
       PATVIRTINTA 

       Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio 

       direktoriaus 2022 m. vasario 11 d.  įsakymu Nr. V-15 

 

       PRITARTA 

       Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio   

       Tarybos 2022  m. vasario 8 d., protokolas Nr. 1 

 

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų  
Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Planuojami 

skirti 

asignavimai  

(Eur) pavadinimas reikšmė 

01. Žinių visuomenės plėtros programa 
 

01.01.01.17. Ugdymo programų 

įgyvendinimas, 

ugdymo sąlygų 

užtikrinimas Varėnos 

„Žilvičio“ vaikų 

lopšelyje-darželyje. 

UGDOMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 356,7 tūkst. 
(SB)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų grupių sąrašų parengimas  Grupių komplektų skaičius 
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Direktorius  III 

Mokinių registro duomenų bazės 

tvarkymas   

Įregistruotų vaikų skaičius 215 Direktorius  Nuolat, pagal 

poreikį 

Pedagogų registro duomenų bazės 

tvarkymas   

Įregistruotų pedagogų skaičius 23 Direktorius  Nuolat, pagal 

poreikį 

Ugdomosios veiklos planų 

parengimas 

Pedagogų ir specialistų, 

rengsiančių veiklos planus  

skaičius 

23 Pedagogai ir 

specialistai 

III 

Muzikos, dailės, kūno kultūros 

veiklų ir ugdymo(si) metodiniame 

kabinete grafikų parengimas 

Sudarytų grafikų skaičius 4 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

III 

Renginių, švenčių, konkursų, 

parodų, akcijų organizavimas   

Organizatorių skaičius   Įvykdytų 

renginių 

skaičius 

Pedagogai ir 

specialistai 

Visus metus 

pagal 

kalendorinį 

planą bei pagal 

skelbiamų 

priemonių datą 

Dalyvavimas skelbiamose 

remiamose programose 

Piniginių lėšų, kurių pagalba bus 

įgyvendintos numatytos 

programos, pritraukimas  

Laimėtų 

programų 

skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ištisus metus 

pagal  

skelbiamas 

datas 
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PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekti ugdymo turinio įvairovės 

pagal vaikų poreikius 

 

 

Ugdymo procese taikyti 

inovatyvius, į vaiką orientuotus 

ugdymo metodus ir būdus 

STEAM metodo taikymas, 

„Kimochi programa“, „Zipio 

programa 

 

Edukacinių robotukų „BeeBot“ 

naudojimas vaikų 

informatiniams gebėjimams 

lavinti  

23 

 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2022 m 

kovas 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

vertinimas (vaikų pasiekimų 

aprašai).     

Mokinių pasiekimų vertinimo 

bei pažangos aptarimas     

23  

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai  

2022 m. 

gegužė 

 

2022 m.  

spalis    

Ugdymo turinio planavimas ir 

vaikų pasiekimų vertinimas 

sistemoje „Mūsų darželis“ 

 

Pedagogų ugdomosios veiklos 

stebėjimas, analizė, siekiant 

veiklos uždavinio ir rezultato 

dermės. Aptarimas.  

Sudaryti sąlygas tobulėti 

kolegialiai bendraujant 

 

 

2 veiklų stebėjimo protokolai. 

Pedagogų veiklose stebima 

uždavinio ir ugdymosi rezultatų 

dermė.   

23 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Pedagogai 

Nuolat 

Direktoriaus veiklos ataskaita už 

2022 m. 

Vaiko gerovės pirmininko 

ataskaita už 2022 m. 

Lopšelio-darželio  2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano ir 2023 

metų veiklos programos 

svarstymas ir pateikimas pritarti 

lopšelio-darželio tarybai. 

Sudarytas lopšelio-darželio 

strateginis veiklos planas, veiklos 

programa 

Išklausyta ir pritarta direktoriaus 

veiklos ataskaitai 

 

Sudarytas lopšelio-darželio 

strateginis veiklos planas, 

veiklos programa 

190 Direktorius 

VGK pirmininkas 

Grupės, 

atsakingos už 

veiklos planą, 

nariai 

Grupės, 

atsakingos už 

strateginį planą, 

nariai 

Gruodis 
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Kolegialaus mokytojų 

bendradarbiavimo plėtojimas. 

