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                        PRITARTA 

                                                                           Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ 

                                                                 Tarybos 2022 m. sausio 5  d. nutarimu 

                              Protokolo Nr. 1                              

 

                               PATVIRTINTA 

                                                                           Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ 

                       direktoriaus  

                                                                 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-3 

 

 

ŽAGARĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYŠNIUKAS“ 

2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 

 

             Lopšelis-darželis yra savarankiška Joniškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.                    

             Lopšelio-darželio  kodas -  190551068, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – 

savivaldybės. Lopšelio-darželio buveinė -  Kęstučio g. 6, Žagarė, Joniškio r. sav., LT-84325. 

Telefonas: +370 426 56399,  +370 8 601 77 819,  Faksas: +370 426 56399, elektroninis adresas – 

zagares.darzelis@gmail.com bei internetinė svetainė www.zagaresvysniukas.lt 

  Lopšelio-darželio veiklos sritys – švietimas. 

  Lopšelio-darželio veiklos rūšys: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas; priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymas; kitų maitinimo paslaugų teikimas.  

              Ugdymo kalba – lietuvių. Ugdymo forma – dieninė. 

 

1.  Organizacinė struktūra ir valdymas. 

 

  Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba;  

pedagogų taryba.  Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, 

telkianti auklėtinių tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę svarbiausiems lopšelio-

darželio veiklos uždaviniams spręsti. Pedagogų taryba – nuolat veikianti vaikų lopšelio-darželio 

savivaldos institucija, sprendžianti su ugdymu susijusius klausimus ir inicijuojanti ugdymo proceso 

pakeitimus. Ugdymo institucijos uždavinius taip pat padeda įgyvendinti ir vaiko gerovės komisija.  

 Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kuris organizuoja visą lopšelio-darželio veiklą. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas, grupių mokytojai, logopedas, socialinis pedagogas – pavaldūs 

direktoriui, atsako už vaikų ugdymą. Aptarnaujantis personalas – tiesiogiai pavaldus direktoriui, 

vykdo jiems priskirtas funkcijas. Vyr. buhalteris – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą 

finansinę veiklą.  

 2021 metais lopšelyje-darželyje buvo ugdomi 66 vaikai, veikė keturios grupės: ankstyvojo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir savaitinė grupės.  

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ ugdymo 

programą „Vyšniuko dienelės“, kurios  ugdymo turinyje numatytos vaiko esminės nuostatos ir 

gebėjimai, vaiko veiksenos. Programoje turinys orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą, 

reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės ugdymui. 

            Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programą“. 

            Ugdymo įstaigoje dirbo 25 darbuotojai: vienuolika mokytojų, iš jų 5 vyr. mokytojai, 

socialinė pedagogė, vyresnioji  muzikos mokytoja, vyresnioji priešmokyklininio ugdymo mokytoja, 

logopedė. 

mailto:zagares.darzelis@gmail.com
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Šeimoms, auginančioms vaikus, kurie turi kalbos ir komunikacinių sutrikimų, pagalbą ir 

konsultacijas teikia logopedas. 2019 m. atidaryta savaitinė grupė. 2021 metais paslauga suteikta 11 

vaikų. Savivaldybėje yra daug šeimų, dėl materialinio ir dvasinio nepritekliaus negalinčių užtikrinti 

savo vaikų ugdymo, todėl  vaikai į darželį vežiojami ne tik į savaitinę grupę, bet ir į dienines 

grupes. Taip užtikrinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų  prieinamumas 

socialiai pažeidžiamiems ir atokiai nuo darželio gyvenantiems vaikams. 

 

2.  Prioritetai: 

 

 Ugdymo(si)  kokybė.  

 Ugdymo(si)  aplinka.  

 Bendravimo santykiai. 

 

  3.  Situacijos analizė. 

           Joniškio rajono  Žagarės vaikų lopšelio-darželio ,,Vyšniukas“ 2019-2022 metų strateginio 

plano  ir 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai.  

Vienas iš strateginio plano tikslų - gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio 

kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.  

