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ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS” 2022-2023 MOKSLO METŲ 

VEIKLOS PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ veiklos tikslas – teikti kokybišką ir vaiko poreikius 

atitinkantį ikimokyklinį ugdymą, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią 

pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti sąlygas tolimesniam sėkmingam ugdymui (-si) 

mokykloje. 

 Programoje iškelti įstaigos veiklos tikslai ir uždaviniai 2022-2023 mokslo metams, 

numatytos priemonės uždaviniams vykdyti. Programą įgyvendina visa Šilalės lopšelio-darželio 

„Žiogelis“ bendruomenė – pedagogai, Įstaigos taryba, Pedagogų taryba, Metodinė grupė, 

aptarnaujantis personalas bei ugdytinių tėvai (globėjai, įtėviai). 

 

II. 2021-2022 M.M. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

          2021-2022 m. m. pedagogai sudarydami ugdomuosius planus vadovavosi Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1- 190 patvirtinta atnaujinta Šilalės 

lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdymo programa „Žiogelio takeliu“. Įgyvendindami planus, išbandė ir 

įgyvendino inovatyvias idėjas bei taikė šiuolaikiškas informacines ir komunikacines technologijas, 

interaktyvias skaitmenines mokymo ir mokymosi priemones. Didžiulį dėmesį skyrėme patyriminiam 

ugdymui,  buvo sudaromos sąlygas ugdytiniams mokytis įvairiose erdvėse, t. y. įvairiuose veiklos 

centruose (inovatyviose edukacinėse erdvėse), kuriuose sukaupta atitinkamos srities pažinimo bei 

žaidimo priemonių, nuolatos ieškojome efektyvių, veiksmingų ugdytinių motyvavimo, pasiekimų 

įvertinimo, įsivertinimo ir motyvacijos skatinimo būdų bei formų. 

Pedagogai dalyvavo konferencijose, kuriose dalinosi gerąja patirtimi su kolegomis, 

pristatė pranešimus: 

1. Mokslinio metodinio centro “Scientia educologica” organizuotoje XXVII 

nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo 

http://silalesdarzelis.lt/out_data/nr.-t1190.pdf
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mokykloje – 2021“ (2021 m. spalio 15-16 d.) pristatytas pranešimas „Gamtamokslinio ikimokyklinio 

ugdymo įvairovės plėtros galimybės bendradarbiaujant su užsienio partneriais“.  

2. Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuotoje „Respublikinėje eTwinning 

projektų mugėje“ (2021 m. spalio 19 d.) pristatytas projektas „Mokomės eksperimentuodami/ 

Learning by experience”. 

3. Respublikinėje metodinėje konferencijoje „Sumanus vaikas-tvaraus pasaulio 

kūrėjas“ pristatytas pranešimas „Ekologinio ugdymo plėtros įvairovė ikimokykliniame amžiuje 

bendradarbiaujant su užsienio partneriais“ (2021-10-27). 

4. Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje-

praktinėje konferencijoje „Žaidimai-tai...“ lopšelio-darželio pedagogė pristatė pranešimą „IKT-

žaismingas ir įtraukiantis ugdymas“ (2022-02-28). 

5. Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Šeimos įtrauktis-kokybiško 

ugdymo garantas“ pedagogė pranešimą „Tėvų įtraukimo galimybės ikimokykliniame ugdyme taikant 

projektines veiklas“ (2022-04-04). 

Bendradarbiaujant su Šilalės švietimo pagalbos tarnyba parengta ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo programa „Inovatyvių metodų taikymo galimybės ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo procese“, kurią sudaro 4 moduliai: 

Suorganizavome Tarptautinę konferenciją „Gamtamokslinio raštingumo ugdymas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje integruojant STEAM ir kitus netradicinius ugdymo 

metodus“ (I modulis) (2021-10-28), kurioje pristatyti Švedijos, Danijos ir įvairių Lietuvos ugdymo 

įstaigų pedagogų pranešimai. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogų ir direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui pranešimai „STEAM veiklos respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenių ekologinio-etninio švietimo projekto „Užauginsiu pats duonelę“ kontekste“ ir 

„STEAM darželyje-raktas į sėkmę“. 

Praktikumas „Prie-K for all metodikos diegimo praktiniai užsiėmimai“, kurio metu 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogai ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui pristatė 

pranešimus: „Naujos ugdymo metodikos diegimo praktiniai mokymai“,  „Savarankiškumą 

skatinančių įrankių diegimas siekiant efektyvių Prie-K for all metodų ir veiklų integravimo į grupės 

kasdienybę“, „Kaip prisijaukinti lauką ugdymui(si)?“, „Kūrybinio mąstymo (angl. Design thinking) 

modelio integravimas ikimokyklinio amžiaus vaikų edukacijoje ir rengiant bei įgyvendinant STEAM 

veiklą“, „Metodikoje rekomenduojamų ugdymo (-si) erdvių kūrimo ir naudojimo principai“, 

„Matematinių įgūdžių lavinimo metodai ikimokyklinio ugdymo grupėje“, „IKT panaudojimo 

galimybės, ruošiantis ir vykdant veiklas ikimokyklinio amžiaus grupėje“, „Literatūros ir veiklų 

sąsajos kūrimas siekiant sukurti praktinį ryšį tarp knygos (literatūros) ir ugdymo(si) veiklų ir erdvių“,  



„Kūrybinio mąstymo (angl. Design thinking( modelio integravimas ikimokyklinio amžiaus vaikų 

edukacijoje ir rengiant bei įgyvendinant STEAM veiklą“. 

Teorinė - praktinė konferencija „Nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo bei fizinės 

sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“, 

kurios metu pedagogai ir direktorė pristatė pranešimus  „Tarptautinės programos Zipio draugai 

įgyvendinimas Šilalės lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“, „Priemonės, metodai ir būdai fizinio aktyvumo 

skatinimui Šilalės lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“, „Lyderystė: raktas į SEU įgyvendinimo sėkmę“. 

 

Į ugdomąją programą integruojamos kitos programos, metodikos: 

1. Pedagogai dirba pgl. atnaujintą Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio 

ugdymo programą „Žiogelio takeliu“, kuri buvo atnaujinta įgyvendinant projektą „Šilalės, Šakių ir 

Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (projekto 

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0056). 

2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir viena pedagogė dalyvavo Nacionalinės 

švietimo agentūros įgyvendinamo projekto ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-

ESFA-V-726-01-0001) mokymuose „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“, kurių metu įgytas žinias taiko 

ugdomąjame procese. 

