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PATVIRTINTA 

                                                                                       Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

                                                                             direktoriaus 2021 m. sausio 4 d.  

                                                                              įsakymu Nr. V-1 

 

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“  

2021 METŲ 

VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2021 metų veiklos planas nustato metinius 

įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti.  

2. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos higienos norma HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ugdymo mokykla, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (TAR., 2016-01-27, i. 

k.2016-01647), norminiais aktais, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

įsakymais, lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklos dokumentais. 

 

 

II  SKYRIUS 

2020 M.  VEIKLOS REFLEKSIJA 

 

2019-2020 mokslo metais sukomplektuota 12 grupių: 3 – ankstyvojo amžiaus, 6 –  

ikimokyklinio amžiaus, 2 – priešmokyklinio amžiaus ir 1 – mišriojo amžiaus grupė (Bariūnų 

skyriuje). Lopšelį-darželį lankė 214 ugdytinių (2020 m. rugsėjo 1 d. duomenys). 

 

Duomenys apie ugdytinius  (2020 m. rugsėjo 1 d.): 
 

  

Įgyvendinant Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2020 m. veiklos planą, 

vadovautasi lopšelio-darželio 2019-2020 mokslo metų, 2020 metų veiklos planais, 2018-2020 metų 

strateginio veiklos plano tikslais:   

I. TIKSLAS. Tobulinti į vaiką orientuotą ugdymo proceso organizavimą. 

II. TIKSLAS. Kurti saugią, modernią, kūrybišką, kiekvieno vaiko patirtį ir išgales 

atitinkančią ugdymo(si) aplinką. 

Amžius  

2020 m. 
rugsėjo 1 d. 

Iš viso Mergaitės Berniukai Iš jų pagal 

priešmokyklinio 
ugdymo programą 

ugdomi vaikai 

Vaikų turinčių negalių, sutrikimų, sunkumų  

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai  

Nedideli Vidutiniai Kalbėjimo 

ir kalbos 

sutrikimai 

Turintys 

sulėtėjusią 

raidą 

Dideli 

1 m. 6 4 2 0 44 9 50 6 3 

2 m. 32 18 14 0 

3 m. 36 21 15 0 

4 m. 60 31 29 0 

5 m. 47 29 18 1 

6 m. 33 17 16 33 

Iš viso  214 120 94 34 56 
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III. TIKSLAS. Puoselėti lietuvių liaudies tradicijas, papročius, etninės kultūros 

pradus. 

 

Ikimokyklinio amžiaus grupėse ugdymo procesas organizuotas pagal Joniškio vaikų 

lopšelio-darželio ,,Saulutę“ pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Po ,,Saulutės 

delnu“. 

Priešmokyklinis ugdymas organizuotas pagal Priešmokyklinio ugdymo Bendrąją 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. V-779 „Dėl priešmokyklinio ugdymo Bendrosios programos patvirtinimo“.  

 Priešmokyklinėse grupėse vykdoma tarptautinė emocinių ir elgesio problemų 

prevencijos programa „Zipio draugai“, nuo 2011 m. lopšelyje-darželyje vykdomas Lietuvos futbolo 

federacijos (LFF) masinio vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ 

projektas ,,Futboliukas“, nuo 2020 m. spalio mėn. pradėtas įgyvendinti projektas ,,Sveikatiada“.  

Atsižvelgiant į išsikeltus uždavinius veiklos programoje, siekėme tobulinti ugdymo 

proceso kokybę, sudarydami sąlygas kiekvieno vaiko pažangai ir individualiems poreikiams 

tenkinti, į ugdomąjį procesą įtraukiant tėvus, integruojant etninę kultūrą, netradicines ugdymo ir 

įvairių specialistų bendradarbiavimo formas, tvarkant ir turtinant ugdomųjų erdvių materialinę bazę. 

Formuojant supratimą apie sveiką gyvenseną, vaisių, daržovių, pieno produktų vartojimo 

teigiamą poveikį sveikatai, lopšelis-darželis nuo 2012 metų dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto 

lėšomis finansuojamoje programoje „Pienas vaikams“ ir Europos Bendrijos finansuojamoje 

programoje „Vaisių vartojimo skatinimo programoje“. Nuo 2012 m. lopšelio-darželio bendruomenė 

dalyvauja nacionaliniame aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam“. 

Ugdymo procesas planuotas atsižvelgiant į vaiko prigimtį, individualius poreikius (2020 m. 

spalio mėn. grupių mokytojai atliko vaiko pasiekimų ir daromos pažangos vertinimą (vaiko 

aplankas, el. dienynas ,,Mūsų darželis“), 2020 m. rugpjūčio mėn. parengtos priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių rekomendacijos pradinių klasių mokytojams); palaikėme glaudžius santykius su 

ugdytinių tėvais; kryptingai bendradarbiavome su socialiniais partneriais: vietos bendruomene, 

įvairiomis organizacijomis, kitomis rajono, respublikos ugdymo įstaigomis.  

Atsižvelgiant į laikmečio ir aplinkos pokyčius, ugdymo veiklos organizuotos kūrybiškai ir 

šiuolaikiškai, panaudojant įvairius ugdymo(si) būdus bei metodus. Žaidimų forma vaikai 

supažindinti su šiuolaikinėmis technologijomis, jų galimybėmis (interaktyvios grindys, lietuviška 

mokomoji kompiuterinė programa ziburelis.lt, internetinė svetainėje www.frepy.eu ir kt.). 

Vykdant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu, pedagogai informaciją 

tėvams teikė ir nuotolinį mokymą organizavo virtualiose aplinkose: 

- socialinio tinklo Facebook uždara grupė; 

- susirašinėjimų ir pokalbių programa Messenger; 

-  susirašinėjimų ir pokalbių programa Skype; 

-  elektroninis paštas; 

- užduočių publikavimas Padlet platformoje; 

- socialinis tinklas YouTube. 

Medžiaga vaikų ugdymui nuotoliniu būdu 2020 m. kovo–gegužės mėn. ir spalio–

gruodžio mėn. pateikta lopšelio-darželio internetinėje svetainėje www.joniskiosaulute.lt (nuoroda 

,,Nuotolinis ugdymas“). 

Joniškio vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" pedagogai nuo 2020 metų aktyviai įsijungė į 

eTwinning platformoje organizuojamus projektus. Projektų veiklose bendravo ir dalijosi patirtimi su 

Lietuvos ir Europos šalių ikimokyklinių įstaigų pedagogais. Dalyvavo  projektuose, stebėjo kitų 

įstaigų pedagogų veiklą, mokėsi naujų darbo metodų, tobulino IKT kompetencijas.  

Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius, sudarytos sąlygos 

skleistis ugdytinių kūrybingumui, tenkinamas fizinio aktyvumo poreikis. Lopšelyje-darželyje veikė 

papildomo ugdymo būreliai: solinis dainavimas, folklorinis ansamblis, keramikos būrelis; Joniškio 

http://www.frepy.eu/
http://www.joniskiosaulute.lt/
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A. Raudonikio meno mokykla lopšelyje-darželyje vykdė papildomo ugdymo veiklą - šokių būrelį; 

Joniškio rajono sporto centras vedė gimnastikos ir krepšinio užsiėmimus. 

