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TRUMPA PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ ANALIZĖ

         Vaikų darželio „Vyturėlis“ pedagogai,  atsižvelgdami į  įstaigos strateginį 2021-2025 metų  planą, vykdydami 2022 metų veiklos planą  siekė

tobulinti ugdomąjį  procesą, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės ir  kiekvieno ugdytinio pažangos. Buvo  įgyvendinami  šie   uždaviniai:

 Taikyti įtraukųjį ugdymą (si), teikiant savalaikę pagalbą įvairių gebėjimų ugdytiniams.

 Skatinti patyriminį ugdymą (si) netradicinėse aplinkose, tęsiant edukacinių erdvių kūrimą.

 Plėtoti sveikos gyvensenos, ekologines nuostatas, formuojant atsakingą požiūrį į fizinę ir emocinę sveikatą.

 Skatinti bendruomenės narių iniciatyvą, tobulinant komandinį darbą, telkiant šeimas ir socialinius partnerius.
Ugdymo procesas buvo vykdomas įgyvendinant 2022 metais atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, kompetencijų raidos aprašą,

metodines rekomendacijas „Patirčių erdvės“, 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, atitinkančios vaikų amžių ir individualius gebėjimus. Specialistai nuolat teikė informaciją tėvams vaikų raidos, jų ugdymo

klausimais,  nuolat bendradarbiavo su Joniškio PPT.

        Ugdomosios veiklos planavimas,  vaikų ugdymo (si) pasiekimų ir pažangos vertinimas buvo vykdomas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.

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

krepšinio būrelius. Dalyvavimas įvairiuose konkursuose, projektuose, akcijose suteikė galimybę ugdyti vaikų meninius, socialinius, pažintinius gebėjimus.

Mokytojos, siekdamos paįvairinti  ugdomąjį procesą, veiklą vykdė netradicinėse aplinkose, bendraujant su socialiniais partneriais, ugdytinių tėvais.

2022 metais sėkmingai baigta įgyvendinti pedagogų parengta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Vaikų ugdymas (-sis) per patirtį lauko

edukacinėse aplinkose ikimokyklinėje įstaigoje“. Pirmą kartą įstaiga dalyvavo nacionaliniame „Mokyklų edukacinių erdvių konkurse 2022“ ir tapo viena iš

nugalėtojų. Darželio teritorijoje sukurta 11 edukacinių erdvių: „Paukščiai – pažinkime juos“, „Žaidžiu ir atrandu“, „Meno studija“, „Linksmasis

traukinukas“, „Žaliasis kampelis“, „Augantis sodas“, „Emocijų pievelė“, „Skambantys medžiai“, „Smalsučių kiemelis“, „Vabzdžių namelis“, „Sportuok ir

žaisk“. Sukurta saugi ir funkcionali ugdymo (si) aplinka lauke, kuri skatina vaikų aktyvumą, kūrybiškumą, žingeidumą, norą ieškoti, kurti, atrasti, tyrinėti

ir eksperimentuoti.

Siekiant plėtoti sveikos gyvensenos, ekologines nuostatas, formuojant atsakingą požiūrį į fizinę ir emocinę sveikatą įgyvendinama darželio pedagogų

parengta Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 metams. Pedagogai dalyvauja asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“, sveikatos stiprinimo mokyklų

tinkle „Sveika mokykla“. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai - Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte “Futboliukas“. Įstaiga dalyvauja Lietuvos

mokyklų EKO tinkle, nacionaliniuose aplinkosaugos projektuose „Mes rūšiuojam“, „Kuriame Lietuvą“. Vykdomos ES programos: „Pienas vaikams”,

„Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas ikimokyklinėse įstaigose". 

Parengtas projektas „Mes – gamtos draugai“ iš rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Pedagogai nuolat kėlė

kvalifikaciją mokymuose, seminaruose, dalyvavo konkursuose, akcijose, tobulino kompiuterinio raštingumo įgūdžius rengdami projektus, ruošdami

pranešimus. Darželyje organizuota tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės darželyje: idėjos, galimybės, reikšmė vaiko ugdymui (si)“, kurioje patirtimi

dalinosi ne tik respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogai, bet ir mūsų partneriai -  Latvijos  respublikos Aucės vaikų darželio „Piladzitis“ pedagogai.
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TIKSLAS

            Tobulinti ugdomąjį  procesą diegiant ugdymo turinio inovacijas, tobulinant pedagogų kompetencijas.