3. Vyresniųjų grupių ugdytiniai yra mokomi pgl. tarptautinę programą „Zipio draugai“.  

 

Lopšelio-darželio pedagogai parengė ir įgyvendino projektus, parodas: 

                     Virtualų ikimokyklinio ir priešmokyklini amžiaus vaikų projektą-parodą „Kai javai 

išplaukia“; 

Respublikinį  virtualų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinį 

projektą „Helovyno šou“; 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projektas „Kalėdinis miestelis“; 

 

„Kiškučių“ grupės ugdytiniai ir pedagogė apdovanoti Europos  kokybės ženkleliu už 

eTwinning projektą „Learning by experience“ (2021-10-28) ir respublikinio eTwinning projekto 

„STEAM ruduo“  (2021-09 – 2021-11) apdovanoti  nacionaliniu kokybės ženkleliu. 

 

Suorganizuoti kultūriniai ugdomieji lopšelio-darželio renginiai: 

Mokslo metų pradžios šventė „Rugsėjo linksmosios stotelės“; 



                      Europos judumo savaitei skirtas renginys „Mažieji piratai, plaukiame aplink Šilalės 

miesto tvenkinį“; 

Duonos šventė „Užauginsiu pats duonelę!“;  

„Nuotaikinga mažųjų šilališkių mankšta“; 

Kalėdiniai karnavalai; 

Sporto šventė „Mankštakiada“; 

Sporto šventė „Vaikystės spindulėlis“, 

„Žiemos sporto šventė“ ir kt. 

 

Dalyvavome kitų kolegų organizuotuose projektuose: 

Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Vaikų 

atradimai darželyje“; 

Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinio projekte 

„Rudeninis voratinklis“; 

Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų  kūrybiniame 

projekte-parodoje „Rudeniu kvepiantis arbatos puodelis auklėtojai“; 

Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ organizuotoje respublikinio 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Nykštukai laukia 

Kalėdų“; 

Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo virtualioje kūrybinių darbų iš 

antrinių žaliavų parodoje „Žibinto šviesele, sušildyk mano širdelę“; 

Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų 

virtualioje parodoje „Grupės Advento vainikas“; 

Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų bei tėvų 

STEAM projekte-virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Nykštukų Kalėdos“; 

                     Respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Moliūgas – daržo karalius“; 

Respublikinėje virtualioje nuotraukų parodoje „Moliūgų fiesta“; 

Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

fotografijų parodoje „Emociukai“; 

Kauno Šančių lopšelio-darželio organizuotoje respublikinėje ankstyvojo, ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų bei tėvų STEAM projekte-virtualioje kūrybinių darbų 

parodoje „Rudenėli, ačiū“; 



Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ organizuotoje respublikinėje  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų) virtualioje kūrybinių darbų parodoje 

„Vėlinių žvakė“; 

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos  organizuotame respublikiniame  ugdymo 

įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekte „Stebuklingas lego 

pasaulis“; 

Respublikiniame ankstyvojo amžiaus vaikų virtualios fotografijų parodos STEAM projekte 

„Šviesos stalo mozaika“. 

                     Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų 

projekte „Emocijų nauda“;  

                    Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų prevencinio  ir 

sveikatingumo projekte „Mažos akytės mato pasaulį“; 

                    Respublikinėje virtualioje fotografijų parodoje „Nušvieskime takelį į savo darželį“; 

                    Respublikinėje virtualioje fotografijų parodoje „Grybų lietus“; 

                    Ikimokyklinio ir priešmokyklinio įstaigų mokytojų, ugdytinių ir tėvų/globėjų kūrybinių 

darbų parodoje „Skėčių dirbtuvės“; 

                    Ikimokyklinio ir priešmokyklinio įstaigų kūrybiniame STEAM projekte-parodoje „Daug 

grybų aš miške radau“; 

                    Ikimokyklinio ir priešmokyklinio įstaigų kūrybiniame projekte „Rudeninis voratinklis“; 

                    Olimpinio ugdymo projekte „Pupų Pėdo olimpiečiai“ šokio iššūkyje; 

                    Prisijungėme prie pirmosios ponios Dianos Nausėdienės inicijuojamos „Baltojo 

paukščio“ akcijos; 

Visa lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie kalėdinės akcijos „Papuošk savo 

miestą“; 

Įrengtas lauko sveikatingumo takelis; 

Visų lopšelio-darželio gr. ugdytiniai dalyvavo iniciatyvoje, skirtoje Tarptautinei 

tolerancijos dienai paminėti ir t.t. 

Renginiai su grupių tėvais/globėjais: 

Grupių tėvų susirinkimai; 

Talkos; 

Pravesta logopedo paskaita „Patarimai tėvams, kaip padėti savo vaikui“ „Voveriukų“ 

gr. ugdytinių tėvams/globėjams; 

Ugdytinių ir tėvų bendras renginys  „Kartu įveiksime visas kliūtis“; 

 Edukacinis užsiėmimas „Helovino meninės lauko dirbtuvėlės“; 



 Nuotolinė edukacinė veiklą  „Šviesk žvakele – šildyk širdelę“ IR KT. 

Žalingų įpročių prevencinė ir sveikos gyvensenos bei sveikatos stiprinimo programa  

       Lopšelio-darželio ugdytiniai kiekvieną rytą, esant tinkamoms oro sąlygoms – lauke, o 

prastesnių oro sąlygų akivaizdoje – sporto salėje arba grupėse pravestos į ugdomąsias veiklas 

integruotos rytinės mankštos, kojyčių profilaktiniai užsiėmimai, paskaitėlės apie sveikus dantukus, 

sveiką mitybą, sveiką gyvenseną ir pan. 

            Ugdymo proceso tobulinimui kūno kultūros užsiėmimų (ir ne tik) metu buvo aktyviai 

naudojamos išmaniosios interaktyvios grindys, kurių pagalba skatinome ugdytinių fizinį aktyvumą, 

komandinį darbą, tobulinome pažintinius įgūdžius, kalbinę raišką, kūrybinį, meninį-estetinį mąstymą, 

Socialinius ir komunikacinius įgūdžius. Šios inovatyvios priemonės pagalba buvo lavinamas 

regimasis suvokimas, atmintis, dėmesys bei gebėjimas susikaupti.  

            2021-2022 m.m. vyresnio amžiaus grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautinėje programoje 

„Zipio draugai“, kurios tikslas - padėti 5-6 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų  

įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.  

         Įgyvendinome respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių sveikos mitybos 

švietimo projektą „Darže auga vitaminai“ ir respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenių ekologinį-etninį švietimo projektą „Užauginsiu pats duonelę“. 