Lopšelyje darželyje nuolat kuriama mobili, patogi, saugi ir estetiška, vaiko aktyvumą ir 

smalsumą tenkinanti aplinka:   grupėse atnaujintos ugdymo priemonės, žaislai, baldai, nupirkti  

projektoriai, kompiuteriai. Vykdant Lietuvos higienos normos HN-75:2016 „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus, 

2020 metais sutvarkytos lauko žaidimų aikštelės (atnaujinta danga smėliu), pakeistos smėlio dėžės, 

2020 m. lapkričio 4 d. atlikta lauko žaidimų aikštelių apžiūra (kontrolės įstaigos UAB 

,,Sertifikacija“ vaikų žaidimų aikštelės/patalpos kontrolės sertifikatai Nr. 1549, Nr.1460).  

Pedagogų kvalifikacija.  
Pedagogams sudarytos sąlygos realizuoti savo galimybes, siekiant kokybiško 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir asmeninio profesinio tobulėjimo. 

Pedagoginių darbuotojų  pedagoginio išsilavinimo ir suteiktų kategorijų sąrašas: 

 

 

2020 m.  pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir tobulino 

kompetencijas atpažįstant vaiko individualius poreikius bei ugdymosi sunkumus, tobulino 

informacinių technologijų, ugdymo/si aplinkų kūrimo, dalyko turinio planavimo  kompetencijas 

(vedama kvalifikacijos turinio analizė, duomenys aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose, 

metodiniuose pasitarimuose). 

Pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi, rengė pranešimus, dalyvavo rajoniniuose, 

respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, vedė atviras veiklas: 

- Joniškio rajono švietimo centro ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio 

pasitarimuose logopedė metodininkė A. Sinkevičienė ir logopedė-specialioji pedagogė V. 

Labanauskienė, kalbėjo apie vykdomą grupinį (pagal amžiaus grupes) ir individualių vaikų 

užsiėmimų nuotolinį ugdymą; meninio ugdymo pedagogė G. Pamparienė kalbėjo apie muzikinį 

vaikų ugdymą nuotoliniu būdu, apie naudojamas metodines priemones (Zoom platforma 2020-04-

06); vyr. auklėtoja J. Kaveckienė dalinosi gerąja patirtimi apie 2020 m. vykdytus ir vykdomus 

projektus eTwining programoje (Zoom platforma 2020-12-10); vyr.  logopedė Alma Sinkevičienė 
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Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 - 

 

- - 
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Mokytojas ikimokyklinio ugdymo grupei 18 12 6 

 

12 4 

 

2 - 
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lopšelio-darželio metodinės veiklos pasitarimuose vykdė informacijos sklaidą apie girdimųjų, 

regimųjų ir motorinių funkcijų įvertinimą ir lavinimą taikant Brain-Boy aparatą (projektas 

,,Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ mokymai ,,Girdimųjų, regimųjų ir motorinių 

funkcijų įvertinimas ir lavinimas taikant Brain-Boy aparatą“ (2020-02-12 protokolo Nr. MV-5); 

,,Vaikų probleminio elgesio valdymas“ (2020-12-09 protokolo Nr. MV-8  (11));  

- organizavo: tarptautinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

priemonių iš antrinių žaliavų  projektą ,,Antrasis daiktų gyvenimas“ ir parengė III dalių metodinių 

priemonių virtualią knygą ,,Antrasis daiktų gyvenimas“ (www.svietimonaujienos.lt, 

www.joniskiosaulute.lt); #BEACTIVE Europos sporto savaitę Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje 

„Saulutė“; 

- dalyvavo respublikiniame švietimo aktualijų renginyje ,,Metodų mugė 2020“ ir 

pristatė parengtą metodinę priemonę-autorinių dainų knygelę ,,Skambėkite, dainelės“ (III vieta);  

nuotolinėje respublikinėje apskritojo stalo diskusijoje „Mokymasis lauke – kiekvieno vaiko dienos 

dalis" skaitė pranešimus „Vaikų fizinis aktyvumas lopšelio-darželio lauko erdvėse“ ir ,, Gamtos 

pažinimas per muziką“; 2019-2020 m. m. dalyvavo ir vykdė respublikinį  ilgalaikį ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų prevencinį projektą ,,Žaidimai moko“; dalyvavo akcijoje „Laisvės skrydis“,  

visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, respublikinio ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų meniniame projekte ,,Kaip ateina sapnai 2020“, projekte skirtame respublikinei 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinei edukacinei veiklai „Labas man ir tau“; vaikų kūrybinių 

piešinių, darbelių, nuotraukų parodoje „Mano stebuklingas skėtis“;  

- tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo pedagogų 

seminare ,,Muzikinio ugdymo metodai užsienyje ir Lietuvoje" pristatė savo kūrybos muzikines 

knygeles (lektorė G. Pamparienė); tinklaraštyje Pedagogas.lt  pateiktė straipsnį apie praktikoje 

naudojamus ugdymo metodus; 

Pedagogų parengti ugdytiniai dalyvavo: respublikinio vaikų ir moksleivių 

dainavimo konkurso ,,Dainų dainelė“ rajoniniame etape-atrankoje ,,Dainų dainelė 2020 m.“ 

(Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla); respublikinėje vaikų – lietuvių liaudies kūrybos 

atlikėjų – šventęje ,,Čirvirvyras-2020“; vaikų piešinių parodoje ,,Mano mamytė pati geriausia 

(Joniškio kultūros centras); Joniškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių konkurse ,,Mano auklėtoja“; Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinėje-

edukacinėje veikloje „Muzikinė gamtos gama 2020“; priešmokyklinio ugdymo grupių Advento 

giesmių ir kalėdinių dainų nuotoliniame festivalyje ,,Angelo sparnas"; respublikiniame folkloro 

festivalyje ,, Žalia girelė jau geltonuoja''; respublikinėje kūrybinių darbų fotografijų parodoje 

,,Draugystės pyragas“ (padėka); šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų video pasirodymų konkurse 

„Advento skaitiniai“ (II vieta), respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių parodoje ,,Gėlė Tau, mokytojau!“(padėka); respublikinėje kūrybinių darbų virtualioje 

fotografijų parodoje ,,Grybų fiesta“ (padėka); respublikinėje kūrybinių darbų parodoje-konkurse 

,,Eisiu pažiūrėt į mišką, kaip grybai dygsta“ (nugalėtojo diplomas); respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų nuotraukų parodoje ,,Padovanok draugui 

šypseną“, skirta tarptautinei draugo dienai paminėti (padėka); respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte "Kalėdinis iššūkis" (padėka). 