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ  ĮGYVENDINIMO PLANAS

Tikslas Uždaviniai Priemonės Vykdymo 

laikas

Atsakingas

Tobulinti ugdomąjį 

procesą  diegiant 

ugdymo turinio 

inovacijas, 

tobulinant pedagogų

kompetencijas.

1.Užtikrinti sėkmingą 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo  programų 

įgyvendinimą, siekiant 

vaiko asmeninės 

pažangos.

Dalyvavimas NŠA mokymuose, konferencijose, seminaruose 

susijusiuose su priešmokyklinio ugdymo atnaujinta programa.

Laipsniškas ugdymo priemonių įsigijimas, siekiant sėkmingo  

PU programos įgyvendinimo.

Rekomendacijų taikymas: ikimokyklinio ugdymo mokytojams - 

„Žaismė ir atradimai“, priešmokyklinio ugdymo mokytojams -

„Patirčių erdvės“.

Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pasiekimų  vertinimo 

pokyčiai.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo 

rekomendacijų pateikimas mokykloms.

2023 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

2.Tenkinti vaiko poreikį

pažinti aplinkinį pasaulį

tyrinėjant, 

eksperimentuojant 

grupės ir lauko 

edukacinėse erdvėse, 

integruojant STEAM 

metodą.

STEAM mokymų organizavimas įstaigos pedagogams.

Aktyvus mokytojų dalyvavimas respublikiniuose ir 

tarptautiniuose STEAM projektuose.

Patyriminio  ugdymo metodų taikymas   ugdymo (si) procese. 

Viena savaitė per  mėnesį, skirta STEAM.

Edukacinių lauko erdvių kūrimo  tęstinumas.

2023 metai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui
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Ugdomosios veiklos organizavimas netradicinėje aplinkoje

(tėvų darbovietėse, bibliotekoje, parduotuvėje, kepykloje ir kt.)

STEAM laboratorijos įrengimas darželio patalpose (lauke).

Interaktyvių priemonių, padedančių aktyvinti STEAM metodą 

įsigijimas.

3. Užtikrinti sėkmingą  

įtraukųjį ugdymą (si), 

atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko 

poreikius, gebėjimus, 

tėvų lūkesčius.

1. Darbuotojų  dalyvavimas mokymuose, seminaruose apie 

įtraukųjį ugdymą.

Pritaikytų ugdymo (si) programų rengimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

 „Dienotvarkės“ metodo taikymas jaunesniojo amžiaus vaikų 

grupėse.

Nusiraminimo kampelių įrengimas grupėse pagal vaiko 

poreikius.

Mokytojų padėjėjų paieška, jų darbas   grupėse, teikiant 

pagalbą vaikui.

2. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas (-is), atsižvelgiant į vaikų 

asmeninius gebėjimus, poreikius.

3.

4. Gabių vaikų ugdymas, taikant informacines technologijas, 

diferencijuojant ugdymo procesą.

5.

Visapusiškas pagalbos teikimas vaikui, šeimai, aktyvinant VGK

veiklą, bendradarbiaujant su PPT.

Neformalaus ugdymo organizavimas, tenkinant vaikų pomėgius

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

2023 metai Direktorius,

spec. pedagogas,

logopedai
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Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (logopedo, spec. 

pedagogo) glaudus bendradarbiavimas individualios 

konsultacijos tėvams.

4.Stiprinti fizinę, 

emocinę vaiko 

sveikatą plėtojant 

sveikos gyvensenos, 

ekologines nuostatas.

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.

Ekologinis ugdymas dalyvaujant  EKO mokyklų tinkle.

Sveikatos  stiprinimo programos 2021- 2024 metams 

įgyvendinimas.

Dalyvavimas sveikatą stiprinančios mokyklos veikloje.

Pasirengimas  įsijungti į  tinklą „Aktyvi mokykla“.