       Visa lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo fizinio aktyvumo 

respublikiniuose projektuose: 

      1. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros 

pedagogų asociacijos inicijuotame ir organizuotame Lietuvos ikimokyklinių įstaigų projekte  

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ . 

       2. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotame projekte „Olimpinis mėnuo“. 

       3. Respublikinio projekto „Fizinio aktyvumo skatinimas ir tęstinumas švietimo ir ugdymo 

įstaigose“ veikloje „Futboliukas“. 

        Aktyvaus dalyvavimo projektuose dėka išbandydami įvairias inovatyvias estafetes bei 

užsiėmimus, ne tik stiprinome ugdytinių fizines galias, bet ir kamuoliais (kuriuos laimėjome) 

papildėme grupių ir sporto salės materialinį turtą. 



        Visa lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai paminėjome judėjimo sveikatos labui dieną 

(bendradarbiavimas su Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuru) bei dalyvavome FIFA inicijuotame 

iššūkyje „Įvartito iššūkis“, Respublikiniame projekte „Sportuok linksmai“ ir t.t. 

2.3. Saugaus elgesio ir saugaus eismo programa  

             Saugaus elgesio ir saugaus eismo programos įgyvendinimas 2021-2022 m.m. vyko taip pat 

integruojant į ugdomąjį procesą. Ugdomųjų veiklų metu grupėse pedagogai vedė įvairaus pobūdžio 

saugaus eismo pamokėles, veiklas, inicijavo žaidybines situacijas ir t.t. Neformalaus ugdymo (kūno 

kultūros) pedagogė vykdė mankštas (esant puikioms oro sąlygoms - lauke, kitais atvejais - sporto 

salėje). 

             Dėl viruso COVID-19 plitimo ir paskelbto karantino ugdytiniai saugaus elgesio ir saugaus 

eismo mokėsi tik lopšelio-darželio teritorijoje. Rudens ir žiemos mėnesiais saugaus eismo mokymui 

išnaudotos lopšelio-darželio erdvės apie sporto sale, atšilus orams ugdytiniai buvo mokomi lauko 

saugaus eismo aikštelėje, vykdėme nuotolines edukacijas „Būkime saugaus eismo dalyviai“, kuriose 

dalyvavo policijos pareigūnė. 

             Panaikinus COVID-19 ribojimus lopšelio-darželio ugdytinius mokė taisyklingai per perėją 

pereiti policijos atstovė. 

 

III. 2022-2023 M.M. TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

2022-2023 m.m. tikslai: 

1. Ugdymo ir priežiūros  kokybės, siekiant ugdymo  turinio kaitos, atitinkančios šiuolaikinius ugdymo 

tikslus,  užtikrinimas. 

2. Formuoti sveiką gyvenseną bei ekologinę savimonę lopšelio-darželio  bendruomenėje. 

 

Uždaviniai: 

1. Siekti, kad ugdymo(-si) programos turinys ir jo  įgyvendinimas atitiktų šiuolaikinius 

ikimokykliniam ugdymui(-si)  keliamus reikalavimus. 

2. Siekti nuolatinio pedagogų profesinio tobulėjimo, telkti veiklią, atsakingą bei aktyvią lopšelio-

darželio bendruomenę. 

3. Stiprinti ugdytinių sveikatos ugdymą bei pozityvų požiūrį į fizinį aktyvumą, emocinį saugumą ir 

sveiką mitybą. 

4. Prevencinių programų integravimas, kūrybiškas jų taikymas  ugdymo procese. 

 



1. Tikslas Ugdymo ir priežiūros  kokybės, siekiant ugdymo  turinio kaitos, 

atitinkančios šiuolaikinius ugdymo tikslus,  užtikrinimas. 

Metų uždavinys Siekti, kad ugdymo(si) 

programos turinys ir jo  įgyvendinimas atitiktų 

šiuolaikinius ikimokykliniam ugdymui(-si)  keliamus reikalavimus 

 

Įgyvendinimo priemonės Vykdytojai Terminai Laukiamas  

rezultatas 

Atsiskaitymo 

forma, 

šaltiniai, 

informacija 

Dirbant su atnaujinta 

Šilalės  lopšelio-

darželio  „Žiogelis“ 

ikimokyklinio  ugdymo  pr

ograma „Žiogelio  takeliu“ 

integruoti  STEAM  ugdy

mo bei patirtinio ugdymo 

įvairius šiuolaikiškus 

metodus,  praplečiant 

vaikų bendrųjų 

kompetencijų 

ir gyvenimo  įgūdžių 

ugdymą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai, 

logopedas 

2022-2023 

m.m. 

Į ugdomąjį procesą 

bent kartą savaitėje 

integruoti STEAM 

metodą. 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

Socialinių partnerių bei 

rėmėjų į ugdymo procesą 

įtraukimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

2022-2023 

m.m. 

Intensyvi rėmėjų 

paieška organizuojant 

šventes bei projektus. 

Pedagogų 

taryba, 

Metodinė grupė 

Ugdymosi  aplinkų 

(kampelių)  atnaujinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai, 

logopedas 

2022-2023 

m.m. 

Pagal amžiaus grupes 

pedagogai kiekvienoje 

grupėse įsirengs 

ugdomąsias aplinkas. 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

Ugdomosios  veiklos   

planavimas  remiantis   

vaikų pasiekimais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

2022-2023 

m.m. 

Atsižvelgiant į 

ugdytinių pasiekimus 

bei pažangą bus 

planuojama ugdomoji 

veikla 

Savaitiniai 

pedagogų 

planai 

Organizuoti 

individualizuotą ir 

diferencijuotą įvairių 

ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų ugdymą, pagalbos 

teikimą ugdytiniams pagal 

jų poreikius. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

pedagogai, 

ugdytinių 

tėvai, VGK 

nariai 

2022-2023 

m.m. 

Vykdoma papildoma 

veikla su individualių 

gebėjimų ir poreikių 

vaikais, padės tenkinti 

vaiko ir šeimos 

poreikius 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose, 

vaikų 

pasirodymai 

švenčių metu 



Logopedo pagalba 

vaikams, turintiems kalbos 

ir komunikacijos 

sutrikimų, siekiant 

ugdymosi pažangos.  

Logopedas  2022-2023 

m.m. 

Bus nustatyti vaikų 

kalbos ir 

komunikacijos 

sutrikimai,  suteikta 

pagalba 

VGK, 

Pedagogų 

taryba, 

Metodinė grupė 

Specialiųjų mokymo 

priemonių taikymas 

dirbant su ugdytiniais, 

turinčiais įvairius sveikatos 

sutrikimus. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

logopedas, 

pedagogai, 

ugdytinių 

tėvai ir kt. 

