
 

 

PATVIRTINTA  

Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 

direktoriaus 2022 m. vasario 1 d.  

įsakymu Nr. V-32 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“ 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I TIKSLAS. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS 

 

Priemonės Numatoma veikla Vykdymo 

data 

Vykdytojai, atsakingi 

asmenys 

Laukiamas rezultatas 

01.01. Uždavinys: Vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir 

galimybes. 

01.01.01. Šiaulių lopšelio-

darželio „Vaikystė“ 

ikimokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas  

Vaikų pasiekimų ir pažangos 

fiksavimas ir vertinimas.  

Stipriųjų ir silpnųjų ugdymo sričių 

identifikavimas. 

Nuolat Grupių pedagogai. 

Pavaduotoja ugdymui. 

El. dienyne fiksuojami ir komentuojami vaikų 

pasiekimai. 

Ugdytiniai pasieks ugdymo programoje 

numatytus rezultatus ir bus pasirengę toliau 

ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

Ilgalaikių ir trumpalaikių ugdymo 

planų rengimas, koregavimas, 

atsižvelgiant į vaikų pasiekimų 

rezultatus. 

2022-10-01 

(ilgalaikiai 

planai) 

Nuolat 

Grupių pedagogai. 

Pavaduotoja ugdymui. 

Ilgalaikiai ugdymo prioritetai numatomi 

atsižvelgiant į vaikų pasiekimų silpnąsias ir 

stipriąsias sritis. 

Tėvų (globėjų) supažindinimas su 

vaikų pasiekimais ir pažanga, 

ugdymo turinio įgyvendinimu. 

Du kartus per 

metus. 

 

Grupių pedagogai. 

Pavaduotoja ugdymui.  

Tėvai apie vaikų pasiekimus ir pažangą 

informuojami el. dienyno pagalba. 

Organizuojamuose individualių pasiekimų ir 

pažangos aptarimuose rudenį ir pavasarį dalyvaus 

ne mažiau kaip 50 proc. tėvų. 

01.01.02.Priešmokyklinio 

ugdymo bendrosios 

programos 

įgyvendinimas. 

Vaikų pasiekimų ir pažangos 

fiksavimas ir vertinimas.  

Stipriųjų ir silpnųjų ugdymo sričių 

identifikavimas. 

Nuolat Grupių pedagogai. 

Pavaduotoja ugdymui. 

El. dienyne fiksuojami ir komentuojami vaikų 

pasiekimai. Ugdytiniai pasieks ugdymo 

programoje numatytus rezultatus ir bus pasirengę 

toliau ugdytis pagal pradinio ugdymo programą. 
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Priemonės Numatoma veikla Vykdymo 

data 

Vykdytojai, atsakingi 

asmenys 

Laukiamas rezultatas 

Ilgalaikių ir trumpalaikių ugdymo 

planų rengimas, koregavimas, 

atsižvelgiant į vaikų pasiekimų 

rezultatus. 

2022-10-01 

(ilgalaikiai 

planai) 

Nuolat 

Grupių pedagogai. 

Pavaduotoja ugdymui. 

Ilgalaikiai ugdymo prioritetai numatomi 

atsižvelgiant į vaikų pasiekimų silpnąsias ir 

stipriąsias sritis. 

Tėvų (globėjų) supažindinimas su 

vaikų pasiekimais ir pažanga, 

ugdymo turinio įgyvendinimu. 

Du kartus per 

metus. 

 

Grupių pedagogai. 

Pavaduotoja ugdymui.  

Tėvai apie vaikų pasiekimus ir pažangą 

informuojami el. dienyno pagalba. 

Organizuojamuose individualių pasiekimų ir 

pažangos aptarimuose rudenį ir pavasarį dalyvaus 

ne mažiau kaip 50 proc. tėvų. 

01.01.03. Veiksmingos 

švietimo pagalbos vaikui 

teikimas. 

Švietimo pagalbos teikimas 

kiekvienam vaikui, turinčiam SUP. 