           Dėl šalyje įvesto 2021 m. karantino,  pavyko dalinai įgyvendinti 2021 metų įstaigos metinę 

veiklos programą. Tėvų ir globėjų pateikti  prašymai patenkinti 100 procentu.  Darželį lankė 66 

vaikai.  Vaikai iš atokiai gyvenančių vietų vežami įstaigos transportu. Šiais metais įstaigos 

autobusas važiuoja po du reisus atsivežti ir parvežti vaikų.  Pagal bendruomenės poreikį įsteigta ir 

suformuota savaitinė grupė pasiteisino 100%,  jos poreikis  auga, grupėje nuolat gyvena 10-12 

vaikų. Suteiktos sąlygos vaikams, kuriems gyvybiškai reikalinga ypatinga priežiūra, maitinimas ir 

ugdymas. Ši grupė reikalinga ne tik socialiai pažeidžiamiems vaikams, bet yra ir išsigelbėjimas 

užimtiems tėvams, kurie dirba slenkančiu grafiku arba turi ilgas darbo valandas.   

          Šie metai kėlė nemažai iššūkių, prisitaikant prie kintančių situacijų, vėl grįžtant prie 

nuotolinio ir mišriojo  ugdymo karantino metu, priimant kompleksinius sprendimus, numatant 

veiklos perspektyvą. Didelę ugdomosios veiklos dalį praleidome nuotoliniame ugdyme.  Teko 

glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais. Sukurta daug  pamokėlių video įrašų (apie 80), 

kurie buvo skelbiami grupių facebook paskyrose. Grupių tėvai, nepaisant to, kad ugdymas vyko 

nuotoliniu būdu ir kilo su tuo susijusių sunkumų, stengėsi dalyvauti ugdymo procese: darželio 

organizuojamose parodose, veiklose, jungėsi prie vaizdo konferencijų ir pokalbių platformos 

„Zoom“ ir dalyvavo pamokėlėse, siuntė nuotraukas su vaikų nuveiktais darbais, dalijosi įspūdžiais. 

         Pavyko įgyvendinti beveik visus suplanuotus darbus, renginius. Dėka stiprios mokytojų, 

pagalbos vaikui specialistų, tėvų ir visos bendruomenės, kaip vieningos komandos, pastangų 

pavyko sėkmingai įgyvendinti įstaigos veiklos prioritetus. Nenutrūkstamai vyko nuoseklus  

ugdomosios veiklos planavimas grupėse bei atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas, organizuoti 

VGK posėdžiai, nustatyta reikalinga švietimo pagalba, kurtos pritaikytos individualios programos.   

Kompiuterizuotos visų pedagogų,  sveikatos ugdymo ir mitybos bei kitų specialistų darbo vietos, 

turinčios interneto ryšį. Mokytojai 100%  išmoko dirbti ir tinkamai panaudoti  informacines 

technologijas.   Pedagogai šiais metais tobulino savo žinias ir kompetencijas kursuose ir 

seminaruose (433 valandos). Viena mokytoja sėkmingai įgijo vyresniojo mokytojo  kvalifikacinę 

kategoriją.  

Antrasis strateginio plano tikslas - kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką.          

          Ugdymas planuojamas vadovaujantis darželio pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo 

programa „Vyšniuko dienelės“, kurios  ugdymo turinyje numatytos vaiko esminės nuostatos ir 

gebėjimai, vaiko veiksenos. Programoje turinys orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą, 

reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės ugdymui, ikimokykliniame ugdyme ugdomas 51 vaikas. 

Priešmokyklinis ugdymas, kuriame dalyvauja 14 vaikų, organizuojamas pagal ,,Bendrąją 
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priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Įgyvendinama Tarptautinė socialinių įgūdžių 

prevencijos programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse. 

        Vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, pildomas Vaiko ugdymo 

pasiekimų ir pažangos aplankas (2 k. per mokslo metus (ruduo-pavasaris)); priešmokyklinėje 

grupėje 2 kartus per metus (rudenį-pavasarį) atliekamas Mokyklinės brandos tyrimas (J. Jiraseko 

orientacinis mokyklinės brandos testas (modifikuotas A.Kerno)); kaupiamas ir pildomas vaiko 

Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos aplankas: vaiko daroma pažanga yra vertinama 

nuolat, pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo 

darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.; kasdienė informacija apie vaiko pasiekimus 

kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose (el. dienyne) ar 

kt. Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 

2 kartus per metus; pavasarį pateikiama Priešmokyklinio ugdymo pedagogo(ų) rekomendacija 

būsimam pradinių klasių mokytojui. Vyrauja tinkama psichologinė aplinka įstaigoje, dirba vaiko 

gerovės komisija, pagalbos mokiniui specialistai – logopedas, socialinis pedagogas.       