2022-2023 

m.m. 

Teikiama pagalba 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

ugdytiniams 

VGK, 

Pedagogų 

taryba 

2. Metų uždavinys Siekti  nuolatinio  pedagogų 

profesinio  tobulėjimo,  telkti veiklią,  atsakingą  bei aktyvią 

lopšelio-darželio  bendruomenę. 

Įgyvendinimo priemonės  

Šilalės  lopšelio-

darželio  „Žiogelis“ 

mokytojų ir  pagalbos  mok

iniui  specialistų 

(išskyrus  psichologus) 

atestacijos  programos vyk-

dymas. 

Atestacinės 

komisijos 

komisija, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022-2023 1 pedagogė planuoja 

įgyti vyr. mokytojo 

kvalifikaciją. 

Atestacinė 

komisija, 

pedagogų 

taryba 

Gerosios  patirties  sklaida 

tarp  įstaigos  pedagogų.  

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

2022-2023 

m.m. 

 

 

 

Gerosios patirties 

sklaida su kolegomis 

Metodinės grupės 

posėdžiuose. 

Metodinėje 

grupėje 

Bendruomenės 

narių lūkesčių 

ir  pageidavimų,  ugdymo  

kokybės  apklausos,  rezult

atų analizė ir  refleksija.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai, 

Neformalaus 

ugdymo 

pedagogai 

2022-2023 

m.m. 

Atlikus  vidaus auditą 

ir papildomas 

apklausas   

išsiaiškinami  tėvų/ 

globėjų,  pedagogų,  

socialinių 

partnerių ir  kt. 

poreikiai.  

Įstaigos 

taryboje,  

Pedagogų 

taryboje 

Įvairių pedagogų, 

ugdytinių tėvų (globėjų) 

bendradarbiavimo formų 

įgyvendinimas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

2022-2023 

m.m. 

Bendradarbiaujantgy

vai  ir aptariant   

visas kylančias 

problemas  tobulėja t

arpusavio   

supratimas,  darbo 

bei  ugdymo  kokybė. 

Šventės, 

renginiai, 

susirinkimai, 

pokalbiai 

3. Metų uždavinys  Formuoti sveiką gyvenseną bei ekologinę savimonę lopšelio-

darželio  bendruomenėje   

Įgyvendinimo priemonės Vykdytojai  Terminai Laukiamas  

rezultatas 

Atsiskaitymo 

forma, 

šaltiniai, 



informacija 

Stiprinti  ugdytinių 

sveikatos  ugdymą bei  poz

ityvų požiūrį į fizinį 

aktyvumą,  emocinį 

saugumą,  sveiką mitybą 

ir gamtos  saugojimą. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022-2023 

m.m. 

Parengta sveikatos 

stiprinimo programa 

„Sveikas vaikas“ 

Įstaigos taryba, 

Pedagogų 

taryba,  

Prevencinių programų 

integravimas,  kūrybiškas 

Jų aikymas  ugdymo 

procese. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

202-2023 

m.m. 

Dalyvaujant   

Tarptautinėje   

programoje   

„Zipio draugai“ 

tobulinamas 

ugdytinių socialinis 

emocinis ugdymas 

(SEU). 

Metodinė grupė 

Integruojant į 

ugdymo  procesą 

organizuojamos  akcijos,   

tolerancijos,  draugystės  

dienas,  projektus, išvykas 

ir pan. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022-2023 

m.m. 

Atnaujinus  lopšelio-

darželio  internetinę 

svetainę 

pagerės  informacijos 

sklaida bei  kokybė 

Įstaigos taryba, 

Pedagogų 

taryba 

 

IV. 2022-2023 M.M. VEIKLŲ PLANAS 

Įstaigos tarybos 2022-2023 m. m. veikla 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo 

1. 1.1 Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2022-

2023 m. m. veiklos programos derinimas. 

 

1.2. Pasiruošimas 2022-2023 mokslo metams. 

 

 

2022.08 Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams  

2. 2.1. Fizinių asmenų 1,2 proc. GPM 

panaudojimas 2022-2023 m. m. 

 

2.2. Kalėdiniai, naujametiniai renginiai 

2022.12 Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

Vyr. buhalterė 

3. 3.1. Lopšelio -darželio sąmatos svarstymas 

3.2. Pirmo pusmečio veiklos vertinimas 

2023.01 Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

4. 4.1. Įstaigos veiklos įsivertinimas. 

4.2. Vadovo ataskaitos už 2022 m. pateikimas 

2023.02-03 Direktorius, 



Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

5. 5.1. 2022-2023 m. m. metinės veiklos programos 

įgyvendinimas ir tikslų, uždavinių naujiems 

mokslo metamas numatymas 

5.2. Lopšelio-darželio grupių vaikų pasiekimų    

vertinimas 

5.3. Įstaigos tarybos veiklos rezultatų analizė, 

gairių numatymas 2022-2023 m. m. 

2023.05-06 Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

 

Pedagogų tarybos veikla 2022-2023 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Atsakingas 

asmuo 
Data 

1. 
Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis” 

2022-2023 mokslo metų veiklos 

programos projekto pristatymas. 

Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022.08-09 

2. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ sveikatos 

stiprinimo programos „Sveikas vaikas“ 

pristatymas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022.09-10 

3. Pasiruošimas Kalėdiniams renginiams. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Grupių pedagogai 

2022.11 

4. 
2022-2023 m. m. veiklos programos 

įgyvendinimas ir tikslų, uždavinių naujiems 

mokslo metams numatymas; 

Logopedo, kineziterapeuto, 

neformaliojo švietimo pedagogų ir 

masažuotojo metinė ataskaita; 

Aplinkos paruošimas 2023-2024 m. 

m. ugdymo procesui; 

Grupių darbas vasaros laikotarpiu. 

Direktorius, 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

  

Specialistai 

2022.05-06 

5. 
Gerosios patirties (informacijos iš seminarų, 

konferencijų) sklaida 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Grupių pedagogai 

2022-2023 m. m. 

6.  Visuomenės informavimo priemonių pagalba 

teikti gerąją patirtį (ruošti straipsnius, 

lankstinukus, naujienlaikraškius, skrajutes ir 

pan.) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Pedagogai  

2022-2023 m. m. 



7. Dalyvavimas įvairiuose rajoniniuose, 

respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose, 

konferencijose ir pan. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Pedagogai, 

Specialistai 

2022-2023 m.m.  