50 proc. mokytojų kolegų patirtį 

taiko savo veikloje. 2 stebėtos 

kolegų pamokos per metus. 2 

kartus per mėnesį mokytojai 

dalinasi mokymuose įgyta 

patirtimi. 

23 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Nuolat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODINĖS GRUPĖS POSĖDŽIAI 

1.Gamtosauginio ugdymo 

krypties stiprinimas: 

Naujų edukacinių erdvių kūrimas 

lauke 

Ugdomosios aplinkos, 

skatinančios vaikų saviraišką  ir 

judėjimą, užtikrinimas. 

2. STEAM metodikos pristatymas 

ir aptarimas, naudojimas ugdymo 

procese. 

3.Atnaujintos ikimokyklinio 

ugdymo programos „Žilvičio 

takeliu“  aptarimas ir teikimas 

pritarimui lopšelio-darželio 

tarybai. 

4.Kvalifikacijos tobulinimosi 

renginiuose įgytų žinių sklaida 

Įvairių rūšių žilvičio medelių  

sodinimas. 

Lauko pavėsinių pritaikymas 

 ugdymui 

 

 

 

Kiekvienoje amžiaus grupėje į  

ugdymo procesą integruojamas 

 STEAM mokymas. 

Ikimokyklinio ugdymo  

programa „Žilvičio takeliu“  

atnaujinta pagal temas  

23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

 

 

 

Grupės, 

atsakingos už 

ikimokyklinės 

programos 

rengimą, nariai  

2022 m. 

kovas-balandis  

 

1.2021-2022 m. m. pedagogų 

veiklų ataskaitų pristatymas. 

2.Metodinės veiklos analizė, 

gairės naujiems mokslo metams. 

3.Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašų užpildymo 

aptarimas 

4.Kvalifikacijos tobulinimosi 

renginiuose įgytų žinių sklaida. 

Pasiekti rezultatai ir patirti 

sunkumai 

23 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Metodinės grupės 

pirmininkė 

2022m.gegužė 

Renginys ,,Advento rytmetyje“  Visa bendruomenė    200 R. Karsokienė 

D. Petrulevičienė 

N. Bakula   

2022 m. 

lapkritis  
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Pranešimas ,,Advento tradicijos ir 

papročiai“   

Visa bendruomenė   200 R. Karsokienė 2022 m. 

lapkritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogų bendradarbiavimas 

Gerosios patirties sklaida:  

teikiant konsultacijas mažesnę 

patirtį turinčioms kolegėms;  

dirbant su interaktyvia lenta; 

kitomis IT priemonėmis; dirbant 

el. dienyne „Mūsų darželis“ 

 

Visi pedagogai 23 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Pedagogai 

Nuolat 

Grupiniai tėvų susirinkimai ir jų 

pravedimas 

Grupių auklėtojai, specialistai 23 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 

 

ATVIRA VEIKLA LOPŠELIO-DARŽELIO MASTU  

RENGINIAI, SKIRTI PAŽINIMO KOMPETENCIJAI UGDYTI 

Vasario 16-osios šventė Visa bendruomenė   197 I. Nedzveckienė 

D. Petrulevičienė 

2022 m. 

vasaris 

„Pavasario išdaigos“ „Kačiukų“ grupė 

  

20 

 

A. Bartkevičienė 2022 m. 

balandis 

Blynų šventė 

 

 

 

 

 

 Visa bendruomenė   

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

N. Kosmanienė 

V. Kvaraciejienė 

A. Bartkevičienė 

A. Pūtienė 

N.Bakula, 

Pedagogės 

2022 m.  

kovas 

Pelenų diena  ,,Boružėlių“ 

,,Pelėdžiukų“ grupės  

 S. Mikučionytė-

Bingelienė 

L. Alubauskienė  

 

„Apkabinkime žemelę“ (žemės 

dienai paminėti) 

Kūrybinių darbelių iš antrinių 

žaliavų paroda ,,Myliu, saugau, 

tausoju“ 

 

Visa bendruomenė 

 

200 J. Gudaitienė 

N. Kosmanienė 

V. Kvaraciejienė 

N.Bakula, 

pedagogės 

2022 m.  

kovas  
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Paroda Kovo 11-ajai  Visa bendruomenė  200 I. Navickienė 

S. Kierienė  

2022 m.  