        Ugdytinių pasiekimai įvertinti „Mūsų darželis“ el. dienyne (įdiegtas nuo 2020 m. spalio mėn.). 

Įvertinus vaikų pasiekimus, atkreipiamas dėmesys į individualius vaikų poreikius ir priemones kaip 

ugdyti (kasdieniniai vaiko įgūdžiai, kalbos ir bendravimo įgūdžiai ir kt.). Jei vaikas pagal savo 

amžių neatitinka pasiekimų žingsnelio, jam skiriamas papildomas dėmesys ugdyti vieną ar kitą 

įgūdį.  

         Atnaujintos darželio kiemo edukacinės erdvės. Demontuotas nesaugus vaikų darželio lauko 

takas ir išklota nauja trinkelių danga. Aprūpintos visos darželio grupės kompiuteriais ir interneto 

prieiga.  

          Paskelbto karantino metu dėl koronaviruso pandemijos buvo nuolat vykdoma  6 vaikų 

priežiūra išimties atveju, kurių tėvai dėl darbo funkcijų negalėjo prižiūrėti namuose. Užtikrintas 

įstaigos patalpų valymas ir dezinfekcija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos 

priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos. Pagerinome sąlygas vaikų pavėžėjimui - įsigijome naujas 8 

vaikiškas kėdutes ir pasėdukus. Visose grupėse vaikų saugumui užtikrinti reguliariai tiriami 

paviršiai.  Šiuo pandeminiu laikotarpiu rekomendavome vaikų tėvų į ugdymo įstaigų grupes 

neįleisti, išskyrus išskirtinius atvejus, kai dėl ypatingai jautrių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vaikų ypatumų staigus atskyrimas negalimas ar nerekomenduojamas pagalbos vaikui 

specialistų.   

          Ypatingas dėmesys skiriamas romų tautybės vaikams, nes šie vaikai dažniausiai yra auginami 

šeimose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko rečiau nei daugumos lietuvių šeimos vaikų. Šiuo 

metu darželį lanko 3 romų tautybės vaikai, iš jų – vienas priešmokyklinę ugdymo grupę. Atėję jie 

dažniausiai kalba tik gimtąja – romų arba rusų kalba. Siekiame, kad romų vaikai išmoktų lietuvių 

kalbos,  o mūsų vaikai susipažintų su jų papročiais bei tradicijomis (dalyvavome  Žagarės 

specialiosios mokyklos projekte „Kalėdiniai tautų papročiai ir tradicijos“).  

Dalyvavome  keliuose Respublikiniuose projektuose : edukacinis prevencinis projektas ,,Judu ir 

kalbu“,  akcijoje ,,Solidarumo bėgimas“, kūrybinių darbų parodoje ,,Senių besmegenių šou“. 

Puoselėjome ir  darželio tradicijas,  papročius, šventėme kalendorines šventes. Padėjome atsiskleisti 

vaikų meniniams sugebėjimams. Pilietiškumui ir patriotizmui ugdyti įstaigoje organizuojami 

Laisvės gynėjų, Lietuvos Valstybės atkūrimo, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventes. 

Stiprindami vaikų fizinę sveikatą, kartu su darželio vaikais, dalyvaujame programoje „Vaisių ir 

daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Darželis 

dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 

programoje ir buvo įdarbinęs 1 jaunuolį iki 18 metų. 

Trečiasis strateginio plano tikslas - stiprinti bendravimo santykių kultūros kaitą.  

          2021 m. iki kovo mėnesio vidurio bendravimas su kolegomis bei ugdytiniais ir jų tėvais 

(globėjais) vyko virtualioje erdvėje. Tačiau nežiūrint to, kad nepavyko įgyvendinti daugumos 
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veiklų, ryšys su tėvais sustiprėjo. Puikiai išnaudojome susidariusią situaciją ir bendravimą 

perkėlėme į virtualią aplinką. Grupių bei darželio svetainėje, Facebook paskyrose talpinama 

informacija, tvarkos, aprašai, įsakymai, renginių, projektų nuostatai greičiau pasiekia šiuolaikinius 

su informacinėmis technologijomis „draugaujančius“ tiek tėvus, tiek darbuotojus, ir greičiau 

gaunamas grįžtamasis ryšys. Asmeninis bendravimas vyksta per Messenger programėlę, el. paštą.               

       Darželio taryba pritaria esminiams tikslams, gerinant įstaigos veiklą. Su aptarnaujančiu 

personalu pravesti metiniai pokalbiai, skirtos metinės užduotys. Vykdoma  asmens duomenų 

saugojimo politika, lygių galimybių politika. 