 

Metodinės grupės 2022-2023 m. m. veikla  

Eil nr. Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Data 

1. Interaktyvios ugdymo priemonės „Ruduo“ 

pristatymas. 

 

Sigita Bartkuvienė 2022-09/11 

2. Kvalifikacijos tobulinimo programa (40 val.)  

 

Kristina Ačė, 

Sigita Bartkuvienė, 

Daiva Kasiliauskienė, 

Jovita 

Aužbikavičienė, 

Kt. pedagogai 

 

3. Pranešimas apie klimato kaitą. 

 

Sigita Bartkuvienė 2022-2023 m.m. 

 

4. Pranešimas apie eksperimentų naudojimą 

ugdymo procese. 

 

Sigita Bartkuvienė 2022-2023 m.m. 

 

 

5. Pranešimas „Šeimos įtrauktis – kokybiško 

ugdymo garantas“  

Kristina Kelpšienė, 

Daiva Kasiliauskienė 

2022-2023 m.m. 

6. Patirtis dalyvaujant tarptautiniame projekte 

„Išbandykime profesiją! Let’s try the 

profession!” 

 

Sigita Bartkuvienė 2022-2023 m.m. 

 

 

7. Ugdytinių adaptacijos analizė Kristina Ačė, 

Rasa Žygaitienė, 

Dovilė Vitartienė, 

Inga Kazlauskienė, 

Raimonda 

Katauskienė, 

Inga Mylimienė, 

Jovita 

Aužbikavičienė, 

Sigita Bartkuvienė 

2022-2023 m.m. 

8. Ugdytinių vertinimo ataskaita K. Ačė, 

Grupių pedagogai 

2022-2023 m.m. 

 

 

 



Vaiko gerovės komisijos 2022 - 2023 mokslo metų 

veiklos planas 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Atasakingas 

1.  BENDRA ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.1. Aptarti ir tvirtinti vaiko gerovės 

komisijos bei smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos 2022-2023 

m. m. veiklos planą.  

2022 m. rugpjūčio 

mėn. 

VGK nariai 

1.2 Organizuoti VGK posėdžius, kviečiant 

ugdytinių tėvus, mokytojus. 

2022 – 2023 m. m. 

pagal poreikį  

VGK pirmininkas, VGK 

nariai 

 

1.3. Organizuoti išplėstinius VGK 

posėdžius (dalyvaujant mokytojui 

tėvams (globėjams, rūpintojams), 

atvejo vadybos darbuotojams, vaiko 

teisių apsaugos darbuotojams). 

2022  - 2023 m. m. 

pagal poreikį 

VGK nariai 

 

1.4. 

 

Kurti saugią įstaigos ugdymosi aplinką.  

*Duomenų apie globojamus, socialiai 

remtinus, rizikos grupės vaikus 

kaupimas, analizavimas.  

*Pagalbos gavėjų sąrašo aptarimas ir 

tvirtinimas. 

*Individualių programų, ugdytiniams, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

aptarimas, tvirtinimas. 

2022 – 2023 m. m.  VGK nariai, logopedė, 

mokytojai 

1.5. Bendradarbiauti su ugdytinių, turinčių 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių, tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

Pagal poreikį VGK nariai 

2. ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS, KONSULTAVIMAS IR 

BENDRADARBIAVIMAS 

2.1. 

 

 

Teikti pagalbą 2022-2023 m.m. naujai 

priimtiems ugdytiniamas: 

*įvairių adaptacinio periodo sunkumų 

įveikimas; 

*adaptacijos aptarimas su ugdytinių 

tėvais. 

2022-2023 m.m. 

pradžia 

Grupių mokytojai 

2.2. Analizuoti ugdytinių tarpusavio 

santykius, pedagogų ir vaikų santykių   

analizė, pasiūlymų dėl šių santykių 

gerinimo teikimas.  

Per mokslo metus 

pagal poreikį 

VGK nariai 

 

2.3. Organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų), mokytojų  individualias 

konsultacijas, susitikimus, pokalbius ir 

pan.. 

Pagal poreikį 
VGK nariai pagal 

kompetenciją 

2.4. Konsultuoti mokytojus ugdytinių 

problemų sprendimo klausimais. 

Nuolat VGK nariai 



2.5. Organizuoti susitikimus su būsimų 

ugdytinių tėvais (globėjais, įtėviais). 

2022 m. – 

pasirašius 

priėmimo sutartis 

ir mokslų metų 

eigoje 

Mokyklos administracija, 

VGK pirmininkė, grupių 

pedagogai 

2.6 Ruošti lankstinukus, skrajutes, 

pranešimus ir pan. prevenciniais 

(sveikos gyvensenos, patyčių, žalingų 

įpročių ir kt.) klausimais  

2022-2023 m. m 

Logopedas, Šilalės 

visuomenės sveikatos biuro 

specialistas 

3. PREVENCINĖ VEIKLA 

3.1. Dalyvauti įvairiuose projektuose, 

konkursuose, akcijose, organizuoti 

prevencinius projektus, renginius. 2022-2023 m.m. 

VGK nariai, įstaigos 

pedagogai, tėvelių (globėjų) 

bendruomenė, 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

3.2. Suteikti pagalbą mokytojams, 

organizuojant ugdomasias veiklas. 

2022-2023 m. m., 

pagal poreikį 

VGK nariai, 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

3.3. Skatinti VGK komisijos narius 

dalyvauti seminaruose, mokymuose, 

kursuose ir pan. 

Pagal galimybes VGK nariai 

3.4. Bendradarbiauti su įstaigos savivaldos 

(įstaigos taryba, pedagogų taryba, 

tėvais) ir kitomis suinteresuotomis 

institucijomis. 

Nuolat  VGK nariai 

3.5. Įgyvendinti (vyresnėse grupėse) 

tarptautinę socialinio emocinio ugdymo 

programą „Zipio draugai“. 

2022-2023 m.m. 

VGK nariai, 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

4. ĮTRAUKUSIS UGDYMAS 

4.1.  
Rinkti informaciją apie vaikus, 

turinčius ugdymosi sunkumų; Rinkti 

informaciją apie vaikus, turinčius 

elgesio, emocijų sunkumų; 

*Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį 

įvertinimą. 

*Aptarti gautus rezultatus, esant 

reikalui siųsti į PPT  išsamiam ištyrimui 

ir išvadų patvirtinimui. 

Pagal poreikį, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

Pedagogai, logopedas, tėvai, 

VGK 

4.2. Sudaryti, teikti tvirtinti  Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos  švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašą. 