Siekiant perduoti etninės tradicijas jaunajai kartai, stiprinti įstaigos ir šeimos savitarpio 

ryšius, panaudojant Joniškio krašto folklorą, pedagogai taikė tautosakos elementus ugdymo procese, 

žaidimuose, kasdieninėje vaikų veikloje. Taip pat vykdė įvairius projektus, kalendorinių švenčių 

minėjimus, popietes: organizavo renginius, skirtus lietuvių kalbos dienoms paminėti: vykdė 

edukaciją-keramikos užsiėmimus ,,Moliniai paukšteliai Lietuvai“, organizavo Renginį vasario 16-

ajai paminėti ,,Tegul skamba eilės, dainos mylimai gimtinei“,  darbuotojų fotografijų parodą ,,Mano 

Joniškis“, lietuvių liaudies pasakų ir žaidimų rytmetį ,,Mažoje širdelėje didelė Lietuva“, popietę 

ankstyvojo amžiaus grupėse ,,Mano širdelėje spalvos trys“, renginį kovo 11-ajai paminėti: vaikų 

pranešimas ,,Joniškis-mano miestas“. 

http://www.joniskiosaulute.lt/
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2020 m. vasario-gegužės mėn. vykdė  projektą ,,Visa mokykla šoka“ ir organizavo 

tarptautinį virtualųjį tarptautinį projektą ,,Šok, trypk, linksmas būki!” (Lietuvos nacionalinio 

kultūros centro specialusis prizas, padėkos.). Projekto vaizdinė medžiaga lopšelio-darželio facebook 

paskyroje, internetinėje svetainėje www.joniskiosaulute.lt. 

Panaudojant lietuvių liaudies folklorą, vyko pasakų inscenizacijos, fizinio aktyvumo 

veiklos (sporto salėje, lauke) taikant etnokultūros elementus; 3 priešmokyklinio amžiaus vaikai 

buvo mokomi kankliuoti joniškietiškomis kanklėmis; vykdyta edukacinė programa vaikams 

,,Mano kepaliukas“. 

Mokytojai taikė socialines aplinkas ugdant vaiko etninę kultūrą. Vykdytos pažintinės 

išvykos už darželio ribų. Vaikai susipažino su savo gyvenamosios vietos aplinka. Organizuotos 

išvykos ir edukaciniai užsiėmimai netradicinėse erdvėse: į Joniškio Jono Avyžiaus viešąją 

biblioteką, į prekybos centrą ,,Tau“, į UAB ,,Joniškio duona“, į Joniškio krepšinio muziejų; į 

Joniškio istorijos ir kultūros muziejų,  į Joniškio rajono kultūros centrą, vykdyta edukacija ,,Laisvės 

skrydis“; glaudžiai bendradarbiaujama su Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų 

filialu. 

Įgyvendinant lopšelio-darželio 2020 m. veiklos planą, aktyviai dalyvavo ugdytinių tėvai: 

grupių susirinkimuose, bendrose grupių veiklose, teikė pasiūlymus ugdymo kokybei gerinti. Tėvai 

buvo asmeniškai informuojami apie vaikų pasiekimus bei daromą pažangą, aptariami iškilę 

sunkumai,  pagalbos būdai. Tėvams (globėjams) suteikta galimybė stebėti vaiko vertinimą, ugdymo 

proceso organizavimą el. dienyne ,,Mūsų darželis“. 

2020-01-30 lopšelyje-darželyje vyko paskaita tėvams ,,Vaikų finansinis raštingumas“. 

2020 m. nuo lapkričio 24 d. iki gruodžio 11 d. atlikta Joniškio vaikų lopšelio-darželio 

,,Saulutė" tėvų (globėjų) apklausa ,,Ugdymo kokybė ir vaiko savijauta" (apklausos rezultatai 

pedagogams išsiųsti el. paštu, aptarti pedagogų tarybos posėdyje (2020-12-21 zoom platforma). 

Informacija apie ugdymo procesą teikiama tėvams priimtiniausiomis bendravimo ir 

informacijos pateikimo formomis: grupės tėvų susirinkimai, grupių facebook paskyra, internetinė 

svetainė, informacija skelbimų lentoje, informaciniai lankstinukai, individualūs pokalbiai, vaizdo 

susitikimai Zoom, platformoje.  Siekiant patogaus ir saugaus bendravimo, informacijos 

prieinamumo, nuo 2020 m. spalio mėn. lopšelis-darželis naudojasi  elektroninė sistema ,,Mūsų 

darželis“. 

Organizuota ir plėtota bendra veikla su ugdytinių tėvais:   

- eTwining  projektai:,,Aš virėjas“/,,I am the cook“; e Twining Live iniciatyva ,,Pirkinių 

maišelis iš tavo marškinėlių“;  

- kūrybinių tėvelių ir vaikų darbų parodos: ,,Stebuklingos pirštinės“, ,,Sapnų gaudyklė“, 

,,Svajonių gaudyklė“, ,,Nykštukų kalėdos“; ,,Žiemužėlė žiūri pro langelį“,  piešinių parodoje 

,,Lietuva- gimtine mūsų“, respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų, 

pedagogų ir ugdytinių tėvelių kūrybinių darbų parodose ,,Vienos pirštinės/kojinės istorija“, ,,Kalėdų 

stebuklo belaukiant“;  parengta vaikų ir tėvelių kūrybinių-kulinarinių darbų knyga „Pasaka 

lėkštėje“; 

- akcija Europos judumo savaitei paminėti: akcija „Svajonių skėtis“,  iniciatyva 

,,Vaikystės parkas“;  

- vykdyta projekto ,,Sveikatiada“ veikla 10 000 žingsnių vieni niekai“;  

- respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų projektas 

,,Kulinarinės“ dirbtuvės. 

Puoselėjant įstaigos tradicijas, kultūrą, papročius, plečiant vaikų pažinimą apie 

lietuvių tautos regionų savitumą, kultūrą, organizuojamos tradicinės, kalendorinės šventės, 

renginiai, organizuotos teminės parodos : Kasmet organizuojami tradiciniai, kalendoriniai renginiai: 

Mokslo metų pradžios šventė, saugaus elgesio renginiai, rudens šventė, mokytojų diena, Advento, 

Kalėdiniai renginiai, Užgavėnių šventė, Vasario 16-osios ir Sausio 13-osios minėjimai, Velykos, 

Motinos diena, sveikatingumo dienos, akcija „Gerumo nebūna per daug“, priešmokyklinių grupių 
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vaikų išleistuvės į mokyklą, minima Tarptautinė vaikų gynimo diena; lopšelio-darželio 

bendruomenė dalyvauja visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Veiklos kokybės įsivertinimas. 2020 m. balandžio-gegužės mėn., vadovaujantis 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika (patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1557 „Dėl ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos vidaus audito metodikos tvirtinimo“), atlikta Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

pedagogų apklausa (apklausos rezultatai išsiųsti darbuotojams el. paštu, pateikti 2020 m. gegužės 

19 d. vykusiame pedagogų pasitarime nuotoliniu būdu, aptarti pedagogų tarybos posėdyje 2020-09-

08 Nr. PP-4).  

 

Geriausiai įvertinti veiklos rodikliai : 

 

Veiklos rodikliai 

  