Dalyvavimas projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023 m.“

Dalyvavimas projekte „Sveikata visus metus“.

2023 metai Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,

pedagogai
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                                                                                                          POSĖDŽIAI

Eil.

Nr.

Priemonės Vykdymo laikas Atsakingas Laukiami rezultatai

DARŽELIO  TARYBA

1. 1. 2023 metų veiklos plano pristatymas.

2. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo aptarimas.

3. Darželio mikroklimato gerinimo gairės.

2023-01-17 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,

ūkvedys

Darželio taryba priims

sprendimus, svarstys, 

teiks pasiūlymus 

įstaigos veiklos 

organizavimo 

klausimais.

2.  1. STEAM erdvių kūrimo aptarimas.

 2. Bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo aptarimas.

 3. Vasaros darbų numatymas.

2023-04-18 Direktorius,

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,

ūkvedys

3. 1. 2023 metų veiklos plano įgyvendinimo aptarimas ir įvertinimas.

2. 2023 metų biudžeto įgyvendinimo aptarimas.

2023-11-29 Direktorius

PEDAGOGŲ TARYBA

1. 1. 2022  metų  veiklos plano  vykdymo analizė.

2. 2023  metų veiklos   plano aptarimas, pasiūlymai.

3. 2023  metų EKO veiklos plano, Sveikatos, Meninio ugdymo 

kūrybinių grupių veiklos planų  aptarimas.

2023-01-09 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

Pedagogai aptars  

ugdytiniams ir šeimai 

teikiamų paslaugų 

kokybę, ugdymo 

proceso planavimo, 

organizavimo 

klausimus.

2. 1.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimas (apibendrinta informacija).

2. Įtraukusis ugdymas. Kaip mums sekasi?

2023-05-31 Direktorius,

direktoriaus 

pavaduotojas 

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

2023-2024 mokslo metais, situacijos apžvalga.

2. Lauko edukacinės erdvės,  STEAM erdvės. Projektinio-

patyriminio metodo panaudojimas.

2023-08-31 Direktorius,

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

4. 1. 2023 metų veiklos plano įgyvendinimo aptarimas, analizė.

2. Kūrybinių grupių veiklos planų įgyvendinimo analizė.

3. Įstaigos veiklos įsivertinimas.

4. Įstaigos  veiklos plano 2024 metų  projektas.

2023-12-26 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

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 2023  metų veiklos plano pristatymo.

2023-02-02 Direktorius,

logopedai, 

spec.pedagogas

VGK  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.

2023 -06-01 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.

2023-09-08 Direktorius,

logopedai,

spec.pedagogas

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

psichologus) 2023 – 2025 metų atestacijos programos suderinimo.

2. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos komisijos posėdžių grafiko 2023 metais 

organizavimo.

2023 -02-08 Atestacijos 

komisijos 

pirmininkas

Padės atsakingai 

pasirengti atestacijai, 

parengs dokumentus, 

reikalingus 

kvalifikacinei 

kategorijai įgyti.

ADMINISTRACIJA

1. 1. 2023 metų darbų ir tikslų aptarimas.

2. 2023 metų biudžeto paskirstymo aptarimas.

3. Darbuotojų  darbo aplinkos gerinimas.

4. STEAM aplinkų ir priemonių kūrimo galimybių aptarimas, 

įvertinimas.

5. Lauko ir vidaus remontų darbų numatymas, aptarimas.

6. Etatų, grupių,  darbo laiko paskirstymas.

7. 2023 metų biudžeto įvykdymo aptarimas.

8. Darbuotojų skatinimo galimybių aptarimas.

Kartą per mėnesį Administracija Laiku aptartos 

problemos padės 

atrasti  tinkamus 

sprendimo būdus.

VISUOTINIAI DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAI

1. 1. 2023 metų veiklos plano pristatymas.

2. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo aptarimas.

3. Darželio mikroklimato gerinimo gairės.

2023 -01-17 Direktorius Darbuotojai – 

motyvuoti 

bendruomenės nariai,  

teikiantys pasiūlymus,

gebantys vertinti ir 

įsivertinti.
2. 1. Darbo vasaros laikotarpiu aptarimas.