Nuolat Logopedė, socialinė 

pedagogė, specialioji 

pedagogė 

Pasikeitusi vertinimo išvada (80 proc. pagalbą 

gaunančių vaikų).  

Informacinės ir konsultacinės 

pagalbos tėvams ir grupių 

pedagogams teikimas.  

Nuolat Grupių pedagogai. 

Pavaduotoja ugdymui. 

Logopedės, socialinė pedagogė, spec. pedagogė  

el. dienyne teiks informaciją (vaikų sąrašai, 

individualūs vaikų pasiekimai), pagal poreikį  

konsultuos tėvus ir pedagogus. 

Tėvų švietimas ir informavimas dėl 

švietimo pagalbos vaikui. 

I–II ketv. Pavaduotoja ugdymui, 

VGK 

Mokymai ugdytinių tėvams (nuotoliniu būdu) 

pagal PPT siūlomas temas. 

Dalyvavimas socialinių įgūdžių 

ugdymo programoje „Zipio draugai“. 

Nuolat Priešmokyklinių 

grupių pedagogai. 

Socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio 

draugai“ dalyvauja 40 PUG ugdytinių. 

Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo 

programoje „Kimochis“. 

Nuolat Auklėtoja J. Gricienė, 

soc. pedagogė M. 

Jurgauskaitė 

Ikimokyklinio ugdymo programoje „Kimochis“ 

dalyvauja 1 ikimokyklinio ugdymo grupės 

(„Saulutė“) vaikai. 

01.01.04. Edukacinių 

projektų, programų 

įgyvendinimas (STEAM, 

sveikatos stiprinimo, 

socialinio emocinio 

ugdymo). 

Dalyvavimas sveikatinimo 

projektuose („Sveikatiada“, 

„Futboliukas“, „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“), programose („Sveika 

mokykla“, „Aktyvi mokykla“). 

2022 Pavaduotoja ugdymui, 

pedagogai 

Projektuose „Sveikatiada“ dalyvauja 6 

ikimokyklinio ugdymo grupės, „Futboliukas“ – 2  

priešmokylinio ugdymo grupės, „Lietuvos mažųjų 

žaidynės – 4 grupės. 

Programose „Sveika mokykla“, „Aktyvi 

mokykla“ – visi ugdytiniai. 
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Priemonės Numatoma veikla Vykdymo 

data 

Vykdytojai, atsakingi 

asmenys 

Laukiamas rezultatas 

Dalyvavimas SEU projektuose (SEU 

olimpiada „Dramblys“), programose. 

2022 Pavaduotoja ugdymui, 

pedagogai 

Draugiškojoje SEU olimpiadoje „Dramblys“ 

dalyvauja  40 ikimokyklinio ugdymo ir 40 PUG 

ugdytinių. 

STEAM veiklos plano 

įgyvendinimas 

2022 Pavaduotoja ugdymui, 

pedagogai 

Integruojami IT elementai į ugdymo procesą, 

pedagogai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, veda atviras veiklas, panaudojant 

išmaniąsias technologijas. Ugdytiniai dalyvauja 

išvykose į įmones, tėvų darbovietes, socialinių 

partnerių (TKC organizuojamos veiklos). 

Dalyvavimas eTwinning projektuose 2022 Pavaduotoja ugdymui, 

pedagogai 

Patobulintos pedagogų kompetencijos IT srityje, 

sukaupta tarptautinių virtualaus bendradarbiavimo 

projektų patirtis. Ugdytiniai patobulins socialinę, 

pažinimo, komunikavimo, sveikatos ir meninę 

kompetencijas.  

01.01.05. Neformaliojo 

ugdymo programų 

įgyvendinimas 

Papildomo ugdymo (būrelių) veikla. 2022 Pavaduotoja ugdymui Esant palankiai situacijai, būrelius lankys ne 

mažiau kaip 100 ugdytinių. 

 

01.02. Uždavinys: Sudaryti sąlygas pedagogų profesiniam tobulėjimui. 

01.02.01. Dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

programose ir renginiuose 

(seminaruose, kursuose, 

konferencijose ir kt.), 

pranešimų skaitymas 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

plano 2022 metams įgyvendinimas 

2022 Įstaigos pedagogai. 