        Ir toliau bendradarbiaujama su esamais socialiniais partneriais bei su Joniškio PPT. Įsijungta į 

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamas akcijas, asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“, „Sveikatiada“ veiklas. Priešmokyklinėje ir vyresniojo amžiaus 

ikimokyklinėje grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“.  Aktyvus 

bendruomenės narių dalyvavimas Europos judumo savaitėje, kasmetinėje sveikatinimo šventėje „Aš 

bėgu“. Dalyvauta Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji bibliotekos Žagarės filialo  

bibliotekos renginiuose. Draugaujame  tarptautiniu mastu su Latvijos Respublikos  Saldaus 

savivaldybės Saldus  miesto  darželiu „Pasacina“, dalinamės darbo patirtimi, sklaida.  

       Skelbiama informacija apie įstaigą visuomenei laikraštyje „Sidabrė“. Nuolat atnaujinama 

informaciją apie  darželio veiklą įstaigos tinklapyje www.zagaresvysniukas.lt  

       Metiniai įstaigos tikslai ir įgyvendintos priemonės atliepia numatytus strateginius tikslus. 

Siekėme geros ugdymo (-si) kokybės užtikrinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo su 

bendruomene, socialiniais partneriais efektyvinimo, puoselėjome patriotizmo ir etninės kultūros 

tradicijas. 

 

4. Metinis veiklos tikslas, uždaviniai, administracijos veikla. 

 

Tikslas 3.  Stiprinti bendravimo santykių kultūros kaitą. 

Uždaviniai: 

1. Gerinti mikroklimatą. 

2.Tobulinti lopšelio-darželio bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo santykius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zagaresvysniukas.lt/
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Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atsakingas Laukiami rezultatai Atsiskaitymo 

forma 

4.1. 1. Įstaigos veiklos prioritetų 

pristatymas ir aptarimas. 

2. Darželio veiklos programos 2022 

m. projekto pristatymas. 

3. 2022 m. biudžeto sąmatos 

projekto pateikimas. 

4. Priešmokyklinio, ikimokyklinio 

grupių ir specialistų ilgalaikių 

ugdymo planų parengimas,  

derinimas, tvirtinimas. 

5. Vadovo 2021 metų veiklos 

ataskaitos pateikimas. 

6. Viešųjų pirkimo ataskaitos 

parengimas ir pateikimas per CVPO. 

7. Mokinių ir pedagogų registrų 

tvarkymas, ŠVIS duomenų bazės 

tvarkymas, ataskaitų pateikimas. 

8. Mokytojų tarybos posėdžiai. 

 

    

    I 

ketvirtis 

 

Direktorius,  

mokytojai, 

raštvedė 

Bus numatyti 2022 metų grupių 

veiklos tikslai, uždaviniai. 

Numatyti jų sprendimo būdai. 

Parengtos ataskaitos. 

Bus užtikrinta 

kokybiška įstaigos veikla, 

efektyvus dokumentų valdymas,   

planingai organizuojamos 

veiklos įgyvendinimas kiekvieną 

savaitę. 

  

Sustiprėjusi lopšelio-darželio 

savivalda. Bus sukurta kokybės 

įsivertinimo grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolai, 

Programos, 

projektai, 

ataskaitos. 

Protokolas  

Protokolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  1.Valgiaraščio atnaujinimas 

pavasario-vasaros sezonui. 

2. Darbuotojų atostogų grafikų 

rengimas, derinimas. 

3. Tėvų apklausa ir grupių skaičiaus 

numatymas vasaros sezono metu. 

4. Viešųjų pirkimo plano 2022 

m. rengimas 

 

Direktorė, sveikatos 

ugdymo ir mitybos 

specialistė, mokytojai 

 

 

4.3 3. I-mo ketvirčio įstaigos finansinių  

ataskaitų rengimas. 

Kovas, 

balandis 

Direktorius, buhalteris, 

mokytojai 
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4.Organizaciniai–informaciniai 

klausimai. 

  

4.4 1. Vaikų pasiekimų vertinimo 

analizė.  

2. Vaikų brandumo mokyklai 

įvertinimas. 

3. VGK veiklos ataskaita. 

 

Gegužė Direktorius, 

logopedas, 

mokytojai 

Bus aptarti 2021-2022 m. m. 

pasiekti rezultatai, numatytos 

2022-2023 m. veiklos.  

