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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO  

SKYRIAUS ,,KREGŽDUTĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 
 

 1.1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ (toliau – 

skyrius) 2020 metų veiklos planas (toliau – planas) parengtas išanalizavus skyriaus 2019 metų veiklos 

plano įvykdymą, atsižvelgus į gimnazijos strateginį planą 2018-2020 m., veiklos įsivertinimo rezultatus, 

bendruomenės poreikius ir nustato metinius skyriaus tikslus bei uždavinius, įvykdymo priemones. 

 1.2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo    

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti vaikų ugdymosi poreikius 

ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 

švietimui skirtus išteklius. 

 1.3.  2020 m. veiklos planą rengė direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-406 ,,Dėl 

darbo grupės sudarymo 2020 m. veiklos planui parengti“ darbo grupės atsakingi asmenys. Planas 

aptartas savivaldos institucijose – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės 

susirinkime, gimnazijos tarybos posėdyje. 

 1.4. 2020 m. veiklos planą įgyvendins ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai, kiti ugdymo 

procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai, socialiniai 

partneriai. 

 1.5.  Ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Kregždutė“  2019 metams buvo išsikėlęs sekančius tikslus: 

 1.5.1. tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybę, 

rūpinantis individualių gebėjimų raiškos plėtojimu ir ugdymo(s)i poreikių tenkinimu; 

 1.5.2. tęsti saugių ir modernių edukacinių erdvių kūrimą lauke ir viduje, siekiant užtikrinti vaiko 

amžių ir jo psichofizinį išsivystymo lygį bei sveikatos saugojimą ir stiprinimą.  

 

II. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 1.6. I tikslas. Tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimo kokybę, rūpinantis individualių gebėjimų raiškos plėtojimu ir ugdymo(s)i 

poreikių tenkinimu. Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą visa ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

,,Kregždutė“ bendruomenė kryptingai dirbo siekiant įgyvendinti numatytus tikslus ir įvykdyti 

išsikeltus uždavinius. 

 1.6.1. Ugdomoji veikla organizuota vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa 

„Papilės takeliais“, „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“. Įgyvendinant programas, 

atsižvelgta į ugdytinių poreikius ir gebėjimus bei ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas. 

 1.6.2. Stiprinant švietimo paslaugų veiksmingumą, į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas integruotos prevencinės programos: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos, Tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo  programa „Zipio draugai“, 

vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėje „Bitutės“. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 

ikimokyklinio ugdymo grupėse integruojama į kasdienes grupės veiklas pagal šias sritis:  savimonė, 

priklausymas grupei, teisės ir atsakomybė, kasdienės situacijos ir rizikos situacijos.  



 

 1.6.3. Vykdomos neformaliojo vaikų švietimo (muzikos, dailės, šokio) ugdymo programos, 

veiklą pradėjo tėvų inicijuotas Robotikos būrelis. 

 1.6.4. Vykdytos kalbinių ir muzikinių gebėjimų integruotos veiklos (pagal sudarytą 

tvarkaraštį). 

 1.6.5. Parengtas ir direktoriaus patvirtintas Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2019-2020  

m. m., kiti veiklą reglamentuojantys dokumentai: ilgalaikiai ugdomosios veiklos planai, neformaliojo 

ugdymo (dailės, muzikos, šokio) programos, veiklų,  užsiėmimų tvarkaraščiai, atitinkantys HN 

reikalavimus.  

 1.6.6. Vykdyta aktyvi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės veikla: 

 organizuoti 5 susirinkimai, kuriuose  pasidalinta gerąja pedagogine patirtimi, aptartos 

pedagoginės ir metodinės naujovės siekiant švietimo proceso veiksmingumo 

užtikrinimo; 

 organizuoti 2 susitikimai  su pradinių klasių mokytojomis,  aptarta priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programų dermė, vertinimo objektyvumas, susitarta dėl vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimo prioritetų, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų rengiamų rekomendacijų tikslumo; 

 vestos 6 atviros veiklos  įstaigos pedagogams ,,Kolega-kolegai“, stebėtos 4 veiklos kitose 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose;  

 vykdyta atvira integruota veikla rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Kalbos 

ugdymas muzikuojant“; 

 organizuota mokytojų metodinių priemonių paroda; 

 organizuota metodinė diena rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams;  

 2 pedagogai skaitė pranešimus (rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje 

dienoje). 