Pavaduotoja ugdymui. 

Patobulintos pedagogų kompetencijos sakytinės ir 

rašytinės kalbos ugdymo, skaičiavimo ir 

matavimo srityse (kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose dalyvaus 100 proc. pedagogų). 

Įstaigos ugdytinių pasiekimų įverčiai sakytinės, 

rašytinės kalbos ir skaičiavimo ir matavimo 

srityse ne mažesni nei miesto vidurkis. 

Pranešimų skaitymas konferencijose, 

forumuose ir kt. 

2022 Pavaduotoja ugdymui 3 pedagogai skaitys pranešimus (dalijimasis 

gerąja patirtimi, įstaigos veiklos viešinimas).  

01.02.02. Sąlygų 

pedagogams ir pagalbos 

vaikui specialistams siekti 

karjeros ir įgyti jų 

kompetenciją ir praktinę 

Atestacijos programos rengimas. 2022-12 Atestacinė komisija Parengta atestacijos programa suderinta su 

Švietimo skyriumi. 

Atestacijos programos 

įgyvendinimas. 

2022 Atestacinė komisija Konsultuojami pedagogai, kurie įtraukti į 

atestacijos programą 2022–2024 m. (S. 

Vileikienė) bei pedagogai, ketinantys  ateityje 
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Priemonės Numatoma veikla Vykdymo 

data 

Vykdytojai, atsakingi 

asmenys 

Laukiamas rezultatas 

veiklą atitinkančią 

kvalifikacinę kategoriją 

sudarymas 

kelti kvalifikacinę kategoriją (R. 

Ramanauskienė). 

01.03. Uždavinys: sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškiam dalyvavimui įstaigos veikloje 

01.03.01. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

įstaigos bendruomene 

Programos „Darni mokykla 2021–

2022“ įgyvendinimas. 

2022 m. I–II 

ketv. 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui 

Įsitraukusi, aktyvi bendruomenė. 

Tradicinių bendruomenės renginių 

organizavimas. 

2022  Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui 

Suorganizuoti 3 bendruomenės renginiai:  

Velykų dirbtuvėlės 

Kiemo šventė 

Kalėdų dirbtuvėlės 

01.03.02. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

Dalyvavimas išorės partnerių 

organizuojamose veiklose (atvirų 

durų dienose, edukacinėse veiklose ir 

pan.). 

2022 Įstaigos pedagogai. 

Pavaduotoja ugdymui. 

Bendradarbiaujantys pedagogai, aktyvūs vaikai ir 

tėvai. 

Bendradarbiavimo sutarčių (su Lieporių 

mikrorajono švietimo įst., Vaikų literatūros 

skyriumi, Techninės kūrybos centru) 

įgyvendinimas. 

SKU įgyvendinimas 2022  Direktoriaus 

pavaduotoja 

2022-02 nuotolinė viktorina (Su Gegužių 

progimnazija). 

2022-09 „Diena be automobilio“ (Su Gegužių 

progimnazija). 
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II TIKSLAS.  LOPŠELIO-DARŽELIO APLINKOS, SKATINANČIOS SĖKMINGĄ KIEKVIENO VAIKO UGDYMĄ(SI) IR 

SAVIREALIZACIJĄ, TOBULINIMAS 

 

Priemonės Numatoma veikla Vykdymo 

data 

Vykdytojai, 

atsakingi asmenys 

Laukiamas rezultatas 

02.01. Uždavinys: kurti dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) aplinką, papildant ją šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis 

02.01.01. Ugdymo 

priemonių įsigijimas ir 

atnaujinimas.  

Kaip ir kasmet planuojama atnaujinti 30 

proc. ugdymo priemonių, dėmesį skiriant 

STEAM ugdymo, vaikų fizinio ugdymo 

inventoriui įsigyti.  

2022 Pavaduotoja 

ugdymui 

Įsigytos ugdymo priemonės, skirtos 

STEAM ugdymui (konstruktoriai, 

priemonės tyrinėjimams), fiziniam 

ugdymui.  