Paaiškės priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiruošimas 

mokytis mokykloje. Bus aptarti 

pažangos ir pasiekimų rezultatai 

ir pateikti tėvams susipažinimui. 

 

4.5 1.Pedagogų veiklos  

įsivertinimas. 

2.Pedagogų kvalifikacijos  

kėlimo kursai. 

3.Darbo vasaros metu  

aptarimas.  

3. II-ojo ketvirčio įstaigos finansinių  

ataskaitų rengimas. 

4.Organizaciniai –  

informaciniai klausimai. 

Birželis Direktoriaus, 

mokytojai, buhalteris. 

Mokytojai turės galimybę 

palyginti savo ir kolegų darbą, 

gebės perimti ir pritaikyti 

teigiamą kolegų patirtį savo 

darbe. 

Protokolai 

4.6 1. Pasirengimas naujiems mokslo 

metams. 

2.Dokumentų (tvarkaraščių, įsakymų 

ir kt.) rengimas ir derinimas. 

2.Darbuotojų tarifikacijų rengimas 

2022 m. sausio ir rugsėjo mėn.  

Rugpjūtis, 

Rugsėjis 

 

 

 

Sausis 

Rugsėjis  

Direktorius, 

mokytojai, buhalteris, 

raštvedė 

Sudaryti grafikai,  tvarkaraščiai, 

parengti įsakymai. 

 

4.7 1. Vaikų sąrašų sudarymas, grupių 

formavimas. 

2. Pasirengimas visuotiniam tėvų 

susirinkimui. 

3. Sveikatos dokumentų tvarkymas, 

Rugsėjis  Direktorius, 

mokytojai, buhalteris, 

raštvedė 

Suformuotos grupės pagal vaikų 

amžių, sutvarkytos mokinių ir 

pedagogų duomenų bazės.  

Peržiūrėti ir pakoreguoti 

ugdomieji planai. Sudaryti 

Suformuotos 

darželio grupės, 

sutvarkyta 

pedagogų ir vaikų 

duomenų bazės, 
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tikrinimas. 

4. Ugdomosios veiklos planų 2022 

aptarimas m. m. derinimas su 

grafikais, tvarkaraščiais.  

5. Pedagogų ir mokinių duomenų 

bazės tvarkymas. 

6.III-čio ketvirčio įstaigos finansinių  

ataskaitų rengimas.   

patvirtinimui įstaigos darbuotojų 

tarifikacijos sąrašai.  

patvirtinti įstaigos 

darbuotojų 

tarifikacijos 

sąrašai, parengta 

III-čio ketvirčio 

finansinių 

ataskaitų rinkiniai. 

4.8 1.Pasiruošimas tarptautinei mokytojų 

dienai 

3.Vaiko gerovės komisijos darbo 

aptarimas. 

4. Įstaigos veiklos funkcionavimo 

užtikrinimas (šildymas, elektra, 

ryšiai, vandentiekis, ilgalaikio ir 

trumpalaikio turto remontas ir kt.) 

Spalis Mokytojai, VGK 

komisijos nariai, 

buhalteris 

Vyks konstruktyvus viso 

darželio bendruomenės 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas.   

Bus laiduojamos tinkamos ir 

saugios darbo sąlygos. 

VGK protokolas. 

 

4.9 1. Pasirengimas inventorizacijai. 

2.Dokumentacijos plano, registro 

sąrašo derinimas, senų dokumentų iš 

archyvo nurašymui teikimas. 

 

Lapkritis Direktorius, 

mokytojai, buhalteris, 

raštvedė 

Bus atlikta įstaigoje 

inventorizacija.  Pakoreguotas ir 

suderintas dokumentacijos 

planas 2023 metams. Sutvarkyti 

archyvai. 

Atlikta 

inventorizacija. 

Suderintas 2023 

metų 

dokumentacijos 

planas.  

4.10 1.Pasiruošimas Kalėdiniam 

laikotarpiui. 

2. Inventorizacijos aptarimas. 

3. Viešųjų pirkimų organizavimas 

(sutarčių vykdymo priežiūra). 

2023 

metų sąmatos projekto rengimas, 

aptarimas. 

4. Priešgaisrinės ir civilinės  

saugos būklės įstaigoje vertinimas. 