Kovas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Sugrįžę paukščiai“  „Drugelių“ grupė  20 A. Uždavinienė 2022 m.  

Kovas  

 ,,Velykos“ Visa bendruomenė 200 A. Uždavinienė 

E. 

Valentukevičienė 

2022 m. 

balandis 

 „Sodinu daigelį, auginu medelį“  „Zuikučių“ grupė  20 N. Kosmanienė  2022 m. 

balandis   

 

RENGINIAI, SKIRTI MENINĖS KOMPETENCJOS PLĖTOJIMUI   
 

Renginys teatro dienai Visa bendruomenė 200 A .Uždavinienė 

E.Valentukevi-

čienė,  

D.Juonienė, 

A.Pūtienė 

2022 m.  

kovas 

 

„Spalvos ir spalviukai“  

 

„Zuikučių“ grupė 

 

20 L. Vilkelienė 2022 m. 

balandis 

 „Pavasario spalvos“ Visa bendruomenė   200 A.Bartkevičienė 

D.Jonienė 

N.Kosmanienė 

2022 m. 

gegužė 

 „Spalvos“  ,,Ežiukų“ grupė  20  A. Pūtienė 2022 m. 

gegužė   

 

RENGINIAI, SKIRTI SOCIALINEI KOMPETENCIJAI UGDYTI  
 

 „Aš viską žinau, virusiuko 

nebijau“ 

„Boružėlių“ grupė 

 

20 E. 

Valentukevičienė 

2022 m. 

gegužė 
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Šventinis renginys Vaikų gynimo 

dienai 

Visa bendruomenė   200 I. Balkuvienė 

N. Bakula 

2022 m. 

birželis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,Rudenėli, kaip gražu, aš tave 

labai myliu“  

„Žvirbliukų“ grupė 

 

20 I. Navickienė 2022 m. 

rugsėjis 

„Morkos gimtadienis“ Visa bendruomenė   200 J. Gudaitienė 

S. Bingelienė 

V. Kvaraciejienė 

N. Bakula 

2022 m. 

spalis 

Koše maloše kokia tu skani 

 

„Boružėlių“, „Pelėdžiukų“ 

 

40 S. Bingelienė 

V. Kvaraciejienė 

 

2022 m. 

Spalis 

 

Pyrago diena ,,Maža širdelė 

gražūs darbeliai“ 

Visa bendruomenė 

 

200 I.Nedzveckienė 

D.Petrulevičienė 

 

2022 m. 

lapkritis 

Šviesk mažoji šviesele Visa bendruomenė 200 S. Bingelienė 

L.Alubauskienė 

 

2022 m. 

lapkritis 

 

 

RENGINIAI, SKIRTI KOMUNIKAVIMO KOMPETENCJOS PLĖTOJIMUI 

Rudenėlio spalvos vaikų 

pasakojimuose 

,,Žvirbliukų“ grupė  20 S.Kierienė 2022 m. 

spalis 

„Sveika mityba“ „Pelėdžiukų“ grupė 

 

20 S.Mikučionytė-

Bingelienė 

2022 m. 

spalis 

,,Praverk senelės skrynelę“ Pedagogų stebinčių veiklą 

skaičius ir grupės ugdytiniai  

20 V.Kvaraciejienė 

 

2022 m. 

lapkritis 

RENGINIAI, SKIRTI MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCJOS PLĖTOJIMUI 

,,Linksmų skaičių šalyje“ ,,Nykštukų“ grupė 20 E. Latvienė 2022 m. 

gegužė 
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RENGINIAI SKIRTI SVEIKATOS KOMPETENCIJAI UGDYTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktyvusis rugsėjis Visa bendruomenė   200 I. Balkuvienė  2022 m. 