 1.6.7. Didelis dėmesys skirtas komunikavimo kompetencijos ugdymui (2018 m. silpniausiai 

vertinta ugdymo sritis): 

 parengtas komunikavimo kompetencijos ugdymo gerinimo planas; 

 grupėse įkurti skaitymo kampeliai, nuolat papildomi naujomis knygomis;  

 grupėse vykdytas projektas ,,Nuo raidelių prie žodelių“; 

 įsitraukta į respublikinį projektą ,,Kelias į gražią kalbą“. 

 1.6.8. Tikslingai stebėta, fiksuota ir analizuota kiekvieno vaiko individuali pažanga: 

 atnaujintas vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (2019-09-02 įsak. Nr.V-218). 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatai panaudoti planuojant veiklas, numatant 

ugdymo(si) perspektyvas individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei;  

 priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos rezultatai (pavasario ir rudens) pristatyti 

gimnazijos Mokytojų tarybos posėdžiuose; 

 pagal pedagoginės priežiūros stebėsenos planą, lankytasi 9 ugdomosiose veiklose. 

Fiksuoti ir aptarti ugdymo turinio pritaikymo pagal vaikų poreikius, gebėjimus, turimą 

patirtį rezultatai, analizuoti vaikų pasiekimų aplankai, ugdymo planų ir metinių veiklos 

uždavinių įgyvendinimas. Remiantis protokolais 80% veiklų sukuriamas darbingas 

mikroklimatas, pastebima individuali vaikų ugdymo(si) pažanga;  

 vykdytas ankstyvasis vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių identifikavimas ir korekcija. 

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (PPT) vaiko gebėjimų ir pasiekimų vertinimas 

atliktas 5 vaikams;  

 parengtos 6 pritaikytos  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos; 



 

  kalbos ir komunikacijos sutrikimai buvo šalinami 30 ugdytinių (pagal patvirtintą 

pagalbos gavėjų sąrašą). 

 1.6.9. Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“ - pagerėjo šeimos informavimo apie vaiką 

kokybė, išplėtotas edukacinis tėvų švietimas ir informacijos sklaida. 

 1.6.10. Aktyvintas tėvų dalyvavimas ugdymo procese: 

 pravestas visuotinis, organizuoti 3 tėvų komiteto, 24 tėvų susirinkimai grupėse, kuriuose  

pristatytos ir aptartos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, supažindinta 

su programų tikslais,  uždaviniais, prioritetais, naujais dokumentais;  

 2019 m. vaikų pažangos vertinimo procese dalyvavo 60% ugdytinių tėvų (2018 m. - 

25%), kurie atsakingiau ėmė vertinti savo vaidmenį ugdymo procese;  

 grupių susirinkimuose aptariant pasiekimų ir pažangos rezultatus dalyvavo 70% tėvų 

(2018 m. – 55 %); 

 40 % (2018 m. - 35%), tėvų dalyvavo ugdomosiose veiklose ,,Atvirų durų savaitėje“; 

 vykdytas tėvų švietimas ir informavimas - organizuota psichologo paskaita tėvams, 

individualios konsultacijos; 

 vyko  individualūs pokalbiai su administracija, paramos šeimai darbuotojais; 

 atlikta tėvų prisijungimo prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ stebėsena. 2018-2019 

m.m. jungėsi  55% tėvų, 2019-2020 m.m. - 87,8 % ; 

 atliktos 5 anketinės apklausos: dėl veiklos ir ugdymo kokybės gerinimo, dėl informavimo 

būdų ir formų, dėl vaikų praleistų dienų pateisinimo formų, dėl maitinimo kokybės, dėl 

palankaus mikroklimato formavimo. Apklausose dalyvavo 80% tėvų (2018 m. - 70%).  

Numatytos perspektyvos tobulėjimui ir ugdymo kokybės gerinimui.  

1.6.11. Stiprintas bendradarbiavimas su  institucijomis, socialiniais partneriais:  

 dalyvavome atsiminimų popietėje Simono Daukanto muziejuje „Simono Daukanto 

gadynė“; 

 dalyvavome Papilės K. Narščiaus bibliotekoje vykusioje muzikinėje-literatūrinėje 

popietėje, skirtoje Žemaitijos metams paminėti,  bibliotekų savaitės renginiuose; 

 organizuoti 2 susitikimai su paramos šeimai centro darbuotojomis, aptarti vaikų ugdymo, 

auklėjimo bei priežiūros klausimai; 

 pedagogai dalyvavo 7 atvejo vadybos posėdžiuose; 

 dalyvavome projekte ,,Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“; 

 tęsiamas bendradarbiavimas  su ,,Kregždutės“ vardą turinčiomis Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis; 

  užmegzti ryšiai bei pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Mažeikių rajono Viekšnių 

lopšeliu-darželiu ,,Liepaitė“,  Ventos muzikos mokykla; 

 inicijuotas renginys ,,Sveikuolių protmūšis“ su Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ,,Berželis” ugdytiniais. 