Gruodis Direktorius, 

mokytojai, buhalteris, 

raštvedė 

Suorganizuota Kalėdų senelio 

šventė, pratęstos ar sudarytos 

naujos  sutartys, 

Sudarytas 2023 metų sąmatos 

projektas, IV-to ketvirčio 

pateiktos finansinės ataskaitos, 

darbuotojų metinės veiklos 

įsivertinimas, sukurtos  naujos 

užduotys kitiems metams. 

 

Sudarytos ar 

pratęstos sutartys, 

pateiktos 

finansinės 

ataskaitos.  
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5.Darbuotojų metinės veiklos 

įsivertinimas ir naujų užduočių 

kitiems metams numatymas. 

6. IV-to ketvirčio įstaigos finansinių  

ataskaitų rengimas. 

                                                                    

5. Tikslas: Stiprinti bendravimo santykių kultūros kaitą 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

5.1. Gerinti 

mikroklimatą. 

Vadovo personalo valdymo 

kompetencijos kėlimas. Lygių 

galimybių sudarymas 

Direktorius 

Darbo grupė 

 

Administracija aktyviai dalyvauja miesto, respublikos 

kursuose, seminaruose, konferencijose mikroklimato 

gerinimo klausimais. Vadovo, mokytojų  ir tėvų 

tarpusavio pasitikėjimas. Vartotojas įsitikinęs mūsų 

paslaugos patikimumu. 

 

Personalas supažindintas su pozityvaus mąstymo terapija 

ir taiko ją praktikoje. Skleidžiama informacija apie savęs 

tobulinimo praktikas (atsipalaidavimo būdai, savo kūno 

energijos srautų/emocijų kontrolė ir kt.). Organizuotos 

išvykos, pokalbiai darbuotojų bendruomenėje 

mikroklimato gerinimo klausimais. Skatinami asmeniniai 

siekiai. Organizuoti išvykas, pokalbius kolektyve, kas 

padėtų atvirai įvardinti konfliktus, pagerintų tarpusavio 

bendravimą ir bendradarbiavimą, dažniau organizuoti 

diskusijas bei individualius pokalbius su mokytojais ir 

pagalbinio personalo darbuotojais dėl jų atliekamo darbo 
ir tarpusavio santykių kolektyve gerinimo. 

Tėvų švietimo plėtojimas. Direktorius 

Mokytojai 

Teigiamos informacijos apie save 

viešinimas. 

Direktorius 

Darbo grupė 

5.2. Tobulinti 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

narių bendravimo 

ir 

bendradarbiavimo 

santykius. 

 

Praktinių seminarų apie savęs 

tobulinimą organizavimas. 

Direktorius 

Mokytojai 

Išvykų, pokalbių darbuotojų 

bendruomenėje rengimas. 

Direktorius 

Mokytojai 

Tėvai 

Sąlygų sudarymas ugdytinių šeimos 

narių savanorystei. 

Direktorius 

Mokytojai 

 

Bendravimas neformalioje aplinkoje. Direktorius 

mokytojai 
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6. Mokytojų tarybos veiklos planas. 

             Tikslas: analizuoti ir aptarti įstaigos veiklos plano realizavimo klausimus, įgyvendinant svarbiausią veiklos programos tikslą bei 

numatytus uždavinius. 

            Uždaviniai: 

1. Svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl veiklos programos įgyvendinimo. 

2. Analizuoti ir teikti pasiūlymus ugdymo kokybės tobulinimo ir plėtojimo klausimais. 

3. Stiprinti bendravimo santykių kultūros kaitą. 

Eil. 

Nr. 
Posėdžių temos Data Atsakingas 

1. I. Lopšelio-darželio 2022 metų įstaigos veiklos plano projekto pristatymas. 

1. L.-d. veiklos plano 2022 m. svarstymas ir papildymas, teikimas darželio tarybos pritarimui.  

2. Mokytojų tarybos veiklos ir posėdžių plano 2022 m. pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas. 

3. Vaiko gerovės komisijos  2022 m. pristatymas, aptarimas, tvirtinimas. 

4. Pedagogų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimo plano 2022 m. pristatymas, aptarimas, 

tvirtinimas.  

2022-01 Direktorius 

Mokytojai  

2. II. „Vaikų pasiekimai ir pažanga. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasirengimas mokyklai“. 

Pranešėjos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos. 

1. Dėl 2022 m. I-ojo pusmečio veiklos plano įgyvendinimo aptarimo: ugdomojo proceso ir 

pedagoginės veiklos priežiūros aptarimas, materialinės bazės ir ugdymo modernizavimo plano 

įgyvendinimas.  