rugsėjis 

„Sveikatiados“ projektai Dalyvaujančių vaikų skaičius 

 

60 I. Balkuvienė 

 

Pagal nurodytą 

datą 

 

Sveikatos diena 

 

Visa bendruomenė 

 

180 I. Balkuvienė 

M. Vardonienė 

 

2022 m. kovas 

 

Sveika mityba 

 

,,Pelėdžiukų“ grupė 

 

20 S.Mikučionytė-

Bingelienė 

 

2022 m. 

spalis 

 

,,Sporto šventė“ ,,Nykštukų“ grupės 

bendruomenė 

 E. Latvienė  2022 m. 

birželis 

Varėnos Visuomenės sveikatos 

biuro projektas „Sveika mokykla“ 

 

Įstaigos bendruomenė 200 I. Balkuvienė, 

visi pedagogai 

 

Visus metus 

Lietuvos „Mažųjų žaidynės“ 

I, II, III etapai 

Dalyvaujančių vaikų skaičius 6 I. Balkuvienė,  

S.Mikučionytė-

Bingelienė 

 

2022 m. 

sausis-birželis 

Tarpgrupinės varžybos 

 

Vyresniųjų grupių vaikai 

 

120 I. Balkuvienė 

 

Mėnesio 

paskutinę 

savaitę  

Tarpgrupinės ,,Futboliuko“ 

varžybos 

 

Dalyvių skaičius 

 

5 I.Balkuvienė, 

A.Uždavinienė 

 

Kiekvieno  

mėn. paskutinę 

savaitę  

Estafečių varžybos „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“  

Dalyvių skaičius  200  I.Balkuvienė   

 

Nuolat 

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA RAJONO MASTU 

„Šv. Agotos duonos diena“ Rajono ikimokyklinių įstaigų ir 

priešmokyklinių grupių 

pedagogai 

25 R.Karsokienė 2022 m.  

vasaris 
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„Vaikiškos knygos diena“ Rajono ikimokyklinių įstaigų ir 

priešmokyklinių grupių 

pedagogai 

25 I.Nedzveckienė 2022 m.  

balandis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integruota veikla (dailė ir muzika) 

„Popieriaus plastika“ 

Rajono ikimokyklinių įstaigų ir 

priešmokyklinių grupių 

pedagogai 

 

25 N. Bakula 

L. Čenienė 

Pedagogai 

2022 m. 

balandis- 

gegužė 

gegužė 

Pagal skelbiamus renginius      Pedagogai  Pagal grafiką  

DALYVAVIMAS RESPUBLIKINIUOSE RENGINIUOSE 

Sausio 13-osios neįmanoma 

pamiršti  

Dalyvių skaičius  200  L. Alubauskienė, 

S. Mikučionytė-

Bingelienė,  

pedagogai  

2022 m. 

Sausis  

Pilietinė iniciatyva ,,GYVASIS 

TAUTOS ŽIEDAS‘ 

Visa bendruomenė 200  I.Navickienė 

S.Kierienė 

2022 m. 

kovas 

Respublikinis projektas 

,,Kamuoliuko diena“  

Dalyvaujančių vaikų skaičius  200 S. Mikučionytė-

Bingelienė 

J. Gudaitienė 

2022 m. 

gegužė 

Respublikinis šokis  

skirtas Vaikų gynimo dienai 

paminėti 

Dalyvaujančių vaikų skaičius 30 I. Nedzveckienė 

S. Bingelienė 

N.Bakula 

2022 m. 

gegužė 

Respublikinis projektas 

„Tolerancijos diena“  

Visa bendruomenė  200  L. Alubauskienė 

S. Mikučionytė-

Bingelienė  

2022 m. 

spalis  

R. Karbauskio respublikinis 

konkursas „Velykėlės“   

Dalyvaujančių vaikų skaičius  200  

 

Pedagogai  2022 m.  

balandis 

 