 Švietimo (logopedo) pagalbos gavėjų 

sąrašo aptarimas. 

 

2022 m. rugsėjo 

mėn. 

VGK pirmininkas, 

logopedas 

 

4.3.  Logopedo, kineziterapeuto ir masažisto 

metinės veiklos ataskaitos. 

Gegužės/ birželio 

mėn. 

Logopedas, kineziterapeutas, 

masažistas 

5. KRIZIŲ VALDYMAS 



5.1. Parengti informaciją ir informuoti apie 

krizę įstaigos 

bendruomenę/žiniasklaidą, įstaigos 

savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, teritorinę 

policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos 

tarnybą. 

Esant krizinei 

situacijai 

Mokyklos direktorius, VGK 

nariai 

5.2. Įvertinti įstaigos bendruomenės grupes 

ar asmenis, kuriems reikalinga pagalba 

ir organizuoti jos teikimą: 

 konsultuoti įstaigos bendruomenės 

narius individualiai ar grupėmis, rengti 

pokalbius su vaikais, esant būtinybei – 

kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl 

būtinos pagalbos suteikimo, švietimo 

pagalbos ar pedagoginės psichologinės 

ar švietimo pagalbos tarnybos krizių 

valdymo komandą, kitas įstaigas, 

galinčias suteikti reikiamą pagalbą. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK nariai 

  

 

Kultūrinė-pramoginė veikla 2022-2023 m. m. 

 

Eil. Nr. Pavadinimas  Atsakingas asmuo Data 

1. Mokslo metų pradžios šventė Kristina Ačė, 

Darbo grupė 

2022-09-01 

2. Aktyvus rugsėjis Indra Macienė, 

Genovaitė Pauliuvienė 

2022-09 

3. Košės šventė Sigita Bartkuvienė, 

Jovita Aužbikavičienė, 

Daiva Pilypienė, 

Monika Čapaitė 

2022-10-10 

4. Kaštonų šventė Vilma Juzaitienė, 

Rasa Kazlauskienė, 

Jurgita Simonavičienė, 

Vaida Ričkiūenė, 

Dana Jogminienė 

2022-10 

5. Mankštiada Indra Macienė, 

Genovaitė Pauliuvienė 

2022-11 

6. Advento paminėjimas Silva Bytautienė, 2022-11/12 



Rima Pukinskienė, 

Genovaitė Pauliuvienė 

7. Eglutės įžiebimo ir atsisveikinimo su 

eglute šventiniai rytmečiai 

Genovaitė Pauliuvienė, 

Grupių pedagogai 

2022-12 

2023-01 

8. Kalėdiniai karnavalai Genovaitė Pauliuvienė, 

Kristina Ačė, 

Grupių pedagogai 

2022-12 

9. Žiemos sporto šventė Indra Macienė, 

Vilma Juzaitienė, 

Silva Bytautienė 

2023-01 

10. Kelias į žvaigždes Vilma Juzaitienė, 

Rasa Kazlauskienė, 

Jurgita Simonavičienė, 

Vaida Ričkienė 

2023-01 

11. Respublikinė viktorina „Aš pažįstu 

savo gimtinę!“ 

Sigita Bartkuvienė, 

Jovita Aužbikavičienė, 

Monika Čapaitė, 

Kristina Ačė 

2023-02 

12. Užgavėnės Genovaitė Pauliuvienė 

 

2023-03 

 

13. Kaziuko mugė Genovaitė Pauliuvienė 2023-03 

14. Gandrinės Sigita Bartkuvienė 2023-03 

 

15. Rajoninis ikimokyklinių ir Šilalės 

rajono priešmokyklinių grupių vaikų 

piešinių ir meninio skaitymo konkursas 

„Lietuvėle, tu graži“ 

Dana Jogminienė, 

Ligita Sabockienė 

2023-03 

 

 

16. Svečiuose pasakos Vilma Juzaitienė, 

Rasa Kazlauskienė, 

Jurgita Simonavičienė, 

Vaida Ričkiūenė, 

Dana Jogminienė 

2023-03 



17. Projektas „Prakalbinkime seną kojinę“ Daiva Pilypienė, 

Monika Čapaitė 

2023-03/04 

18. Šv. Velykų šventė  Genovaitė Pauliuvienė, 

Kristina Ačė, 

Grupių pedagogai 

2022-04 

19.  Šeimų šventė  

(Šilalės kultūros centre) 

Šventės organizavimo 

komisija  

2023-05 

 

20. Kaštonų žydėjimo šventė Vilma Juzaitienė, 

Rasa Kazlauskienė, 

Jurgita Simonavičienė, 

Vaida Ričkiūenė, 

Dana Jogminienė 

2023-05 

21. Išleistuvės Vyr. grupių auklėtojos, 

Genovaitė Pauliuvienė 

2023-05/06 

 

22. Sporto šventė „Vaikystės spindulėlis“ Indra Macienė, 

Genovaitė Pauliuvienė, 

Silva Bytautienė, 

Kristina Kelpšienė, 

Sigita Bartkuvienė, 

Daiva Kasiliauskienė, 

Jurgita Simonavičienė, 

Kristina Ačė 

2023-05/06 

 

 

Projektai  2022-2023 m.m. 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Atsakingi asmenys Data 

1. Respublikinis ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų bendruomenių sveikos mitybos 

projektas „Oi tu, griki, grikeli!“ 

Sigita Bartkuvienė, 

Daiva Pilypienė, 

Monika Čapaitė, 

Jovita Aužbikavičienė, 

Kristina Ačė 

2022-05/2022-11 



2. Respublikinio Projekto „RUDENINIS 

MOLIŪGŲ SUVAŽIAVIMAS“ 

Sigita Bartkuvienė, 

Jovita Aužbikavičienė, 

Monika Čapaitė 

2022-10/11 

3. Savaitinis projektas „Rudens spalvos 

kitaip“ (projektas skirtas II jaunesniųjų 

grupių ugdytiniams) 

Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė, 

Grupių pedagogės 

2022-10 

4. Gamtosauginis projektas „Mažų 

vabalėlių didelis pasaulis“ 

Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė 

2023-04 

5. Mėseninis projektas „Bičių draugai“ Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė, 

Vida Leščauskienė 

2022-2023 m.m. 

6. Edukacinis kūrybinis projektas 

(pavadinimas tikslinamas) 

Vida Leščauskienė, 

Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Ačė 

2022-2023 m.m. 