2. Edukacinių erdvių papildymo STEAM priemonėmis aptarimas.

2023-04-28 Direktorius

3. 1. Etatų, pareigybių, grupių paskirstymo pristatymas.

2. Pasiruošimas naujiems mokslo metams.

2023-08-30 Direktorius

4. 1. Darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo 2023 metais 

įvertinimas. 

2. 2023 metų veiklos priemonių numatymas.

2023-12-14 Direktorius
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VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

1. 1. Įstaigos veiklos pristatymas 2023 – 2024  m. m.

2. Ugdomojo proceso organizavimo aptarimas.

3. Įstaigoje dirbančių specialistų veiklos pristatymas.

4. Papildomo vaikų ugdymo galimybės, tėvų lūkesčiai.

2023 m. 09 mėn. Direktorius Ugdytinių tėvai 

susipažins su įstaigos 

veikla,  specialistų 

teikiama pagalba 

vaikams.

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI

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

2. Šeimos dalyvavimo ugdymo procese skatinimas.

3. Neformalaus  ugdymo galimybės, vaikų poreikiai.

4. Tėvų komitetų rinkimai.

5. Ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aptarimas.

2023  m. 05 mėn. ir

09 mėn.

Mokytojai Pedagogai supažindins

tėvus su ugdymo  

programa, drauge 

aptars svarbius vaikų 

ugdymo, sveikatos 

klausimus.

METODINĖ IR PROJEKTINĖ  VEIKLA

METODINIAI PASITARIMAI

1. Ilgalaikės kvalifikacijos programos rengimas, prioritetai naujai 

2023-2024 metų programai.

2023 m. 02 mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,

pedagogai

Pedagogai  dalinsis 

gerąja darbo patirtimi, 

panaudos inovatyvius, 

kūrybiškus  metodus 

ugdomojoje  veikloje, 

tobulins savo profesinę 

kompetenciją.

2. Ugdomojo proceso planavimo tobulinimas  elektroniniame dienyne 

"Mūsų darželis". 

2023 m.03 mėn.

3. 1. Programos rengimas siekiant įsijungti į Aktyvios mokyklos 

tinklą.

2.Ugdomosios veiklos organizavimas įvairiose  edukacinėse  

aplinkose, taikant STEAM metodą.

2023 m. 04  mėn.
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4. Ugdymo turinio pritaikymas  ugdytinių poreikiams ir gebėjimams 

ugdomųjų veiklų metu.

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas. Vertinimo sistemos 

pokyčiai.

2023 m. 10 mėn.

METODINĖS IŠVYKOS

1. Patirtinis išvažiuojamasis seminaras  į Pakruojo nevalstybinį 

katalikišką vaikų darželį „Varpelis“.

2023 metai Direktorius Pedagogai pasidalins 

patirtimi, idėjomis

kuriant edukacines 

erdves. 

ATVIRA UGDOMOJI VEIKLA

1. Integruota  muzikinė ugdomoji  veikla  su vyresniojo amžiaus  

ugdytiniais. Tema: “ Kaip varliukas pavasario ieškojo“.

2023 m. 04 mėn. Muzikos mokytoja

I. Buožiuvienė,

logopedė

R. Buiko

Pedagogai pasidalins  

gerąją darbo patirtimi, 

pritaikys    seminaruose, 

mokymuose  įgytas 

žinias, STEAM 

naujoves.
2. Atvira ugdomoji veikla   „Pagrandukų“  grupėje. Tikslas: STEAM 

metodų taikymas ugdomojoje veikloje. Tema: „ Žaliasis pieštukas“.

2023 m. 04 mėn. IU mokytoja

A.Budrytė

   4. Ugdomoji veikla priešmokyklinio  ugdymo  „ Bitučių“ grupėje. 

Tema: „Statybose“.                             

2023 m. 10 mėn. PU mokytoja

L. Černauskienė

KONKURSAI, PROJEKTAI

1. Dalyvavimas Sporto mokyklos organizuotame ikimokyklinių įstaigų

konkurse  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“.