Pagal skelbiamus renginius  Dalyvaujančių vaikų skaičius   Pedagogai  Pagal nurodytą 

datą 

MŪSŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 

Respublikinė konferencija 

„Darželis vaiko akimis“ skirta 

lopšelio-darželio 40-mečiui  

Dalyvaujančių vaikų skaičius 

 

 

50 

 

Visi įstaigos 

pedagogai 

S.Mikučionytė – 

2022 m. 

gegužė 
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Bingelienė 

R.Karsokienė 

N. Kosmanienė  

Respublikinis piešinių paroda, 

skirtas Grybų  šventei  

Dalyvaujančių vaikų skaičius  30 

 

L. Alubauskienė 

S. Mikučionytė-

Bingelienė  

2022 m. 

rugsėjis 

 

Respublikinė praktinė metodinė 

diena „Augu su muzika“ 

 

Užsiregistravę muzikos 

pedagogai  iš  visos Lietuvos 

 N.Bakula 

S.Bingelienė 

A.Uždavinienė 

2022 m. 

spalis 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE  PROJEKTUOSE 

„Vaiko kelias į gražią kalbą, gerą 

sveikatą, laimingą gyvenimą“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvaujančių vaikų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Sereičikienė  

(vadovė) 

Dalyvaujantys 

pedagogai: 

S. Bingelienė 

J. Gudaitienė 

A. Uždavinienė 

E.Valentukevi-

čienė 

V.Kvaraciejienė  

Visus 

2022/2023 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinė Dauno sindromo diena  Dalyvaujančių vaikų skaičius  

 

60 Pedagogai    2022 m. 

Kovas  

Lenkų projekto baigiamasis 

renginys ,,Gimtadienis"     

Visa bendruomenė  200 Pedagogai  2022 m. 

 Gegužė  

Pagal skelbiamus renginius Dalyvaujančių vaikų skaičius 200 Pedagogai  Pagal nurodytą 

datą  

PROJEKTINĖ PEDAGOGINĖ VEIKLA 

Konkursas viktorina „Mano 

gimtasis kraštas“ 

Priešmokyklinės grupės: 

„Gandriukai“ ir „Bitutės“ 

50 R.Karsokienė 

D.Petrulevičienė 

2022 m.  

vasaris 

Aplinkosauginio švietimo 

projektas ,,Ekologinių erdvių 

kūrimas ir struktūrizavimas 

įstaigos teritorijoje“ 

Visa bendruomenė 180 D.Petrulevičienė 

R.Karsokienė 

Pavasaris 

Viktorina „Pasibelsk į knygos 

širdį“ 

Priešmokyklinės grupės: 

„Gandriukai“ ir „Bitutės“ 

25 I.Nedzveckienė 

D.Petrulevičienė 

2022 m. 

balandis 
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,,Žydinčios žemės šneka“ Priešmokyklinė „Gandriukų“ 

grupė 

20 D.Petrulevičienė 

R.Karsokienė 

2022 m.  

Balandis-

rugsėjis 

„Sveikatos takeliu“ Visa bendruomenė 200 A.Uždavinienė 

E.Valentukevi-

čienė 

S.Kierienė   

2022 m. 

gegužė  

 

Akcija ,,Papuošk kiemelį Žilvičio 

medeliu“ 

Visa bendruomenė 200 Pedagogai Pavasaris 

,,Tik Tau, Mamyte“ Visa bendruomenė 180 Pedagogai 2022 m. 

gegužė 

Muzikuojanti šeima Visa bendruomenė  180 N. Bakula  2022 m. 

gegužė  

„Sveiki sugrįžę į darželį“ Visa bendruomenė 200 A.Uždavinienė 

S.Bingelienė 

D. Petrulevičienė 

R. Karsokienė, 

I. Nedzveckienė  

 

2022 m. 

rugsėjis 

„Rudenėlio takeliu“ Nykštukų grupė 20 E. Latvienė 2022 m. 

rugsėjis 

Gražiausi žodžiai mokytojams Pedagogai 20 I. Nedzveckienė, 

D. Petrulevičienė 

R. Karsokienė 

N. Bakula 

 

2022 m.  