7. Projektas „Muzikos spalvų žaismas“ Genovaitė Pauliuvienė 2022-2023 m.m. 

8. Respublikinis projektas „Futboliukas“ Indra Macienė, 

Kristina Ačė, 

Jurgita Simonavičienė,  

Ligita Sabockienė, 

Inga Mylimienė, 

Genovaitė pauliuvienė, 

Grupių pedagogai 

2022-2023 m.m. 

9. Dalyvavimas projekte „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“ 

Indra Macienė, 

Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė, 

Vilma Juzaitienė, 

Grupių pedagogai 

2022-2023 m.m. 

10. Dalyvavimas Lietuvos mokinių 

neformaliojo ugdymo centro 

Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė 

2022-2023 m.m. 



organizuojamame projekte ,,Sveikata 

visus metus“ 

11. Aktyvus dalyvavimas įvairiuose 

rajoniniuose, respublikiniuose bei 

tarptautiniuose projektuose 

Kristina Ačė, 

Grupių pedagogai 

2021-2022 m. m. 

 

Akcijos, iniciatyvos 2022-2023 m.m. 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Atsakingi asmenys Data 

1. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

kartu su Sveikatos apsaugos 

ministerija bei Savivaldybių 

visuomenės sveikatos biurų asociacija 

organizuojama iniciatyva „Švarių 

rankų šokis 21“ 

Kristina Ačė, 

Šilalės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė, 

Pedagogai 

2022-10/11 

2. Visuotinė pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

Kristina Ačė, 

Pedagogai ir kt. 

darbuotojai 

2023.01 

3. Akcija „Be patyčių“ K. Ačė, 

Grupių pedagogai 

2022-2023 m.m. 

4. Aktyvus dalyvavimas įvairiose 

rajoninėse, respublikinėse bei 

tarptautinėse akcijose ir iniciatyvose 

Kristina Ačė, 

Grupių pedagogai 

2022-2023 m.m. 

 

Bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais  

2022-2023 m. m. programa 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Atsakingi asmenys Data 

1. Tėvų susirinkimai Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

Pedagogai 

2022-2023 m.m. 

 

2. Grikių nuėmimo talka Grupių pedagogai 2022-2023 m.m. 

3. Užsiėmimai kartu su ugdytinių tėvais 

(globėjais) „Vitaminų lobiai“ 

Vida Leščauskienė 2022-2023 m.mm 

4. Vakaronė „Mano kvapnioji arbatėlė – 

mano sveikatėlė“ 

Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė 

2022-11 



5. Sportuok su tėveliu Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė 

2023-02 

6. Projektas „Knygų pasaulyje“  Vida Leščauskienė 2022-2023 m.m. 

7. Lankstinukų ugdytinių 

tėvams/globėjams pristatymas 

Pedagogai 2022-2023 m.m. 

8. Vakaronės ir kt. pramogos Pedagogai 2022-2023 m.m. 

9. Projektai Pedagogai 2022-2023 m.m. 

10. Įvairių kūrybinių darbų bei piešinių 

parodos 

Pedagogai 2022-2023 m.m. 

11. Pramoga su tėveliais Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė 

2023-05 

12. Šeimų šventė Visa bendruomenė 2022-05 

 

13. Vyresniųjų gr. ugdytinių išleistuvės Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

Pedagogai 

2023-05/06 

 

14. Bendros ugdytinių, pedagogų ir tėvelių 

vakaronės, išvykos, užsiėmimai, 

pašnekesiai prie kavos puodelio, 

šventės ir t.t. 

Grupių pedagogai 2022-2023 m. m. 

15. Individualios pedagogų, logopedo, 

masažuotojo, kineziterapeuto 

konsultacijos 

Pedagogai, 

logopedas, 

masažuotojas, 

kineziterapeutas 

2022-2023 m. m.  

 

 Žalingų įpročių prevencinė ir sveikos gyvensenos bei sveikatos stiprinimo programa 

2022-2023 m. m. 

Eil. Nr. Pavadinimas Atsakingi asmenys Data 

1. Saugaus eismo savaitė Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė 

2022-10 



2. Respublikinė viktorina „Aš užaugsiu 

sveikas“ 

Sigita Bartkuvienė, 

Jovita Aužbikavičienė, 

Monika Čapaitė, 

Kristina Ačė 

2022-11 

3. Savaitinis projektas „Švarus vaikas – 

sveikas vaikas“ 

Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė 

2023-01 

4. Projektas „Galima – negalima, sveika 

– nesveika“  

Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė 

2023-03 

5. Projektas „Žaisk ir draugauk!“ Vida Leščauskienė 2022-2023 m.m. 

6. Išvyka į miesto stadioną (vertinant 

ugdytinių fizinį pasirengimą) 

Indra Macienė 

Grupių pedagogai 

2022-2023 m.m.  

7. Programos „Sveikas vaikas” 

įgyvendinimas  

Kristina Ačė, 

Pedagogai,  

logopedas  

2022-2023 m.m. 

8. Dalyvavimas tarptautinėje programoje 

„Zipio draugai“ 

Vyresniųjų grupių 

pedagogai 

2022-2023 m. m. 

9. Kūno kultūros užsiėmimai ir fizinio 

aktyvumo pramogos 

Indra Macienė, 

Grupių pedagogai 

2022-2023 m. m. 

 

10. Lankstinukų žalingų įpročių 

prevencijos tema rengimas 

Sveikatos biuro 

specialistė, 

Pedagogai 

2022-2023 m.m.  

11. Dalyvavimas iniciatyvoje „Švarių 

rankų šokis“ 

Sveikatos biuro 

specialistė, pedagogės 

2022-2023 m.m. 

12. Sveikatos dienų organizavimas Grupių pedagogai 2022-2023 m. m.  

13. Dalyvavimas įvairiuose 

respublikiniuose projektuose, 

konkursuose sveikos gyvensenos, 

fizinio aktyvumo ir dienotvarkės 

formavimo tema 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotoja 

(-as) ugdymui 

Pedagogai, 

logopedas 

2022-2023 m.m. 

 

 

 



Saugaus elgesio prie vandens telkinių ir saugaus eismo programa 2022-2023 m.m. 

Data Veikla Atsakingas asmuo 

2022-

2023 
Saugaus eismo savaitė – šviesoforo paslaptys 

Daiva Kasiliauskienė, 

Kristina Kelpšienė 

2022-

2023 

m.m. 

Lopšelio-darželio erdvės aplink salę panaudojimas 

saugaus eismo mokymui 

Direktoriaus pavaduotoja (-s) 

ugdymui, 

Grupių pedagogai 

2022-

2023 

m.m. 

Ugdomųjų veiklų organizavimas įtraukiant saugaus 

eismo temas 
Grupių pedagogai 

2022-

2023 

m.m.  