2. Dėl grupių ataskaitų už 2022 m. I pusmetį pristatymo, aptarimo. 

3. Dėl tėvų apklausos dėl darželio poreikio vasaros metu rezultatų aptarimo ir dėl vasaros darbo 

organizavimo. 

4. Dėl pasiruošimo Rugsėjo 1-osios šventei. 

5. Dėl informacinių klausimų. 

2022-05 

 

Direktorius 

Mokytojai  

Kviestiniai asmenys 

3.  III. 2022-2023 mokslo metų veiklos planavimas. 

1. Dėl vasaros darbo ir pasiruošimo naujiems mokslo metams aptarimo. 

2. Dėl grupių komplektavimo 2022-2023 m.m. ir darbo krūvių pasiskirstymo. 

3. Dėl informacinių klausimų. 

2022-08 Direktorius 

Mokytojai  

Kviestiniai asmenys 
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4. IV. Tiriamosios-analitinės veiklos 4.3.1. ir 4.3.2. rodiklių „Mokytojų kompetencija ir 

nuolatinis profesinis tobulėjimas“ analizės aptarimas. Pranešėja: veiklos įsivertinimo darbo 

grupės pirmininkė  

1. Dėl 2022 m. įstaigos veiklos rezultatų, pasiekimų ir pokyčių: ugdomojo proceso ir pedagoginės 

veiklos priežiūros aptarimas, grupių ataskaitos, materialinės bazės ir ugdymo modernizavimo 

plano įgyvendinimo ataskaita. 

2. Dėl biudžeto ir mokymo lėšų tikslingo paskirstymo ir veiksmingo panaudojimo ugdymo(si) 

edukacinių aplinkų kūrimui, atnaujinimui, priemonių įsigijimui ir kt. aptarimo. 

3. Dėl informacinių klausimų. 

2022-12 Direktorius 

Mokytojai 

Kviestiniai asmenys 

 

        7.  Lopšelio-darželio tarybos veiklos planas. 

     

         TIKSLAS: skatinti darželio bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant gerinti ugdymo(si) kokybę. 

         UŽDAVINIAI: 

1. Padėti pritraukti lėšas įstaigos reikmėms. 

2. Talkinti formuojant įstaigos materialinius išteklius. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. 
2022 m. Žagarės vaikų lopšelio-darželio ,,Vyšniukas“ tarybos veiklos plano sudarymas ir 

aptarimas, suderinimas su administracija. 
Sausis Pirmininkė 

2. 
2022 m. Žagarės vaikų lopšelio-darželio ,,Vyšniukas“  metinės veiklos programos projekto 

svarstymas ir pritarimas. 
Sausis Direktorė 

3. 
Žagarės vaikų lopšelio-darželio ,,Vyšniukas“ direktorės veiklos ataskaita, pagal 2021 m. veiklos 

plano rezultatus ir papildomai atliktas užduotis, jos įvertinimas. 
Sausis Direktorė 

4. Žagarės vaikų lopšelio – darželio išlaidų sąmatos paskirstymas 2022 metams. Sausis Direktorė 

5. 
Žagarės vaikų lopšelio-darželio ,,Vyšniukas“ darbuotojų metinės veiklos kintamosios dalies 

užduočių įvertinimas ir naujų numatymas. 
Sausis 

Direktorė 

Pirmininkė 

Tarybos nariai 
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6. Švietimą reglamentuojančių teisės aktų naujovių pristatymas. Rugsėjis Direktorė 

7. 
Tinkamas gaunamų lėšų pagal LR paramos ir labdaros įstatymą 2 proc. paskirstymas  ir 

panaudojimas. 
Gruodis 

Direktorė 

Pirmininkė 

8. Dalyvauti žinių turnyruose. 
Pagal 

galimybes 
Tarybos nariai 

9. Padėti atnaujinti lauko žaidimų aikštelę. Balandis Tarybos nariai 

10. 
Informacijos teikimas lopšelio-darželio internetinėje svetainėje apie lopšelio-darželio tarybos 

veiklą. 
Nuolat Pirmininkė 

11. Darbuotojų sveikinimas jubiliejaus proga. Nuolat Tarybos nariai 

12. Dėl įstaigos uždarymo vasaros metu.  Birželis 
Direktorė 

Pirmininkė 

13. Padėti pasiruošti Kalėdų Senelio sutikimo šventei. Gruodis Tarybos nariai 

14. Žagarės vaikų lopšelio-darželio ,,Vyšniukas“ tarybos veiklos ataskaita už 2022 metus. Gruodis Pirmininkė 

 

 

      8. Vaiko gerovės komisijos planas.  

         

    VGK veiklos tikslas - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui (si) aplinkos  

    kūrimą, tobulinti kryptingą specialiųjų poreikių vaikų ugdymą. 