Vertinimo 

lygiai 

4.1. Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas 3,8 

1.2. Mokyklos įvaizdis 3,7 

2.1. Ugdymo turinys 3,7 

2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė 3,7 

6.2. Strateginis mokyklos planas, metinė veiklos programa bei jų įgyvendindamas 3,7 

6.3. Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas 3,7 

2.4. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese 3,6 

5.2. Materialinė aplinka 3,6 

6.1. Vidaus auditas 3,6 

 

Silpniausiai įvertinti veiklos rodikliai: 

 

Veiklos rodikliai 

  

Vertinimo 

lygiai 

5.3. Finansiniai ištekliai 3,1 

2.2. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas  3,3 

4.2. Vaiko poreikių tenkinimas 3,3 

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas 3,3 

3.2. Vaiko pasiekimų kokybė 3,4 

 

Atliktas srities 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai rodiklio 4.2. Vaiko poreikių tenkinimas 

pagalbinio rodiklio 4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas, „giluminis“ auditas: 2020 m. nuo lapkričio 

24 d. iki gruodžio 11 d. vykdyta Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė" tėvų (globėjų) apklausa 

,,Ugdymo kokybė ir vaiko savijauta" (rezultatai pateikti pedagogams el. paštu, aptarti 2020-12-14 

metodinės veiklos pasitarime (protokolo Nr. MV-9), diskutuota su pedagogais virtualiuose 

susitikimuose; grupių tėvų susirinkimų informacija (2020 spalio mėn.);  analizuoti dokumentai: 

vaiko gerovės komisijos posėdžių protokolai, pedagogų savianalizės anketos (2019-2020 m. m.), 

įstaigos tarybos posėdžių, metodinės veiklos pasitarimų, pedagogų susirinkimų protokolai, stebėtos 

pedagogų vykdytos veiklos.   

2020 m. gegužės mėn. atlikta  SSGG analizė (rezultatai išsiųsti darbuotojams el. paštu, 

pateikti 2020 m. gegužės 19 d. pedagogų pasitarime nuotoliniu būdu, pedagogų tarybos posėdyje 

2020-09-08 Nr. PP-4); atlikta 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo analizė (išsiųsta darbuotojams 

el. paštu, aptarta 2020-12-21 pedagogų tarybos posėdyje protokolo Nr. PP-5).  
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Įstaigos darbuotojams ir tėvams nuolat teikiama informacija apie pasiekimus, trūkumus, 

grėsmes, buvo tariamasi dėl mokyklos strateginio veiklos plano, veiklos programos įgyvendinimo.  

Lopšelyje-darželyje aktyviai veikė savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba, 

Mokytojų taryba, Vaiko gerovės ir Mokytojų atestacinė komisijos.  

Įstaigos tarybos posėdžiuose buvo svarstomi 2019–2020 mokslo metų veiklos programos 

projektas, 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimas, finansinė-ūkinė veikla, maitinimo gerinimo 

klausimai, pritarta 2020 m. vadovo veiklos ataskaitai, aptartas pedagogų ir auklėtojų padėjėjų darbo 

krūvio paskirstymas grupėse, pedagogų darbo grafikai, sprendžiami įstaigos biudžeto klausimai, 

diskutuota dėl darbuotojų darbo užmokesčio sistemos projekto.  

Mokytojų tarybos posėdžiuose vertinta ir analizuota pedagogų metodinė veikla, atestacinės 

komisijos sudėtis, pajamų mokesčio paramai skyrimo pakeitimai, lėšų pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui panaudojimas,  atlikto ,,plačiojo“ audito rezultatai, mokytojų darbo grafikai, 2020 m. 

plano įgyvendinimas,  2021 m. veikos plano projektas, 2021-2023 m. lopšelio-darželio strateginio 

veiklos plano projektas. 2020 metų veiklos analizė, 2021 m. įstaigos strateginio plano projektas 

aptarti  2020-12-21 pedagogų tarybos pasitarime (protokolas Nr. PP-5). 

Metodinės veiklos pasitarimuose buvo aptarta pedagogų metodinė veikla,  Lietuvių kalbos 

dienų renginių planas 2020 metams, projekto ,,Antrasis daiktų gyvenimas“ nuostatai, ankstyvojo 

amžiaus vaikų adaptacija grupėse,  pedagogų kvalifikacijos poreikis, pedagogai analizavo ir vertino 

savo darbą, dalijosi gerąja darbo patirtimi, perteikė naujoves iš kvalifikacinių renginių, analizavo 

pirmokų adaptaciją ir pasiekimus, diskutavo dėl ugdomosios veiklos planavimo, aptarta Covid-19 

prevencija, tėvų anketinės apklausos ,,Ugdymo kokybė ir vaiko savijauta“ apklausos rezultatai, 

patvirtinti elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis“ tvarkymo nuostatai. 

Vaiko gerovės komisija (VGK) koordinavo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko 

ugdymui aplinkos, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių. VGK 

atliko vaikų pirminį vertinimą, teikė rekomendacijas tėvams (globėjams), pedagogams dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų pritaikymo, sprendė vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimą, jų siuntimą į pedagoginę psichologinę tarnybą, ugdymo organizavimo ir mokymo 

turinio klausimus. 

Lopšelis-darželis nuolat atnaujina įstaigos internetinę svetainę. Visuomenei pateikiama 

informacija apie įstaigos ir vaikų veiklą, parengtus ir įgyvendintus projektus, įvykusius renginius. 

Tėveliai gali susipažinti, pagal kokią ugdymo programą ugdomi vaikai,  kokių papildomų veiklų 

siūlo įstaiga,  sužinoti, ką vaikai veikia darželyje. Įstaigos renginiai, pasiekimai, vykdoma veikla 

aprašomi spaudoje („Sidabrė“), viešinami internetinėje svetainėje www.joniskiosaulute.lt, lopšelio-

darželio Facebook paskyroje, leidinyje „Švietimo naujienos“ (https://www.sac.smm.lt), 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projekto interneto portale ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo plėtros projekto interneto portale www.ikimokyklinis.lt, informacija 

(nuotraukos, filmuota medžiaga, straipsniai, bukletai, pranešimai) apie įstaigos veiklą kaupiami ir 

saugomi, metraštyje, USB atmintinėje, segtuve „Apie mus rašo“, pedagogų kompetencijos 

aplankuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikimokyklinis.lt/
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II. SKYRIUS 

2020 M. M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS PAGAL SSGG 

Stiprybės Silpnybės 

 Įstaigos atvirumas pokyčiams. 

 Suformuotos savitos įstaigos tradicijos, 

paremtos etnine kultūra. 

 Saugi, estetiška, ugdymą skatinanti 

aplinka.  

 Ugdymo procesas planuojamas 

atsižvelgiant į vaikų individualius 

gebėjimus. 

 Organizuojamas komandinis darbas. 

 Darbo vietos aprūpintos IKT. 

 Glaudus bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais.  

 Etnokultūros  renginių, projektų  

organizavimas įtraukiant ugdytinių 

šeimas. 