2023 m. 05 mėn. Mokytoja

R. Misiuvienė

Dalyvavimas 

projektuose, sveikatos 

stiprinimo tinklo 

veiklose  padės stiprinti 

vaikų sveikatą, skatins 

fizinį aktyvumą, norą 

kartu sportuoti, 

lenktyniauti, žaisti.

2. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Futboliukas“. 2022 - 2023 m. m. Mokytoja

R. Misiuvienė

3. Dalyvavimas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte 

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“.

2023 metai Mokytojos

A. Budrytė

R. Misiuvienė
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4. Dalyvavimas projekte „Sveikata visus metus“. 2023 metai Mokytojos

A.Budrytė

G.Paškevičiūtė

5. Dalyvavimas piliečių iniciatyvų projekte „Kuriame Lietuvą 2023!“ 2023 metai Mokytoja

L. Černauskienė

6. Dalyvavimas Sveikatos stiprinimo mokyklų tinklo veiklose. 2023 metai Sveikatos ugdymo 

kūrybinė grupė

7. Respublikinis, aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam”. 2022-2023 m. m. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui

Dalyvavimas 

aplinkosauginiuose 

projektuose padės  

formuoti ekologinius 

įgūdžius ir įpročius.
8. Dalyvavimas EKO mokyklų tinklo veiklose. 2023 metai (pagal 

metinį veiklos planą)

Ekologinio 

ugdymo grupė

9. Projektas „Žalioji palangė“. 2023 metai Mokytojos

L. Utakienė

G.Paškevičiūtė

10. Projektas  „Mes – gamtos draugai“ (aplinkos apsaugos rėmimo 

programa )

2023 metai  (pagal 

projekto planą) 

Ekologinio 

ugdymo grupė

11. Dalyvavimas  2023 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų  konkurse „Tramtatulis“.

2023 metai Muzikos mokytoja

Buožiuvienė

Skatins vaikus domėtis

savo krašto tradicine

kultūra, padės ugdyti

jaunuosius folkloro

atlikėjus.

12. Grupių projektai: sveikatos stiprinimo,  ekologiniai ir kt. 2023 metai Mokytojos Padės ugdyti pažintinius,

meninius, socialinius, 

komunikacinius 

gebėjimus.

SAVIRAIŠKOS RENGINIAI

    1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pradinio 

ugdymo mokinių tarptautinis projektas „Kartu paskaitykim 

2023 m. 01 mėn. Logopedė

R. Buiko

Renginiai skatins vaikus 

mylėti ir gerbti gimtąją
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knygelę“. kalbą, knygą. Padės 

ugdyti vertybes,  pažinti 

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

šalia“.

2022-05-06 Logopedė

R. Buiko

    3. Rajoninis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

renginys  „Pavasario žaidimai“.

2023 m. 05 mėn. Logopedės

R. Buiko

N. Kairienė

    4. Kalėdiniai skaitiniai (vyresniems vaikams) 2023 m. 12 mėn. Logopedės

R. Buiko

N. Kairienė

5. Sveikatinimo renginiai:

1. Pasaulinė sniego diena „Žiemos džiaugsmai“.

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

3. Akcija „Aš bėgu-2023“.

4. Ekskursija į krepšinio muziejų (vyresniųjų ir priešmokyklinių gr).

5. Futbolo varžybos „Mes - mažieji futbolistai“ (priešmokyklinės 

gr.).

6.  Šeimos sporto šventė „Gera, linksma ir smagu pasportuot 

visiems  kartu“.

7. Sporto pramoga „Judėk, draugauk, sveikas auk“.

8. Europos judumo savaitė „Judam kasdien- savaip, bet ne bet 

kaip“.

2023 – 01 mėn.

2023- 03-30

2023-04-07

2023 -04-26

2023-05-16

2023-05 – 19

2023- 05-30

2023-09 19-22

Sveikatos ugdymo 

kūrybinė grupė

Sportiniai renginiai ir 

akcijos padės stiprinti 

vaikų fizinę sveikatą, 

skatins fizinį aktyvumą.

Sporto ir šokių dienelės 

suteiks vaikams džiugių 

emocijų, lavins judesius,

kūrybiškumą.
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9. Viktorina „Suk, suk galvelę“.

