 

padės stiprinti vaikų fizinę 

sveikatą, skatins fizinį 

aktyvumą. 

5. 

 

 

Meninės raiškos renginiai: 

 

1. Renginys „Laisvės paukštelio giesmė“, skirtas vasario 16 d. 

paminėjimui. 

2. Užgavėnės „Lūžo ledo tiltai“. 

3. Savaitė be patyčių „Kuriu pasaulį be patyčių“. 

 

 

4.Velykos „Velykų saulutė nušvito“ 

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

 

6. Išleistuvės „ Lik sveikas, darželi“. 

 

 

 

 

2022-03-10 

 

2022-03-01 

2022 m. 03 mėn. 

 

2022-04-21 

2022-04-30 

 

 

2022-05-30 

 

 

Meninio 

ugdymo 

kūrybinės 

grupės nariai. 

 

Šventės ir popietės suteiks 

vaikams džiugių emocijų, 

formuos saviraiškos, tautinės 

savimonės, kultūrinius, 

pažintinius, kūrybinius vaikų 

gebėjimus. 
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7. Rugsėjo 1 – osios šventė „Pailsėję, paūgėję, pasitinkame 

rugsėjį“. 

8. „Mykolinės – vėjų diena“. 

9. Šv. Martyno diena „Seka pasakas žibintai“. 

10. Advento renginys „Kalėdos vaikšto tyliai“. 

11. Kalėdinė šventė „Kalėdų varpeliai jau skamba“. 

2022-09-01 

 

 

2022-09-29 

 

2022-11-11 

 

2022-12-01 

 

2022 m. 12 mėn. 
 

                                                                                    

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA 

1. Edukacinių erdvių  pritaikymas vaiko poreikiams, žaidimams. 2022 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,  dokumentavimas. 2022 m. spalio mėn. 

gegužės mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

3. Ugdomojo proceso stebėjimas: 

1. Ugdomosios veiklos stebėjimas netradicinėje aplinkoje. 

2. Ugdytinių dalyvavimas renginiuose, konkursuose. 

 

2022 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

4. Ugdymo turinio  planavimo tęstinumas elektroniniame dienyne 

„Mūsų darželis“. 
 

2022 metai Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

5. Įvairių ugdymo metodų taikymas atsižvelgiant į individualius 

vaiko poreikius. 

2022 metai Direktorius  

6. Skaitmeninių priemonių naudojimas ugdymo procese. 2022 metai Direktorius 
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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 refleksija, pritaikymas   grupės ugdytiniams. 

6.Pranešimų rengimas ir dalyvavimas rajoninėse, respublikinėse, 

tarptautinėse   konferencijose. 

 

2022  metai Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Darželio darbuotojai,  

dalyvaudami seminaruose,  

kels kvalifikaciją, dalinsis 

patirtimi,  domėsis 

naujovėmis, įgytas žinias 

pritaikys  savo darbe. 

 

 

 

2. Seminaras aptarnaujančio personalo darbuotojams  vaikų ugdymo 

klausimais. 

 

2022 metai Direktorė 

3. Psichologinis seminaras darželio darbuotojams. 2022 metai Psichologė  

I.Lukšaitė 

Samaitienė 

4. Paskaita priešmokyklinių grupių  tėvams „Ar esame pasiruošę 

mokyklai?“. 

2022 m. 05 mėn.  Logopedė  

L.Paulauskienė 

 

     5. Seminaras pedagogams  „Emocinė vaikų sveikata“. 2022 metai Spec.pedagogė  

R. Buiko 

 

VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS 

1. 1. Metinio vidinio RVASVT sistemos audito atlikimas pagal 

„Geros higienos praktikos taisykles 2018 m.“  

2. Situacijos vertinimas ir kontrolė susijusi su COVID sergamumu. 

3. Įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės kontrolė. 

4. Vaikų asmens higienos tikrinimas. 

5. Gaunamų maisto produktų kokybės ir realizacijos terminų 

kontrolė. 

2022 metai Sveikatos 

ugdymo ir 

mitybos 

specialistė 

Ugdytiniai įgis žinių apie 

sveiką mitybą, jos poveikį 

organizmui, įvairiapusė 

informacijos sklaida 

paskatins problemų 

sprendimą. 
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6. Pagaminto  maisto kokybės, išdavimo į grupes ir valgyklėlę 

kontrolė. 

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

vartojimo skatinimo programoje“. 

8. Sveikatingumo programų, projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

 

 

 

2. Ugdomoji veikla (pagal metinį veiklos planą). 2022 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.  

 

2022 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 įstaigos/skyriai: 

 vaikų l./d. „Saulutė“; 

 vaikų l./d.  „Ąžuoliukas“; 

 Žagarės vaikų  l./d. „Vyšniukas“; 

 kiti rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriai. 

2022 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
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2. Respublikos ikimokyklinės įstaigos:  

 Radviliškio vaikų l./d. „Kregždutė“; 

 Šilutės l/d. „Raudonkepuraitė“. 

3. Joniškio miesto mokyklomis: 

 M.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“. 

 

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 VGK. 

6. Joniškio Miškų urėdija. 

7. Šiaulių Atliekų tvarkymo centras. 

8. Joniškio pirminės  sveikatos priežiūros centrai. 

9. Joniškio Meno mokykla. 

10. Joniškio Kultūros centras. 

 

2022 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 

1. Ugdytinių fizinio parengimo rezultatai ir vertinimas. 2022 m. rugsėjo, 

gegužės mėn. 

Auklėtoja 

 R. Misiuvienė 
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2. Platusis ir giluminis veiklos įsivertinimas.  

SSGG analizė. 

2022 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. 

 

2022 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

PRITARTA 

Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ tarybos 

2022-01-14   d. protokolo Nr. 1 

http://www.vyturelisjoniskis.lt/