spalis 

Pasaulinė muzikos diena Visa bendruomenė 180 N. Bakula 2022 m. spalis 

Štai ir sulaukėm Kalėdų Visa bendruomenė 200 Pedagogai 2022 m. 

gruodis  

Projektinė veikla „Pažinkime 

instrumentus“ 

Grupių vaikai 160 N. Bakula  1 kartą per 

ketvirtį 

Edukacinės aplinkos kūrimas Lauko pavėsinių pritaikymas 

vaiko saviraiškai 

 

10 L. Čenienė Nuolat 
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LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS POSĖDŽIAI 

Lopšelio-darželio tarybos veiklos 

analizė.  Vaiko gerovės komisijos 

pirmininko ataskaita.  

Tarybos veiklos plano parengimas 

2022 metams.  

Supažindinimas su Direktoriaus 

veiklos ataskaita 2022 m. 

ataskaita rajono tarybai. 

2022 m. lopšelio-darželio veiklos 

plano pristatymas ir pritarimas 

Parengtų ir pristatytų ataskaitų 

bei planų skaičius 

4 Lopšelio-darželio 

tarybos 

pirmininkas 

 

 

 

 

 

 

I 

Lopšelio-darželio tarybos 

pirmininko ataskaita.  

Pasirengimas darbui vasaros 

laikotarpiu 

Skaičius grupių, kurios dirbs 

vasarą 

6 Lopšelio-darželio 

tarybos 

pirmininkas 

II 

Mokslo metų pradžia – sunkumai, 

bėdos, džiaugsmai. Mintys kaip į 

ugdymo procesą įtraukti kuo 

daugiau bendruomenės (tėvų)  

Papildomo ugdymo organizavimo 

metodai ir kryptys lopšelyje-

darželyje 

Visa bendruomenė 180 Lopšelio-darželio 

tarybos 

pirmininkas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

III 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir 

atestacijos perspektyvinės 

programos aptarimas. 

Pristatymas ir aprobavimas 2022-

2024 m. įstaigos strateginio plano 

ir įstaigos 2023 m. veiklos plano. 

Spec. lėšų panaudojimo analizė  

Parengtų ir aprobuotų  planų 

skaičius 

3 Lopšelio-darželio 

tarybos 

pirmininkas 

IV 

UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪRA 

Veiklos (ilgalaikio ir savaitinio) 

planavimo kokybė elektroniniame 

dienyne „Mūsų darželis“ 

Visi pedagogai, specialistai 23 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pagal planą 

Veiklos organizavimas, naujovių 

įdiegimas 

Visi pedagogai, specialistai 23 Direktorius 

Direktoriaus 

pavad. ugdymui   

Pagal planą 
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Taikomų metodų atitikimas vaikų 

amžiui jų poreikiams  

Visi pedagogai, specialistai 23 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 M. Vardonienė 

Pagal planą 

Pagalba specialiųjų poreikių 

vaikams  

Visi pedagogai, specialistai 23 Dir. pavaduotojas 

ugdymui 

Pagal planą  

Metodinių priemonių (šviesos 

stalų, interaktyvių grindų, 

interaktyvių lentų, robotukų-

bitučių ir kt.) funkcionalus 

naudojimas vaikų ugdymo 

procese 

Visi pedagogai, specialistai 23 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Pagal planą 

Informacinių technologijų 

taikymas ugdomojoje ir 

kasdieninėje vaikų veikloje  

Visi pedagogai, specialistai 23 Direktorius 

Direktoriaus 

pavad. ugdymui 

Pagal planą 

Veiklos lauko erdvėse Visi pedagogai, specialistai 23 Direktorius 

Direktoriaus 

pavad. ugdymui 

Pagal planą 

Specialistų (logopedo, meninio 

ugdymo ir neformaliojo ugdymo 

mokytojo) veiklos rezultatyvumas 

Visi pedagogai, specialistai 23 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Pagal planą 

Organizuotų renginių kokybė ir 

vaiko poreikių tenkinimas 

Visi pedagogai, specialistai 23 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 