 Aukšta pedagogų kvalifikacija ir 

kompetencija. 

 Tinkamas veiklos planavimas, paremtas 

įsivertinimo išvadomis. 

 Įstaigos populiarumas ir prestižas. 

 Glaudus bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

 Veikia papildomo ugdymo būreliai. 

 Palanki geografinė padėtis Joniškio 

mieste. 

 Nepakankamas švietimo pagalbos 

teikimas specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams (trūksta specialistų (psichologo), 

per dideli logopedų krūviai). 

 

 

 

Galimybės Grėsmės 

 Tobulinti bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę. 

 Efektyvus mokymo lėšų, gyventojų 

pajamų mokesčio , ES programos ,,Vaisių 

ir daržovių bei pieno produktų vartojimo 

skatinimo vaikų ugdymo įstaigoje“ lėšų 

panaudojimas. 

 Kvalifikacijos tobulinimą susieti su 

veiklos prioritetais. 

 Kurti naujas edukacines erdves. 

 Dalintis pedagogine gerąja patirtimi 

rajono, respublikos mastu. 

 Dalyvauti projektinėse veiklose, siekiant 

pritraukti įvairių fondų lėšas. 

 Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

 Skatinti tėvus  aktyviau naudotis 

elektroninių dienynu ,,Mūsų darželis“. 

 Daugėja vaikų turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymosi sunkumų, 

emocijų bei elgesio sutrikimų. 

 Dauguma įstaigoje dirbančių darbuotojų 

yra vyresnio amžiaus (didesni susirgimo 

atvejai). 

 Vedami sergantys vaikai. 
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 Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklos planas 2021 metams, parengtas 

atsižvelgus į  Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ bendruomenės poreikius ir lūkesčius, 

vadovaujantis 2021-2023 m.  strateginio veiklos  plano projektu.  

          2021 m. veiklos planą įgyvendins Joniškio vaikų  lopšelio-darželio „Saulutė“ administracija, 

mokytojai ir kiti ugdymo  procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai 

ir jų  tėvai. 

 

 

III. VEIKLOS TURINYS 
 

1. UGDYMO PROCESO KOKYBĖ 2021  METAMS 

 
1. TIKSLAS.  Į vaiką orientuotas ugdymo(si) proceso organizavimas. 

2. TIKSLAS. Saugi, moderni, kūrybiška, kiekvieno vaiko patirtį ir išgales atitinkanti 

ugdymo(si) aplinka. 

3. TIKSLAS.  Lietuvių liaudies tradicijų, papročių, etninės kultūros pradų puoselėjimas. 

UŽDAVINIAI:   
1. Tobulinti vaikų ugdymo(si) proceso kokybę. 

2. Kurti ir plėtoti saugią aplinką, skatinančią fizinės ir emocinės sveikatos bei 

veikos gyvensenos nuostatų formavimą. 

3. Padėti vaikui suvokti savo tapatumą, perimti patirtį, formuoti pagarbą tradicijoms ir jų  

puoselėjimui. 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Atsakingas Vykdymo 

data 

Įgyvendinimo 

rodikliai 

1. Tobulinti 

vaikų 

ugdymo(si) 

proceso kokybę. 

1.1. Atnaujinti 

lopšelio-darželio 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

,,Po Saulutės 

delnu“. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai 

Iki 2021 m. 

rugpjūčio 1 d. 

Atnaujinta lopšelio-

darželio 

ikimokyklinio 

ugdymo programa, 

,,Po Saulutės delnu“. 

1.2. Ugdymo(si) 

proceso planavimas 

atsižvelgiant į 

vaiko gebėjimus, 

individualius 

poreikius. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai. 

2021 m.  Parengta 2021 m. 

metų veiklos 

programa, sudaryti 

ugdymo planai 

grupėse, atliktas 

vaikų pažangos ir 

pasiekimo 

vertinimas, stebėta 

pedagogų veikla.  
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1.3. Pagalbos 

mokiniui teikimo 

specialistų glaudus 

tarpusavio 

bendradarbiavimas. 

Mokytojai, kiti 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 

2021 m.  Atliktas ugdytinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių pirminis 

įvertinimas, 

pateiktos 

rekomendacijas 

tėvams (globėjams) 

ir pedagogams, 

įvykę vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai. 

1.4. Tėvų 

informavimas apie 

vaiko (globotinio) 

pasiekimus ir 

daromą pažangą  

Pedagogai 2021 m. 

gegužės mėn., 

spalio mėn.  

Tėvai įtraukti į vaiko 

pasiekimų vertinimo 

procesą (tėvų 

informavimo būdai). 

1.5. Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m.  Lankytų mokymų, 

kursų, seminarų 

skaičius; dalyvių 

juose skaičius. 

1 pedagogė įgijo 

mokytojo 

metodininko 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

 

1.6.  Ugdymo 

proceso 

organizavimo 

kokybės 

įsivertinimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

Iki 2021 

gruodžio 1 d. 

.  

Atlikta ugdymo 

proceso 

organizavimo 

kokybės analizė, 

(tėvų globėjų 

apklausa, tėvų 

susirinkimai, 

pedagogų apklausa, 

stebėtų veiklų 

dokumentai, 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

suvestinė, pedagogų 

savianalizės 

anketos).  

Atliktas srities 3. 

,,Vaiko ugdymos(si) 

pasiekimai  

,,platusis“ auditas. 

 

 

 

2. Kurti ir 

plėtoti saugią 

aplinką, 

skatinančią 

fizinės ir 

2.1. Atnaujinti  

vidaus ir lauko 

edukacines 

aplinkas, ugdymo 

priemones.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

ūkvedys. 

2021 m.  Atnaujintos lauko ir 

vidaus edukacinės 

aplinkos, grupės 

aprūpintos ugdymo 

priemonėmis. 
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emocinės 

sveikatos bei 

sveikos 

gyvensenos 

nuostatų 

formavimą. 

2.2. Formuoti 

sveikos ir saugios 

gyvensenos, 

emocinės sveikatos 

ir aplinkos 

nuostatas. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

2021 m. Taikyti ugdymo 

metodai, priemonės, 

vykdytos 

prevencinės 

programos ir 

projektai, 

formuojantys  

saugios aplinkos, 

fizinės ir 

emocinės sveikatos 

bei sveikos 

gyvensenos 

nuostatos, parengtos 

pedagogų etikos ir 

elgesio normos. 

 

2.3. Tradicinių 

renginių su tėvais 

(globėjais) 

organizavimas. 

Lopšelio-

darželio 

bendruomenė 

2021 m. Organizuotos 

veiklos, projektai. 

3. Padėti vaikui 

suvokti savo 

tapatumą, 

puoselėti 

lietuvių liaudies 

tradicijas, 

papročius, 

etninės kultūros 

pradus. 

3.1. Etnokultūros  

renginių, projektų  

organizavimas. 

įtraukiant visą 

darželio 

bendruomenę 

(vaikas-šeima-

pedagogas). 

Lopšelio-

darželio 

bendruomenė 

2021 m.  Vykdyti renginiai, 

veiklos, pateikta 

informacija grupių 

skelbimų lentose. 