10. Sporto ir šokių dienelė.

2023-11-15

Mėnesio paskutinis 

ketvirtadienis

6. Meninės raiškos renginiai:

1. Užgavėnės „Ei, vaikai, visi į kiemą, Užgavėnės jau atrieda!“

2. Renginys „Lietuva – didžiausia mums skirta dovana“, skirtas 

kovo 11 d. paminėjimui ir kalbos dienai.

3. Savaitė be patyčių „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų“.

4.Velykos „Rid rid rid maži margučiai“.

5. Išleistuvės „Iškeliauju su daina“.

6. Rugsėjo 1 – osios šventė „Pabeldė į langą rugsėjis“.

7. STEAM veikla „Namas mažajam draugui“- pasaulinei 

architektūros ir gyvūnų dienai paminėti.

8. Šv. Martyno diena „Šviesos spindulėlis sužibo“.

9. Spektaklis „Advento pasaka“.

10. Kalėdinė šventė „Sninga gerumu“.

2023-02-21

2023-03-09

2023 m. 03 mėn.

2023-04-13

2023 m. 05 mėn.

2023-09-01

2023-10-04

2023-11-10

2023-12-07

2023 m. 12 mėn.

Meninio ugdymo 

kūrybinė grupė

Šventės ir popietės 

suteiks vaikams džiugių 

emocijų, formuos 

saviraiškos, tautinės 

savimonės, kultūrinius, 

pažintinius, kūrybinius 

vaikų gebėjimus.
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7. Ekologinio ugdymo renginiai:

1.Akcija „Baltasis badas“.

2.Akcija „Mokausi taupyti elektros energiją“.

3. Edukacinis užsiėmimas   „Rūšiuoji – gamtą tausoji“, su ŠRATC 

specialiste.

4. Mokymų diena „Aš žinau“.

5. Renginys skirtas pasaulinei Žemės dienai - PROTŲ MŪŠIS 

rajono priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams.

6. Renginys skirtas pasaulinei Vandens dienai („Bitučių“, 

„Pelėdžiukų“,  „Pagrandukų“ grupių vaikams).

7. Edukacinis užsiėmimas su ornitologu Petkumi „Vabzdžių 

gyvenimas“.

8. Talka „Darom“.

9. Edukacinis užsiėmimas su bitininku A. Gecevičiumi  (PU grupių 

vaikams).

10. Akcija „Diena be automobilio“.

11. Nuotraukų paroda „Aš ir mano augintinis“ skirta Pasaulinei 

Gyvūnų  dienai (dalyvauja rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai).

12. Akcija  „Paaukok beglobiui gyvūnui“.

2023 m. 01 mėn.

2023 m. 01 mėn.

2023 m. 02 mėn.

2023 m. 02 mėn.

2023-03-20

2023-03-23

2023 m. 04 mėn.

2023 m. 04 mėn.

2023 m. 05 mėn.

2023-09-22

2023 m. 10 mėn.

2023 m. 12 mėn.

Ekologinio 

ugdymo grupė

Dalyvavimas EKO 

mokyklų tinklo veikloje 

skatins  ugdytinius 

nuosekliai įgyti 

ekologinių žinių per 

patirtinį ugdymą (si). 

Bus sudarytos sąlygos 

vykdyti praktines-

pažintines veiklas, padės

ugdyti atsakingą požiūrį 

į visų rūšių energijos 

taupymą.
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PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

1. Edukacinių erdvių  pritaikymas vaiko patirtiniam ugdymui (si), 

STEAM metodo taikymui ugdymo procese.

2023 metai Direktorius,

pavaduotojas 

ugdymui

Sukurtos edukacinės 

erdvės, STEAM veiklos 

padės ugdyti vaikų 

patirtinius gebėjimus.2. Ugdytinių pasiekimų vertinimas,  dokumentavimas. 2023 m. 05 mėn. 10 

mėn.

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

3. Ugdomojo proceso stebėjimas:

1. Ugdomosios veiklos stebėjimas netradicinėje aplinkoje.

2. Ugdytinių dalyvavimas renginiuose, konkursuose.

2023 metai Direktorius,

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

4. Ugdymo turinio  planavimo tęstinumas elektroniniame dienyne 

"Mūsų darželis".