Saugaus eismo praktiniai užsiėmimai  

„Svečiuose šuniukas Amsis“ 

Direktoriaus pavaduotoja (-s) 

ugdymui, 

Grupių pedagogai  

2022-

2023 

m.m. 

Susitikimai su Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

atstovais 

Direktoriaus pavaduotoja (-s) 

ugdymui, 

Grupių pedagogai 

2022-

2023 

m.m.  

 

Įvairios išvykos, kurių metu vaikams priminamos 

saugaus elgesio kelyje bei saugaus elgesio prie vandens 

telkinių taisyklės 

Grupių pedagogai  

Saugaus elgesio prie vandens telkinių paskaitėlės 
Šilalės visuomenės sveikatos 

biuro specialistė 

Savų tradicijų kūrimas, skatinantis pedagogų ir vaikų 

veiklą saugaus eismo bei saugaus elgesio prie vandens 

telkinių klausimais 

Grupių pedagogai 

Paruošti metodinę medžiagą, kaupti įvairius žaidimus, 

grožinę literatūrą apie saugų eismą bei saugų elgesį prie 

vandens telkinių 

Grupių pedagogai 

 

V. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

               Ugdomojo turinio įgyvendinimo priežiūros plano tikslas – stebėti, analizuoti ir vertinti 

pedagogų ir viso personalo veiklą, siekiant ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančių dokumentų, 

įstaigos veiklos programos įgyvendinimo (žr. lentelę): 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Atsakingi Atsiskaitymo 

tvarka 

 Ugdomojo proceso darbo priežiūra:    



1. Ikimokyklinių grupių ugdomosios 

veiklos planai 

2022-2023 

m.m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

(-s) ugdymui 

Individualūs 

pokalbiai 

2. Naujai atvykusių vaikų adaptacija 2022 m. 

lapkričio 

mėn. 

2023 m. 

sausio mėn. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

(-s) ugdymui 

Pedagogų 

tarybos, 

Metodinės grupės 

ir kt. posėdžiuose 

3. Ugdomosios veiklos planavimas, 

ugdymo būdų bei metodų taikymas, 

ugdomųjų veiklų stebėjimas 

2022-2023 

m.m.  

Direktoriaus 

pavaduotoja  

(-s) ugdymui 

Individualūs 

pokalbiai, 

Metodinės grupės 

posėdžiai 

4. Projekto metodo taikymas, įtraukiant 

tėvus (globėjus), kt. socialinius 

partnerius  

2022-2023 

m.m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

(-s) ugdymui 

Individualūs 

pokalbiai 

5. Ugdytinių pasiekimų vertinimas, 

dokumentavimas, įtraukiant ugdytinių 

tėvus (rengti analizes) bei ugdytinių 

vertinimų ataskaitos pateikimas (2 

kartus per m. m.), analizė ir aptarimas 

2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

2023 m. 

gegužės mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

(-s) ugdymui 

Individualūs 

pokalbiai, 

Metodinės grupės 

posėdžiai 

6. Grupių stendų informatyvumas  2022 – 2023 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

(-s) ugdymui  

Individualūs 

pokalbiai 

7. Ugdomosios aplinkos kūrimas 2022-2023 

m.m. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

(-s) ugdymui 

Individualūs 

pokalbiai 

8. Pedagogų savianalizės, asmeninė 

motyvacija bei pasiūlymai 2023-2024 

m.m. veiklos planui 

2023 m. 

gegužės mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

(-s) ugdymui 

Individualūs 

pokalbiai 



9. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo analizė, 

naujai besiatestuojančių  ir  siekiančių 

aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, 

pedagogų darbo priežiūra 

2022-2023 

m.m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

(-s) ugdymui, 

Atestacinė 

komisija 

Dokumentų 

analizė, 

individualūs 

pokalbiai 

10. Žalingų įpročių prevencinė ir sveikos 

gyvensenos bei sveikatos stiprinimo 

programos 2022-2023 m. m. vykdymo 

priežiūra 

2022-2023 

m.m.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

(-s) ugdymui  

Dokumentų 

analizė, 

Ugdomosios  

veiklos stebėjimas,  

pokalbiai 

11. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo 

veiksmingumas, taikant programą 

„Zipio draugai“ vyresniojo amžiaus 

grupėse 

2022-2023 

m.m.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

(-s) ugdymui 

Individualūs 

pokalbiai 

12.  Saugaus elgesio prie vandens telkinių ir 

saugaus eismo programos 2022-2023 

m.m. vykdymo priežiūra 

2022-2023  

m.m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja (-

s) ugdymui, 

Sveikatos 

specialistė 

Teisės aktų 

analizė, 

rekomendacijų 

įgyvendinimas, 

pokalbiai su 

pedagogais, 

veiklos stebėjimas 

13. Pasirengimas naujiems mokslo metams 2022-2023 

m.m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Aptarimas 

pasitarimų metu, 

stebėjimas, 

individualūs 

pokalbiai 

 Įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų vykdymas: 

   

14. Higienos priemonių išdavimo tvarka 2022-2023 m. 

m.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams, 

sveikatos 

specialistė 

Dokumentai, 

priežiūros 

medžiaga, žurnalai 

ir pan., pokalbiai 



15. Naudojimosi lopšelio-darželio turtu 

tvarka ir kontrolės - priežiūros 

priemonės bei procedūros 

2022-2023 m. 

m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Dokumentai, 

individualūs 

pokalbiai 

16. Higienos normų vykdymas 2022-2023 m. 

m. 

Direktorius, 

Maitinimo 

organizavimo 

ir higienos 

priežiūros 

specialistė 

Dokumentai, 

VGK pasitarimai, 

Įstaigos tarybos 

posėdžių metu 

17. Maitinimo organizavimas, atsižvelgiant 

į rekomendacijas 

2022-2023 m. 

m. 

Direktorius, 

Maitinimo 

organizavimo 

ir higienos 

priežiūros 

specialistė 

Dokumentai, 

Įstaigos tarybos 

posėdžiai ir kt. 

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

 

● Šilalės rajono savivaldybės biudžetas (ŠRSB). 

● LR Švietimo ir mokslo ministerija (LR ŠMM). 

● Mokinio krepšelis (MK). 

● Europos sąjunga (ES). 

● Valstybinės biudžetas (VB). 

● Ugdytinių tėvai (UT). 

● Rėmėjai (R). 

 

Pastaba. Renginių, švenčių, pranešimų ir kt. veiklų pavadinimai ir datos gali būti keičiami 

mokslo metų eigoje.  

 

 