Pagal planą 

Vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas elektroniniame 

dienyne „Mūsų darželis“ 

Visi pedagogai, specialistai 23 Pagal sudarytą 

grafiką 

Pagal planą 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS  

Keliant savo profesinį 

meistriškumą, lankyti 

kvalifikacinius kursus, seminarus, 

paskaitas, pagal pedagogų 

pasirinktas temas 

Keliančių profesinį 

meistriškumą pedagogų skaičius 

ir darželio naujovių banką 

papildanti medžiaga 

23 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ištisus metus 
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Formuoti tikslingą pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo metodiką 

Sudaromos sąlygos tikslingam 

pedagoginės kvalifikacijos 

tobulinimui  

23 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visus mokslo 

metus 

Skleisti gerąją darbo patirtį 

mieste, rajone, respublikoje 

Pedagogai galės pasinaudoti 

kolegų idėjomis savo ugdymo 

turinyje 

23 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Grupių auklėtojos 

Nuolat  

Stiprinti ryšius su rajono ir 

respublikos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis 

Pedagogai stebėję kolegų 

pravestas veiklas 

23 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ištisus metus 

Pristatyti įstaigos ugdymo 

pasiekimus spaudoje, interneto 

svetainėje 

Bus vykdoma sklaida apie 

įstaigos gyvenimą, mokomasi 

dirbti IT priemonėmis 

23 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visus mokslo 

metus 

Domėtis naujausiomis ugdymo ir 

auklėjimo tendencijomis 

užsienyje, pagal galimybes 

kūrybiškai  taikyti jas savo darbe  

Pateiktų pasiūlymų skaičius, 

pedagogai domėsis švietimo 

aktualijomis 

23 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ištisus metus 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA 

1. Logopedės I pusmečio veiklos 

ataskaita. 

2.Specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčių vaikų tarpinio pasiekimų 

vertinimo aptarimas (pokyčiai ir 

poreikiai). 

3. Organizaciniai - informaciniai 

klausimai. 

Vaikų, turinčių specialiųjų 

poreikių, skaičiaus tikslinimas   

38 VGK nariai 2022 m.  

sausis 

1.VGK mokslo metų veiklos 

ataskaita.  

2. Logopedės darbo ataskaita. 

3.Specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčių vaikų baigiamojo 

pasiekimų vertinimo aptarimas 

(pokyčiai ir poreikiai). 

4.Gairių tolimesniam VGK darbui 

numatymas. 

5.Organizaciniai-informaciniai 

klausimai. 

Šeimų, gavusių konsultacijas 

skaičius 

10 VGK nariai 2022 m.  

gegužė  
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1.VGK veiklos plano 2022-2023 

m. m. aptarimas. 

2. Įstaigos specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčių vaikų raidos 

aptarimas. 

3. Darbo su specialiųjų poreikių 

ugdytiniais planų, būdų, metodų, 

darbo tempo aptarimas. 

4. Pagalbos specialiųjų poreikių 

vaikų šeimoms numatymas. 

5. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų sąrašo 

sudarymas. 

6. Organizaciniai - informaciniai 

klausimai. 

 

 

Ugdytinių, turinčių ugdymo 

sutrikimų, pradinio įvertinimo 

atlikimas. Specialiųjų poreikių 

asmenų sutrikimų lygio 

nustatymas 

 

 

 

Vaikų, kuriems teikiama 

logopedo pagalba, vaikų, 

turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų skaičius 

38 Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkė 

Specialistai  

2022 m. 

rugpjūtis  

1.Specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčių vaikų pirminio pasiekimų 

vertinimo aptarimas (pokyčiai ir 

poreikiai). 

2. Organizaciniai - informaciniai  

klausimai 

Specialiųjų poreikių vaikų 

individualių  pasiekimų 

aptarimas 

38 VGK nariai 2022 m.  

lapkritis 

 

 

 

 

Vykdomi Nr. 08.6.1-ESFA-V911-

22-0013 ,, Šeštadieninė socialinių 

įgūdžių grupė ikimokyklinėje  

įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų 

poreikių ir socialinės atskirties 

šeimų vaikams ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0063 

,, Vaivorykštiniai jungčių tiltai ”.  