 

3.2. Etninės 

kultūros 

integravimas į 

įvairias ugdomąsias 

veiklas.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2021 m.  Atnaujinta etninės 

kultūros plėtros 

programa, parengti 

ugdymo planai 

grupėse, integruotai 

vykdyti projektai, 

veiklos. 

3.3. Išvykos į 

rajono, miesto 

lankytinas, įžymias 

vietas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2021 m.  Vykdytos pažintinės 

išvykos, edukacijos. 
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IV. SKYRIUS 

 

 VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

1. Priemonės, padedančios įgyvendinti pagrindinius vaikų lopšelio-darželio uždavinius: 

1.1.  pedagoginės veiklos priežiūra: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės turinys 

 

Terminai Atsakingi 

1. Informacijos perteikimas apie naujus steigėjo 

sprendimus, įstatymų pasikeitimus ir kt. 

Nuolat Direktorius 

 

2. Duomenų rinkimas ugdymo kokybės tobulinimo, 

kvalifikacijos kėlimo, pasidalinimo darbo patirtimi 

klausimais.  

Nuolat Direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui 

3. Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimas ir 

vykdymas 

2021 m.  

pagal poreikį 

Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui 

4. Nuoseklus ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas. 

Nuolat Pedagogai 

5. Pedagogų gerosios patirties sklaida. 2021 m.   Pedagogai 

6. Grupių aplinkos, ugdymo priemonių atnaujinimas. 2021 m.  

pagal poreikį 

Grupių pedagogai 

7. Informacijos tėvams pateikimas informaciniuose 

stenduose aktualiais vaikų ugdymo klausimais. 

Nuolat Grupių pedagogai 

Direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui 

8. Papildomo ugdymo organizavimas. Mokslo metų  

eigoje 

Direktoriaus, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

9. Lopšelio-darželio veiklos pristatymas  ir 

medžiagos atnaujinimas internetiniame puslapyje 

www.joniskiosaulute.lt , lopšelio-darželio  

faceboobk paskyroje. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

10. Straipsnių apie lopšelio-darželio veiklą 

publikavimas rajoninėje spaudoje. 

Nuolat Pedagogai, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

11. Pedagogų dalyvavimas rajoniniuose, 

respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose. 

Mokslo metų  

eigoje 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

12. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Mokslo metų  

eigoje 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

13. Ilgalaikių projektų vykdymas etnokultūros 

integravimo, sveikatos saugojimo temomis. 

Mokslo metų  

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

14. Strateginio plano ir metų veiklos plano 

įgyvendinimo analizė. 

2021 m. 

gruodžio m.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 
1.2. Ūkinė veikla: 

http://www.joniskiosaulute.lt/
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Eil. 

Nr. 

Priemonės turinys 

 

Terminai Atsakingi 

1. Saugos darbe ir priešgaisrinės saugos sąlygų 

užtikrinimas (darbuotojų  instruktavimas saugos  

ir priešgaisrinės saugos klausimais). 

Nuolat 

 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

2. Darbuotojų sveikatos patikros kontrolė ir kt. Nuolat Sveikatos ugdymo ir 

mitybos specialistas 

3. Paslaugų užtikrinimas įstaigoje (šildymas, 

elektros energija, vandentiekis, ryšiai, ilgalaikio 

ir trumpalaikio materialinio turto remontas ir kt.) 

Nuolat Direktorius, 

ūkvedys, 

 elektrikas 

4. Maitinimo organizavimas 

 (viešieji pirkimai, vidinio RVASVT sistemos 

audito organizavimas). 

Nuolat Direktorius,  

sandėlininkas 

sveikatos ugdymo ir 

mitybos specialistas  

5. Spaudinių prenumerata. Pagal poreikį Sekretorius 

6. Užtikrinti, kad vaikų baldai, jų markiracija 

atitiktų higienos normos reikalavimus. 

 

Nuolat Maitinimo 

organizavimo ir 

higienos priežiūros 

specialistas 

7. Gerinti įstaigos materialinę bazę ir pritaikyti 

šiuolaikiniams reikalavimams panaudojant  

GPM 2 % 

Nuolat Direktorius 

 

8. Vaikų maitinimo organizavimas. Nuolat Direktorius, sveikatos 

ugdymo ir mitybos 

specialistas 

9. Dalyvauti programose „Pienas vaikams“ ir  

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“  

Mokslo metų  

eigoje 

Sandėlininkas, 

sveikatos ugdymo ir 

mitybos specialistas 

10. Lauko žaidimo aikštelių patikra 2021 m. 

rugsėjo-spalio 

mėn. 

Ūkvedys 
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      Priedas Nr. 1 

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

 

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

2021 METAI 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atlikėjas 

1. 1.1. Įstaigos 2018-2020 m. strateginio veiklos 

plano įgyvendinimo 2020 m. analizė. 

1.2.  Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos 

pristatymas. 

1.3. Vidaus kontrolės tvarkos aprašo 

derinimas. 

1.4. Atnaujintos darbo apmokėjimo sistemos 

derinimas. 

 

2021 m. vasario 

mėn.  

 

 

 

Įstaigos tarybos 

pirmininkas, tarybos 

nariai. 

2. 2021-2023 m. įstaigos strateginio veiklos 

plano svarstymas, patvirtinimas. 

2021 m. sausis-

vasario mėn. 

 

3. Atostogų grafiko aptarimas 2021 kovo mėn.  

4. 4.1. Lėšų, gautų iš 1,2 % paramos 

panaudojimo aptarimas. 

4.2. Pedagogų etikos ir elgesio normų 

projekto svarstymas. 

 

2021 m. gegužės 

mėn. 

5. Įstaigos veiklos aptarimas. 2021 m. rugsėjo-

spalio mėn. 

 

 

  



 

16 
 

Priedas Nr. 2 

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

2021 METAI 

 
Eil. 

Nr. 
Turinys Data Atlikėjas 

1. 2018-2020 m. strateginio veiklos plano 

projekto svarstymas. 

2021 m. 

sausio mėn. 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

2. 

 

2.1. Mokytojų darbo krūvio svarstymas. 

2.2.  Pedagogų etikos ir elgesio normų 

projekto svarstymas. 

 

2021 m. gegužės mėn. 

3. 2021 m. įstaigos veiklos kokybės analizė. 2021 m. gruodžio 

mėn.  
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Priedas Nr. 3 

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

 

METODINĖS VEIKLOS PLANAS  

 

2021 METAI 

 

 METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS – sudaryti sąlygas dalintis gerąja darbo patirtimi, 

reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti 

pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės. 

 

 UŽDAVINIAI: 

1. Gerinti metodinį ir dalykinį pedagogų bendradarbiavimą. 

2. Skleisti metodines ir pedagogines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi. 

 

Eil. 

Nr. 
Turinys Data Atlikėjas 

1. 2020 m. mokytojų metodinės veiklos 

aptarimas, metodinės veiklos prioritetų 

numatymas 2021 m. 