 1.6.12. Vaikų saviraiškos renginių planas įgyvendintas 95 %:  

 dalyvavome respublikinėse kūrybinių darbų parodose: ,,Kviečiu prie arbatos“, ,,Vėduoklė 

mamai 2019“, ,,Šerkšno knyga“, ,,Vaivorykštės spalvos“, ,,Rudens spalvos“ (gautos 

padėkos);  

 dalyvavome tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose projektuose, renginiuose: 

„Mažųjų olimpiada“, ,,Visa mokykla šoka“, „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“, 

,,Sveikatiada“, ,,Žaidimų laukas“, ,,Noriu būti sveikas, aktyvus, saugus 3“ (gautas 



 

finansavimas), ,,Mes rūšiuojam“, „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“, 

,,Ikimokyklinio ugdymo vaikų šaškių turnyras” (I vieta);  

 respublikiniuose festivaliuose, konferencijose: ,,Lai Veikšniūs skombies žemaitėška 

ruoda“, gamtotyrinėje – kraštotyrinėje konferencijoje „Per pažinimą – į išsaugojimą“;  

 inicijavome rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių meninio skaitymo konkursą 

,,Mona šalelė, poiki Lietuvelė“, skirtą Žemaitijos metams paminėti  (Ventos TV);   

 dalyvavome respublikinėse akcijose: „Judrūs vaikai – gamtos draugai“, „Atmintis gyva, 

nes liudija“, ,,Gyvasis tautos žiedas“, ,,Veiksmo savaitė be patyčių“, Tolerancijos diena,  

„Darom 2019“ ir kt.;                                      

 100% dalyvavome rajoniniuose renginiuose, varžybose. 

 1.6.13. Vykdomas inovatyvus, patyriminis vaikų ugdymas(is), patyriminės veiklos:  

 įsitraukėme į eTwinning platformos veiklas; 

 80%  pedagogų (2018 m. - 50%)  taiko IKT mokymo priemones (interaktyvi lenta, 

kompiuteriai, multimedijos, interaktyvios grindys, edukaciniai robotukai ,,Bee-bot“);  

 dalyvavome edukacinėse veiklose-išvykose: Platelių muziejuje („Blynų kepimas 

senovėje“), Šiaulių boulingo centre („Boulingas ir matematika“), A. Šiurkaus ūkyje 

(veikla ,,Ūkininko sodyboje“), Kuršėnų amatų centre (keramikos pamokėlė), pas 

bitininką A. Čiapą (pamokėlė apie medų ir vašką);  

 inicijavome edukacinį renginį su Ventos muzikos mokyklos folkloro ansambliu 

„Austėja“ (,,Liaudies instrumentai“), virtuvės šefu D. Bartkumi (pamoka ,,Sveikas 

maistas“), floriste A. Buiniene (Advento vainikas), gimnazijos moksleiviu M. Beniušiu 

(veikla ,,Teleskopu į žvaigždes“), bendradarbiaujant su tėvais vykdytos netradicinės 

veiklos „Mano augintinis darželyje“, ,,Molinukų kalėdos“, ,Kaziuko mugė“; 

 vykdytos veiklos netradicinėse aplinkose: darželio seklyčioje,  gimnazijos, miestelio, 

rajono viešojoje bibliotekoje, Simono Daukanto, gimnazijos muziejuose, vaistinėje, 

gaisrinėje, prekybos centre. 

1.6.14. Efektyviai ir įvairiapusiškai išnaudotos kvalifikacijos tobulinimo galimybės, atsižvelgiant 

į skyriaus tikslus ir prioritetus: 

 pedagogai per metus seminaruose ir kursuose kvalifikaciją kėlė 27 dienas, išklausė 240 

kvalifikacijos tobulinimo valandų (2018 m. – 234 val.);  

 dalyvavome tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Inovacijos vaikų 

darželyje 2019“, Litexpo parodoje ,,Mokykla 2019“, Lyderių laikas -3 mokymuose; 

  100% pedagogų išklausė psichologo paskaitų ciklą „Emocinio intelekto svarba ir ryšys 

su pozityviuoju auklėjimu“. 