Tikslas – mažinti Varėnos 

miesto bendruomenės narių 

socialinę atskirtį per 

bendruomenių inicijuojamas 

veiklas. Ugdyti įvairias 

kompetencijas skirtas socialinei 

atskirčiai mažinti. Padidinti 

miesto bendruomenių 

daugiavaikių, socialinės rizikos 

šeimų, nepasiturinčių šeimų, 

specialiųjų poreikių vaikų 

socialinę integraciją ir pagerinti 

šių bendruomenių narių padėtį 

vietos rinkoje.  

 

 Tikslas – įgyvendinti socialinės 

integracijos principą ir mažinti 

Varėnoje gyvenančių specialiųjų 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 2022 m. 

gruodis 
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poreikių, daugiavaikių ir 

socialinės rizikos šeimų vaikų 

socialinę atskirtį, kartu 

įtraukiant į ugdymo veiklas ir 

NVO savanorius, sukurti sąlygas 

ir plėtoti specialiųjų poreikių 

vaikų ir vaikų turinčių ASS 

ugdymą. 

                

Bendradarbiavimas su Alytaus 

apskrities vaiko teisių apsaugos 

skyriaus specialistais, Alytaus 

apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Varėnos  policijos 

komisariato viešosios tvarkos 

skyriumi, Visuomenės sveikatos 

biuru, Pedagogine psichologine 

tarnyba, švietimo centru, 

savivaldybės Vaiko gerovės ir 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo komisijomis 

Susirašinėjimo dokumentai, 

padedantys spręsti iškilusias 

problemas 

5 Direktorius 

VGK nariai 

Visus metus 

 

 

 

 

ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

Viešųjų pirkimų organizavimas 

maisto produktams pirkti 

 

Pirkimų organizavimas mažos 

vertės pirkimams 

Sudarytų sutarčių su tiekėjais 

skaičius  

 

Pirkimų skaičius 

4 Pirkimų 

organizatorius 

 

Sausis-gruodis 

 

 

Pagal poreikį 

visus metus 

Metinės inventorizacijos atlikimas Inventorizacijos komisijos narių 

skaičius   

4 Inventorizacijos 

komisijos 

pirmininkas 

IV 

Vidaus audito vykdymas maisto 

bloke 

Audito komisijos narių skaičius 4 Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

I 

Talkos kieme  Talkininkų skaičius 20 Ūkvedys Pagal poreikį 
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„Smalsiukų laboratorijos 

įkūrimas“ kieme 

Maxima konkursas „Mes 

bendruomenė“ 

200 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Bendruomenė 

II 

Metodinės literatūros, ugdymo ir 

higienos priemonių įsigijimas 

vaikų ugdymo aplinkai gerinti 

Visos grupės  11 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ūkvedys 

Pagal poreikį 

 
(SB)1 – savivaldybės biudžetas 

 

2022 METŲ VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 Tikslas - Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant 

                   Uždavinys – skatinant vaiko vertinimą ir  individualią pažangą, didelį dėmesį skirti kokybiškam mokytojų ir tėvų bendradarbiavimui. 

 Sėkmingo ugdymosi proceso organizavimo užtikrinimas; 

 Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas; 

 Vaikų ugdymo pasiekimų vertinimas bendradarbiaujant mokytojams ir šeimai; 

 Ugdymo formų įvairovės siekimas; 

 Tautiškumo puoselėjimas; 

 Ryšiai su kitomis švietimo, sveikatos, kultūros institucijomis, visuomene; 

 Materialinės bazės stiprinimas; 

Darbo grupės pirmininkė                                      Silva Mikučionytė-Bingelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) 

Darbo grupės nariai                                               Irena Nedzveckienė, psichologė 

                                                                               Neringa Kosmanienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) 

                                                                               Jolanta Gudaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) 

                                                                               Alė Uždavinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) 

                                                                               Irena Nedzveckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

           Ineta Balkuvienė, neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja  

                                                                              Nerijus Bakula, meninio ugdymo (muzikos) mokytojas   