2023 metai Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

5. Specialistų veiklos planavimas ir ryšys su grupių pedagogais. 2023 metai Direktorius

6. Mokytojų bendradarbiavimas su tėvais. 2023 metai Direktorius

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

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

pagal įstaigos iškeltus  tikslus, uždavinius.

2. Įsivertinimas, siekiant  darbuotojų profesinio meistriškumo.

3.Savarankiškas domėjimasis naujausia pedagogine ir metodine 

literatūra, teminių paskaitų lankymas pagal poreikį.

4. Dalijimasis  gerąją  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.

2023  metai Direktorius,

direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui,

pedagogai

Darželio darbuotojai,  

dalyvaudami 

seminaruose,  kels 

kvalifikaciją, dalinsis 

patirtimi,  domėsis 

naujovėmis, įgytas 

žinias pritaikys  savo 

darbe.
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2. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant pedagogas.lt 

seminaruose, mokymuose.

2023 metai Direktorius

3. Dalyvavimas rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų 

metodinio būrelio veikloje.

Pagal metodinio 

būrelio  veiklos planą

Mokytoja

A.Budrytė

Rajono mokytojai 

dalinsis patirtimi, 

planuos  bendras veiklas,

renginius, bendraus su 

pradinių klasių 

mokytojais vaikų 

ugdymo klausimais.

4. Metodiniai pasitarimai mokyklose: "Saulės" pagrindinė  mokykla, 

M. Slančiausko progimnazija su pradinių klasių mokytojais vaikų 

adaptacijos ir ugdymo klausimais.

2023 m. 11 mėn. PU mokytojos

A. Šilkienė

L. Černauskienė

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. Gaunamų maisto produktų kokybės ir realizacijos terminų 

kontrolė.

4. Pagaminto  maisto kokybės, išdavimo į grupes ir valgyklėlę 

kontrolė.

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

vartojimo skatinimo programoje“.

6.Tėvų apklausa vaikų  maitinimo klausimais.

2023 metai Ūkvedys Ugdytiniai įgis žinių 

apie sveiką mitybą, jos 

poveikį organizmui, 

įvairiapusė informacijos

sklaida paskatins 

problemų sprendimą.

2. Ugdomoji veikla (pagal metinį veiklos planą). 2023 metai Visuom. sveikatos 

priežiūros  

specialistė
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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 įstaigos savivaldos institucijų veikloje.

4.Tėvų pagalba darželiui kuriant sveiką ir saugią  aplinką, bendros 

talkos įstaigos teritorijoje.

5. Tėvų nuomonė, pasiūlymai ir lūkesčiai,  anketinės apklausos

siekiant ugdymo proceso gerinimo. 

2023 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“;

 rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriai.
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. Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras.

6 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. 

7. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, EKO mokyklų tinklo 

įkūrėja.

8. Latvijos Respublikos Aucės savivaldybės vaikų darželis

„Piladzitis“.

2023 metai Direktorius,

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui
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3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis:

1. Joniškio centrinės  bibliotekos vaikų skyrius.

2. Joniškio rajono  policijos komisariatas.

3. Joniškio Visuomenės sveikatos biuras.

4. VšĮ „Vaiko labui“.

5. Joniškio savivaldybės administracijos VGK.

6. Šiaulių Atliekų tvarkymo centras.

7. Joniškio pirminės  sveikatos priežiūros centrai.

8. Joniškio Meno mokykla.

9. Joniškio Kultūros centras.

2023 metai Direktorius,

direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

1. Ugdytinių fizinio parengimo rezultatai ir vertinimas. 2023 m. 05 mėn. ir

09 mėn.

Mokytoja

 R. Misiuvienė

2. Platusis ir giluminis veiklos įsivertinimas.

SSGG analizė.

2023 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.

2023 metai Direktorius,

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,

pedagogai

PRITARTA

Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ tarybos

2023 m. sausio 17 d. protokolu Nr. 1

http://www.vyturelisjoniskis.lt