Kliuviniai: nepakankamas kompleksinės pagalbos teikimas SUP turintiems  vaikams, taikant įtraukiojo 

ugdymo principus (teikiama tik logopedo pagalba). Nepakankama pedagogų patirties sklaida rajone ir 

šalyje. Nepakankamas kai kurių bendruomenės narių atvirumas pokyčiams. 

  

 1.7. II tikslas. Tęsti saugių ir modernių edukacinių erdvių kūrimą lauke ir viduje, siekiant 

užtikrinti vaiko amžių ir jo psichofizinį išsivystymo lygį bei sveikatos saugojimą ir stiprinimą. 

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą, įstaiga pagal galimybes sudarė sąlygas švietimo paslaugų 

prieinamumui, užtikrinant sveiką ir saugią bei modernią ugdymo(si) aplinką. Darželio ugdomoji 

aplinka nuolat tobulinama ir atnaujinama. 

 1.7.1. Lauko edukacinės erdvės pritaikytos vaikų žaidimams ir pažintinei veiklai. Įrengtos 

naujos lauko edukacinės erdvės: „Pavėsinė“, ,,Vaikų sodelis“, „Sveikų pėdučių takas“. 

 1.7.2. 100% aptverta teritorija, sutvarkyti visi varteliai ir pagridiniai vartai, įrengti užraktai.  



 

Darželio teritorija yra rakinama ir atitinka Lietuvos Respublikos higienos normos HN75:2016 

reikalavimus. 

 1.7.3. Vaikų saugumui užtikrinti prie išėjimų įrengti porankiai, apsauginė tvorelė. 

 1.7.4. Atliktas lietaus sistemos nuvedimas. 

 1.7.5. Atnaujinti lauko įrengimai, išpjauti ir išgenėti seni medžiai, eglių gyvatvorė, pasodinti 

dekoratyviniai augalai, atnaujinti gėlynai. 

 1.7.6. Įrengtas LED kiemo apšvietimas (reguliuojamas laikmačiu). 

 1.7.7. Nacionalinis vaikų aikštelių kontrolės centras „Inspektum“ atliko metinę kontrolę,  

kurios metu nustatyti nedideli pažeidimai nedelsiant pašalinti: išmontuotos ir  perstatytos supynės, 

aplink įrenginius atvežta smėlio. 

 1.7.8. Vidaus aplinkose atliktas kosmetinis remontas. Grupėse sumontuoti langų užraktai. Visos 

patalpos (išskyrus valgyklos) atitinka HN reikalavimus. 

 1.7.9. Grupės aprūpintos ugdymo procesui reikalingomis priemonėmis, įsigyta IT  priemonių 

(interaktyvios grindys, edukaciniai robotai ,,Bee -Bot“, projektorius, ekranas).  

1.7.10. Sporto inventorius papildytas įvairiomis priemonėmis vaikų sportinei veiklai vykdyti. 

1.7.11. Atnaujinta patalynė, rankšluosčiai. 

1.7.12. Įdiegta moderni, šiuolaikiška informacinė sistema - elektroninis dienynas „Mūsų 

darželis“.  

Kliuviniai: netvarkingi šaligatviai, takai apie darželį kelia grėsmę vaikų sveikatai. Dėl lėšų trūkumo 

neįrengta naujų edukacinių erdvių. 

1.8. Vaikų skaičius grupėse (09-01) 

 

Metai Ankstyvojo amžiaus 

gr. 

Ikimokyklinio amžiaus 

gr. 

Priešmokyklinio amžiaus 

gr. 

2017 15 49 25 

2018 15 49 28 

2019 14 48 18 

    

1.9. Priešmokyklinės grupės ugdytinių, gyvenančių toliau kaip 3 km ir pavežamų į skyrių 

skaičius 

 

Metai Gyvena toliau kaip 3 km Pavežamų į skyrių (%) 

2017 10 100 %  

2018 12 100 % 

2019 11 100 %  

 

 1.10. Pagalba vaikui (logopedo) 

 

Metai Etatai Pareigybių skaičius Vaikų skaičius 

2017  0,5 1 29 

2018 1 1 30 

2019 1 1 30 

 

 1.11. Socialinis kontekstas 

 

Socialinis kontekstas 2017  2018 2019 

Vaikai, likę be tėvų globos -  2 4 

Vaikų, augančių šeimose, kurioms 

teikiamos socialinio darbuotojo 

paslaugos, skaičius 

8 9 6 



 

Nemokamai maitinamų vaikų skaičius 9  7 6 

Vaikai iš daugiavaikių šeimų 32  32 24 

 

1.12. Skyriaus ,,Kregždutė“ pedagoginiai darbuotojai (10,8 et.) 

 

Eil. 

nr. 