 

2021 m. sausio 

mėn. 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

2. Ugdytinių adaptacijos ir pasiekimų 

vertinimas pirmoje klasėje. 

 

2021 m. lapkričio 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

priešmokyklinio 

amžiaus grupių 

mokytojai 

3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus 

vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas. 

2021 m. gegužės 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

ikimokyklinio  

priešmokyklinio 

amžiaus grupių 

mokytojai 

4. Metodinių ir ugdymo priemonių poreikio 

nustatymas. 

 

2021 m. gegužės 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

5. Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija 

grupėje. 

 

2021 spalio mėn. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

6.  

 

2021 m. mokytojų metodinės veiklos 

aptarimas. Metodinės veiklos prioritetų 

numatymas 2022 m. 

2021 m. gruodžio 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 



 

18 
 

7. Pedagogų gerosios patirties sklaida 

(dalijimasis metodine ir praktine darbo 

patirtimi). 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai. 
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Priedas Nr. 4 

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

 

2021 M. PLANAS  

 

„VAIKŲ SAVIRAIŠKOS ORGANIZAVIMAS“ 

 

 

TIKSLAS: sąlygų sudarymas vaikų saviraiškai plėtoti, etnokultūrinių bei bendrakultūrinių vaiko 

asmenybės pagrindų formavimas. 

UŽDAVINIAI:  
1. Supažindinti vaikus su liaudies tradicijomis, papročiais, organizuojant kalendorines šventes. 

2. Skatinti vaikų saviraišką, meninę kūrybą. 

3. Naudoti įvairias meninės veiklos formas ir metodus. 
 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

 

Terminai Atlikėjai 

1.  
Atsisveikinimo su eglute rytmetis. 2021 m. sausio 6 d. Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

2.  
Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

2021 m. sausio 13 d. Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

3.  

Tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos 

mokyklų konkursas ,,Visa mokykla šoka“ 

2021 m. sausio – gegužės 

mėn. 

L. Balčiūnienė 

I. Bartašiūnienė 

L. Dovydaitienė 

N. Kymantienė 

S. Kundrotienė 

G. Pamparienė 

4.  

Trumpalaikiai grupiniai  logopediniai 

užsiėmimai (14 užsiėmimų) “Žaisk ir 

kalbėk“ ankstyvojo ugdymo grupėse  

2021 m. sausio- vasario 

mėn. 

V. Labanauskienė 

A. Sinkevičienė 

5.  
Užgavėnių šventė. 

 

2021 vasario 21 d. Grupių mokytojai 

6.  

Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas 

„Tramtatulis“. 

2021 m. vasario mėn. N. Budrienė 

G. Vaitekūnienė 

J. Kaveckienė 

G. Pamparienė 

7.  

Saugaus eismo projektas ,,Augu saugus ir 

atsakingas“ (Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras). 

2021 m. vasario – 

balandžio mėn. 

N. Budrienė 

G. Vaitekūnienė 

J. Kaveckienė 

8.  

Projektas „Spalvos ir spalviukai“ (spalvų 

savaitė ankstyvojo amžiaus grupėse) 

2021 m. vasario mėn. V. Labanauskienė 

A. Sinkevičienė 

ankstyvojo amžiaus 

grupių mokytojos 

9.  

Renginių ciklas lietuvių kalbos dienoms 

paminėti: 

9.1. Respublikinis projektas, skirtas 

vasario ,, Pilys mena Lietuvos 

didybę; 

2021 m. vasario 16d. –  

kovo 13 d.   

 

 

 

J. Kaveckienė 

N. Budrienė 

G. Vaitekūnienė 

G. Pamparienė 
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9.2. „Daug gražių skambių žodelių 

turime kalbos kraitelėj“. 

 

 

2021 m. kovo mėn. D. Katiliavaitė  

N. Pakėnė 

L. Pociūtė 

S. Striuogienė 

10.  

Programa ,,Fast heroes“. 

 

2021 m. kovo mėn. N. Budrienė 

G. Vaitekūnienė 

J. Kaveckienė 

11.  

Pavasarinis projektas Žemės dienai 

paminėti ,,Čir vir vir pavasaris. Mažieji 

giesmininkai“. 

2021 m. kovo mėn. E. Bernotaitė 

V. Sabaliauskienė 

I. Žukauskienė 

S. Striuogiene 

G. Pamparienę 

12.  

Projektas, skirtas Tarptautinei vaiku knygos 

dienai paminėti ,,Pasakų šalyje’’ 

2021  m. balandžio 5-9 d. N. Kymantienė 

S. Kundrotienė 

I. Bartašiūnienė 

L. Dovydaitienė 

G. Pamparienė 

13.  
Velykinis rytmetis  

 

2021 m. 

balandžio 5 d. 

G. Pamparienė 

grupių mokytojai 

14.  

Mažųjų rytmetis „Spalvotas pavasaris“.  2021 m. balandžio mėn. Ankstyvojo 

amžiaus grupių 

mokytojai 

15.  Popietės grupėse Motinos dienai paminėti. 2021 m. gegužės mėn. Grupių pedagogai 

16.  

Užsiėmimų ,,Zipio draugai“ baigimo 

ceremonija (priešmokyklinio amžiaus 

grupėse). 

2021 m. gegužės mėn. N. Budrienė  

G. Vaitekūnienė 

J. Kaveckienė 

17.  

Respublikinio projekto ,,Sveikatiada“ 

veikla ,,Sveikatiados olipminės žaidynės“ 

2021 m. gegužės mėn. L. Pociūtė 

D. Katiliavaitė 

S. Striuogienė 

N. Pakėnė 

18.  

Priešmokyklinukų išleistuvės „Sudie, 

darželi mielas“. 

2021 m. gegužės mėn. Priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai, 

mokytojai 

19.  

Rajoninis ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

renginys „Vasaros linksmybės“, skirtas 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams  

2021 m. gegužės mėn. V. Labanauskienė 

A. Sinkevičienė 

20.  

Aplinkosaugos apsaugos projektas ,,Mes 

rūšiuojam“. 

2021 m. gegužės, spalio 

mėn.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

lopšelio-darželio 

bendruomenė 

21.  
Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

paminėjimas. 

2021 m. birželio 1 d. Darželio 

bendruomenė 

22.  

Rugsėjo pirmosios šventė  2021 m. rugsėjo 1 d. 

 

L. Balčiūnienė 

V. Labanauskienė 

A. Sinkevičienė  

G. Pamparienė 

 

23.  Renginių ciklas Europos judumo savaitei 2021 m. rugsėjo 16-22 d Grupių mokytojai 
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paminėti. 

24.  

Europos sporto savaitei #BEACTIVE 

(sportinės veiklos, skatinančios fizinį 

aktyvumą,  vyresniojo  ir priešmokyklinio 

amžiaus grupių vaikams).  

 

2021 m. rugsėjo mėn. V. Labanauskienė 

A. Sinkevičienė 

L. Pociūtė 

 

 

25.  

Saugaus elgesio savaitė ,,Svečiuose pas 

mašinas“.  