02.01.02. Elektroninio 

dienyno, internetinės 

svetainės palaikymas. 

Elektroninio dienyno administravimas Nuolat Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Savalaikės informacijos ir konsultacijų 

tėvams teikimas. 

Savalaikės informacijos teikimas 

internetinėje svetainėje 

 Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, raštinės 

(archyvo) vedėja 

Renginių, veiklų aprašymai su 

nuotraukomis ir video nuorodomis. 

Finansinės ataskaitos, biudžeto vykdymo 

ataskaitos, darbo užmokesčio informacija. 

02.01.03. Kompiuterinės 

įrangos atnaujinimas ir 

priežiūra. 

2022 m. planuojama atnaujinti 

kompiuterių kabineto įrangą, papildant ją 

naujomis priemonėmis. 

2022  Pavaduotoja 

ugdymui, ūkio 

dalies vedėjas 

Planšetiniai kompiuteriai – 5. 

02.01.04. Lauko žaidimų 

aikštelės turtinimas 

Dalį ugdymo priemonių, skirtų lauko 

erdvėms, planuojama įsigyti iš mokymo 

lėšų, taip pat lauko žaidimo aikštelės 

atnaujinimui pasitelkti tėvus (paramos 

lėšos, savanorystė). 

2022 Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, ūkio 

dalies vedėjas 

Lauko žaidimų erdvių papildymas 

atnaujintomis priemonėmis. Pagamintos, 

sukurtos lauko žaidimų aikšteles 

papildančios edukacinės priemonės. 

Kneipo tako įrengimas. 

02.02. Uždavinys: gerinti ugdymo(si) sąlygas, užtikrinant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką 

02.02.01. Ūkinių ir 

higienos priemonių 

įsigijimas. 

Siekiant užtikrinti Lietuvos higienos 

normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, įstaiga įsigyja reikalingas 

sanitarines ir higienos priemones bei 

paslaugas. 

Staliukų keitimas (gr. „Aguona“; 

Kartą per 

ketvirtį 

Ūkio dalies vedėjas Atitinkanti higienos reikalavimus aplinka. 
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Priemonės Numatoma veikla Vykdymo 

data 

Vykdytojai, 

atsakingi asmenys 

Laukiamas rezultatas 

„Našlaitė“). 

02.02.02. Pastato techninė 

priežiūra. 

Organizuojama pastato techninė 

priežiūra; atliekamos periodinės 

privalomos patikros  

Pagal 

patvirtintus 

grafikus 

Ūkio dalies vedėjas Statinio priežiūra, priešgaisrinė patikra, 

grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų 

elementų tikrinimas, matavimo prietaisų 

patikra, vandens skaitiklių patikra, 

žaidimo aikštelės patikra, vandens tyrimai, 

smėlio tyrimai, kenkėjų stebėjimas ir 

naikinimas, civilinės saugos ataskaita. 

02.02.03. Pastato sienų, 

cokolių, nuogrindų, 

patalpų, įrangos ir 

komunikacijų 

atnaujinimas 

Elektros instaliacijos keitimo darbus 

tikimasi baigti 2022 m. (gavus 

finansavimą).  

 

2022 Direktorė, ūkio 

dalies vedėjas 

Baigta keisti elektros instaliacija, saugumo 

reikalavimus atitinkanti aplinka. 

Vidaus patalpų remontas po elektros 

instaliacijos keitimo 

2022 Ūkio dalies vedėjas  

Vidaus durų keitimas (2) 2022 Ūkio dalies vedėjas  

02.02.04. Lauko aplinkos 

tvarkymas ir 

atnaujinimas 

Medžių (2) šalinimas. 

Bendruomenės talka. 

2022 m. I–II 

ketv. 

Ūkio dalies vedėjas Pašalinti 2 pavojų keliantys medžiai. 

Tvarkinga lauko aplinka 

 

Direktorė        Reda Ponelienė 

 

SUDERINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Vaikystė“ 

tarybos pirmininkas 

 

Imantas Jankauskas 

2022-01-31 