Pareigybė Pareigybių 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Švietimo padalinio (skyriaus) vadovas 1 1 

2. Metodininkas 1 0,5 

3. Auklėtojas 7 5,8 

4. Neformalaus švietimo mokytojas 1 0,5 

5. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 1,5 

6. Logopedas 1 1 

  15 10,3 

 

1.13. Skyriaus ,,Kregždutė“ techninio personalo darbuotojai (6,5 et.) 

 

Eil. nr. Pareigybė Pareigybių 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Ūkvedys 1 0,5 

2. Tarnybinių patalpų valytojas 2 0,75 

3. Auklėtojo padėjėjas 5 4,25 

4.  Einamojo remonto darbininkas 1 0,5 

5. Kiemsargis 1 0,5 

  10 6,5   

 

 1.14. Materialinės bazės pokyčiai  2019 m. 

  

 

1.15. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos 

 

  JAV lietuviai J. ir L. Šalčiai skiria finansinę paramą.  

  AB „Kalcitas“ Šaltiškių molio karjeras remia technika. 

  Papilės seniūnija pagal programas numato darbus aplinkos sutvarkymui, skiria žmonių 

pagalbiniams darbams atlikti. 

  Įstaiga turi paramos labdaros fondą. 

 

Priemonės Kiekis Suma Eur 

IKT  priemonės (interaktyvios grindys, robotai ,,Bee-Bot“, 

projektorius, kt. įranga) 

2 4250 

Tvora  1 2100 

Sporto reikmenys (kamuoliai, barjerai)  250 

Patalynė, rankšluosčiai  800 

Kasmetinis remontas (vidaus patalpų kosmetinis remontas, lauko 

įrengimų atnaujinimas, porankių įrengimas, lietaus sistemos 

nuvedimas, langų užraktai) 

1 3000 

Pavėsinė (LPF lėšos) 1 680 

Edukacinės erdvės (,,Vaikų sodelis“, ,,Sveikų pėdučių takas“) 

(rėmėjų, projekto lėšos) 

2 200 

Ugdymo priemonės (knygos, kanceliarinės prekės, žaislai)  3000 
Viso:  14280 



 

III. IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS ,,KREGŽDUTĖ“ STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, 

GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS  (SSGG) 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Sukurta, palaikoma ir nuolat naujinama 

jauki ir estetiška, saugi, pritaikyta 

bendruomenės narių poreikiams aplinka. 

 Taikomi nauji, įvairūs ugdymo metodai 

(integruotos veiklos, meninis ugdymas 

(dailės, šokio), ugdymas netradicinėje 

aplinkoje). 

 Kūrybingos ir netradicinės veiklos su 

tėvais, socialiniais partneriais. 

 Planingas įstaigos darbas. 

 Atvirumas ir prieinamumas visuomenei 

 Dalyvavimas įvairiuose renginiuose 

 Geros įstaigos įvaizdis ir vis augantis 

populiarumas. 

 Visos grupės aprūpintos IT priemonėmis. 

 Pritraukiama lėšų iš projektų ir 2 % 

paramos lėšų. 

 Teikiama kvalifikuota logopedo pagalba. 

 Informatyvi ir aiški tėvų informavimo 

sistema (elektroninis dienynas „Mūsų 

darželis“, facebook paskyra). 

 Nepakankamas įstaigos dalyvavimas 

tarptautiniuose projektuose. 

 Nepakankamos auklėtojų padėjėjų 

psichologinės žinios darbui su vaikais. 

 Nepakankamai tenkinamos skirtingus 

gebėjimus turinčių mokinių ugdymosi 

poreikiai. 

 SUP turintiems  vaikams (teikiama tik 

logopedo pagalba). 

 Nepakankamas kai kurių bendruomenės 

narių atvirumas pokyčiams. 