Diskusijos: 

1. ,,Saugus elgesys gatvėje“; 

2. ,,Pagalbos telefonas 112“. 

Svečiuose Lietuvos policijos simbolis- 

šuniukas Amsis. 

2021 m. rugsėjo-spalio 

mėn. 

Mokytojai 

priešmokyklinio 

amžiaus grupėse 

26.  

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų 

asociacijos (SVSBA) iniciatyva „Švarių 

rankų šokis“. 

2021 m. rugsėjo-spalio 

mėn. 

G. Pamparienė 

grupių mokytojai 

27.  

Tarptautinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų Muzikinė 

edukacinė projektinė veiklą „Muzikinė 

gamtos gama". 

2021 m. spalio-lapkričio 

mėn. 

G. Pamparienė 

grupių mokytojai 

28.  

Tradicinė popietė „Mažais žingsneliais 

link didelio kelio“  

2021 m.  lapkričio-

gruodžio mėn. 

V. Labanauskienė 

A. Sinkevičienė 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniams 

ir jų tėveliai 

29.  

Advento vakaras ,,Kuo kvepia Kalėdos“ 2021 m. gruodžio mėn L. Pociūtė 

N. Pakėnė 

D. Katiliavaitė 

S. Striuogienė 

G. Pamparienė 

30.  

Respublikinis  ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių Advento giesmių ir 

kalėdinių dainų festivalis ,,Angelo 

sparnas''. 

2021 m. gruodžio mėn G. Pamparienė 

31.  

Tęstinis projektas „Gerumo nebūna per 

daug“ (bendradarbiavimas su senelių 

namais „Santara“). 

2021 m.  R. Kukšienė 

D. Malinauskienė 

G. Pamparienė 

32.  

Fizinio aktyvumo dienos „Visi 

sportuokime drauge!“ (kiekvieno mėnesio 

paskutinį trečiadienį). 

2021 m. 

 

Grupių mokytojai 

33.  Tęstinis projektas ,,Futboliukas“. 2021 m. L. Pociūtė 

34.  
Projektas „Metų ratas“ (įstaigos puošimas 

– ruduo, žiema, pavasaris). 

Per visus mokslo metus Įstaigos įvaizdžio 

kūrimo grupė 

35.  

Vaikų išvykos, ekskursijos į miesto 

istorijos ir kultūros, krepšinio muziejų, 

vaikų biblioteką, parką, poilsio zoną, 

ŽŪM fermą, įvairias parduotuves, paštą, 

policijos  

komisariatą. 

Per visus mokslo metus Grupių pedagogai 

36.  Rengti, organizuoti darbų parodas Per visus mokslo metus Grupių mokytojai 
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įstaigoje, mieste, dalyvauti įvairiuose 

rajoniniuose, respublikiniuose, 

tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, 

projektuose, akcijose. 
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Priedas Nr. 5 

 

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR STEBĖSENA 

 

2021 M. PLANAS  

 

 

Tikslas:  veiklos rezultatų įvertinimas ir veiklos įstaigoje koregavimas. 

 Uždaviniai: 

1. užtikrinti ugdymo turinio kokybiškumą; 

2 skatinti nuolatinį pedagogų kompetencijos tobulėjimą; 

3. skleisti gerąją patirtį ir veiklos organizavimo sėkmės atvejus  darželio bendruomenėje. 

 

 

Eil.  

Nr. 

Priemonė Data Vykdytojai 

1. UGDOMOSIOS VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

 1. Pirmokų, išėjusių iš mūsų darželio, 

adaptacijos ir pasiekimų vertinimas. 

2. SSGG analizė.  

 

3. Mokytojų veiklos ir kvalifikacijos 

tobulinimo savianalizės anketų pildymas. 

2021 m. lapkričio 

mėn. 

Iki 2021 m. gruodžio 

1d.  

 

iki 2021 m. birželio 

20 d. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Pedagogai 

2. ŽVALGOMOJI PRIEŽIŪRA 

 

 1. Ugdymo(si) aplinkos sąlygų ir saugumo 

sudarymas grupėse. 

2. Grupės dokumentacijos pildymas. 

 

3. Specialiojo ugdymo dokumentai ir veiklos 

planai. 

4. Grupių metiniai veiklos planai. 

5. Palankios emocinės aplinkos kūrimo ir vaikų 

adaptacijos stebėjimas ankstyvojo amžiaus 

grupėse. Tėvų ir pedagogų bendravimas šiuo 

laikotarpiu. 

6. Vaikų savijauta, grupės aplinka  

7. Pasivaikščiojimų lauke organizavimo 

kokybė, lauko erdvių ir priemonių panaudojimo 

stebėsena. 

8. Papildomo ugdymo veiklos stebėjimas. 

Nuolat 

 

2021 m. rugsėjo mėn. 

 

2021 m. rugsėjo mėn. 

 

2021 m. rugsėjo mėn. 

2021 m. rugsėjo- 

spalio mėn. 

 

 

 

2021 m. lapkritis 

 

 

Nuolat 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

 

 

3. TEMINĖ PRIEŽIŪRA 

 1. Etnokultūros programos integravimas į 

ugdymą. 

2. Vaikų emocinio saugumo užtikrinimas 

2021 m. 

 

Nuolat 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas  
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grupėse. 

3. Ugdymo planų (pagal vaikų amžių) grupėse 

įgyvendinimas. 

4. Informacijos pateikimas tėvams, tėvų 

susirinkimų kokybė. 

 

 

2021 m. gegužės-

birželio mėn. 

2021 m.  gegužės, 

mėn. rugsėjo, spalio,  

 

ugdymui 

 

4.  PERSONALINĖ PRIEŽIŪRA 

 

1. Stebėti ir vertinti kaip vyr. mokytojos 

Jurgitos Kaveckienės teorinė ir praktinė veikla 

atitinka pretenduojamai kvalifikacinei 

kategorijai, ruošiantis atestacijai. 

 

2. Stebėti ir vertinti pedagogų veiklas. 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
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Priedas Nr. 6 

 

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

 

 PAPILDOMAS UGDYMAS 

2021 M. 

 

Tikslas: užtikrinti tėvų ir vaikų poreikių tenkinimą, vaikų gebėjimų ugdymą. 

Uždaviniai: 

1. lavinti vaikų kūrybiškumą, saviraišką; 

2. skatinti dalyvauti veiklose už darželio ribų, plėsti vaikų akiratį. 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Atsakingi už veiklą 

1. „Futboliukas“ J. Pociūtė 

2. Solinis dainavimas G. Pamparienė 

3. Folklorinis ansamblis G. Pamparienė 

4. Pop grupė G. Pamparienė 

4. Keramikos užsiėmimai A. Budris 

6. Šokių būrelis   Joniškio A. Raudonikio meno 

mokykla 

8. Gimnastika Joniškio sporto centras 

9. Krepšinis Joniškio sporto centras 
 

 

 

PRITARTA 

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

tarybos 2020 m. gruodžio 21 d.  

pedagogų tarybos posėdyje (Zoom platforma) 

protokolo Nr. PP-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