 Iniciatyvumo trūkumas inicijuojant 

renginius (konferencijas, metodines 

dienas) rajono ir respublikos mastu. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Ieškoti efektyvesnių būdų, paramos ir 

pagalbos vaikui teikime: saugojant jų 

sveikatą, pritaikant aplinką, parenkant 

integracijos formas. 

 Įstaigos įvaizdžio stiprinimas, 

dalyvaujant įvairiuose šalies ir 

tarptautiniuose projektuose. 

 Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą.  

 Papildomas vaikų ugdymas (robotika, 

muzika, dailė, šokis). 

 Ugdymo procese naudoti interaktyvias 

pamokas. 

 Patirties sklaida, bendradarbiavimas su 

kitomis įstaigomis. 

 Kurti naujas erdves: tyrinėjimų, 

eksperimentų meninės veiklos 

(STEAM). 

 Inovatyvių mokymo priemonių 

naudojimas grupėse (robotai, interaktyvi 

lenta, grindys). 

 Projektų, programų rengimas papildomų 

lėšų pritraukimui. 

 Mažėjantis vaikų skaičius dėl 

gimstamumo, tėvų emigracijos, darbo 

vietų išsaugojimo. 

 Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus 

didėjimas, neturint galimybės suteikti 

jiems būtinos specialiosios pedagoginės 

pagalbos.  

 Pedagogams trūksta žinių darbui su spec. 

poreikių turinčiais vaikais. 

 Netvarkingi šaligatviai, takai apie darželį 

kelia grėsmę vaikų sveikatai. 

 Socialinės rizikos grupių šeimos didina 

vaikų asocialumo ir pedagoginio 

apleistumo grėsmę. 

 

 

 

 

 



 

IV. VEIKLOS PRIORITETAI, VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2020 M. 

 

VEIKLOS PRIORITETAS  

 Ugdymo(si) kokybės gerinimas plėtojant vaikų kūrybiškumą, saugumą, sveiką gyvenimą. 

 

VIZIJA 

 Tapti nuolat tobulėjančia įstaiga, kurioje užtikrinamas vaikų saugumas, laiminga ir džiugi 

vaikystė, kokybiškas ugdymas. 

 

MISIJA 

 Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, 

sudaryti prielaidas tolesniam ugdymui(si) mokykloje.  

 

STRATEGINIAI TIKSLAI (2018-2020 m.) 

 Užtikrinti kokybišką ugdymą(si). 

 Kurti saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką. 

 

2020 M. VEIKLOS PLANO TIKSLAI 

 Tobulinti ugdymo(si) paslaugų kokybę. 

 Plėtoti edukacinę - kultūrinę veiklą, bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 Kurti fizinį aktyvumą skatinančią, emocinį intelektą ugdančią aplinką.   

 

V. NUMATOMI  2020 M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

Įgyvendinus tikslus ir uždavinius bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai įstaigos veiklos pokyčiai 

 Gerės vaikų ugdymo kokybė, pedagogų profesinės kompetencijos.  

 Įstaigoje sukurta inovatyvioms veikloms skirtos erdvės, vidaus ir lauko aplinkos, pritaikytos 

vaikų savarankiškam ir individualizuotam mokymui. 

 Vykdomas ugdytinių ekonominis, ekologinis, socialinis ir kultūrinio tvarumo ugdymas.  

 Sukurta vaikų sveikatai palanki fizinė bei psichosocialinė aplinka, padedanti formuotis sveikos 

gyvensenos įgūdžiams. 

 Aplinka atitiks sveikatos saugos reikalavimus ir atlieps bendruomenės poreikius atitinkančius 

sveikos gyvensenos nuostatas ir normas. 

 

VI. PRIEDAI 

 

Eil. nr. Veiklos 

1.  Detalusis veiklos planas 

2.  Ugdymo proceso priežiūros planas 

3.  Bendradarbiavimo su tėvais, socialiniais partneriais  planas 

4.  Kvalifikacijos tobulinimo planas 

5.  Renginių planas 

6.  Ūkinės-finansinės veiklos planas 

7.  Logopedo metinis veiklos planas 

8.  Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo planas  

 

 

SUDERINTA  SUDERINTA 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo Gimnazijos tarybos 

metodinės grupės 2019 m. gruodžio  20 d. 2019 m. gruodžio 23 d. posėdžio 

susirinkimo protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 5) protokoliniu nutarimu (protokolo Nr.8) 

 