 

    

Eil. 

Nr. 

Veikla Periodiškumas Atsakingi Pastabos 

1 2 3 4 5 

1 Sudaryti lopšelio-darželio VGK veiklos planą 2022 m. 2022-01 VGK nariai  

2 Organizuoti l.-d. VGK posėdžius 1-2 kartus per  ketvirtį VGK  pirmininkė  

3 Organizuoti l.-d. VGK pasitarimus esant būtinybei. Pagal poreikį VGK nariai  

4 Parengti l.-.d  VGK veiklos ataskaitą. 2022-12 VGK,  
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Logopedė 

PREVENCINĖ VEIKLA 

5 Organizuoti viktoriną priešmokyklinės grupės vaikams 

„Moki žodį – žinai kelią“. 

2022-11 Logopedė  

6 Prisijungti prie respublikinio ilgalaikio prevencinio 

projekto „Žaidimai moko“. 

Visus m. m. (data bus 

patikslinta). 

Logopedė  

7 Vykdyti užkrečiamų ligų prevenciją, formuoti tinkamos 

rankų higienos įgūdžius „Ar švarios mano rankytės?“  

2022 

IV ket. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

mokytojai 

 

8 Konsultuoti ligų profilaktikos temomis tėvus ir darbuotoju 2022 Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

mokytojai 

 

9 Pravesti saugaus eismo  savaitę 

„Atšvaitą turi – matomas esi“. 

2022-10 m. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

mokytojai 

 

10 Organizuoti  akciją „Savaitė be patyčių”  2022-03 m. VGK,     

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

mokytojai    

 

11 Paruošti informaciją tėvams ir pedagogams „Logopedo 

patarimai“. 

2022 VGK 

Logopedė 

Laikas derinamas 

12 Ugdytinių sveikatos tikrinimo rezultatai. 

Sveikatos būklė lopšelyje-darželyje. Ataskaitos 

pristatymas. 

2022-03   Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

13 Vaikų sveikatos priežiūros organizavimas, sveikatos 

ugdymo programų įgyvendinimas, dalyvavimas sveikatos 

ugdymo ir fizinio aktyvumo projektuose, konkursuose, 

akcijose ir kituose renginiuose, šių renginių organizavimas. 

Visus mokslo metus  Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

mokytojai 

 

14 Tęsti  tarptautinių programų „Zipio draugai“  vykdymą 

(socialinių, emocinių sunkumų įveikimo įgūdžių 

formavimas) 

2022 m. Priešmokyklinio, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

15 Pamokėlės mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo Visus metus Visuomenės sveikatos  
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klausimais: 

„Dantukų draugai ir priešai“, „Sveikos pėdutės – sveiki 

vaikai“.  

priežiūros specialistė 

16 Informacijos teikimas apie pastebėtus smurto bei patyčių 

atvejus įstaigos viduje 

Nuolat Lopšelio-darželio 

bendruomenė 
 

17 Vaikų, turinčių elgesio problemų ar 

psichologinių problemų, stebėjimas. 

Individualūs pokalbiai. 

Pagal poreikį VGK nariai, 

mokytojai 

 

 

18 Ruošti stendinę medžiagą ugdytiniams, pedagogams, 

tėvams. Metodinių priemonių ruošimas  

Metų eigoje VGK  

19 Dalyvavimas projektuose, konkursuose, akcijose, 

prevencinių renginių organizavimas 

Visus metus VGK  

20 Vykdyti pedagogų konsultavimą. Nuolat VGK  

SPECIALUSIS UGDYMAS 

21 Rinkti informaciją apie vaikus, turinčius ugdymo(si)  

sunkumų: 

1. gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą; 

2. aptarti įvertinimo rezultatus, skirti specialųjį (kalbos) 

ugdymą; 

3.   konsultuoti  pedagogus ir  tėvus. 

2022 rugsėjis VGK , logopedė, 

mokytojai, tėvai 

 

22 Užtikrinti vaikų, turinčių  kalbos sutrikimų poreikių 

tenkinimą ir tęstinumą: 

1. aptarti specialiųjų (kalbos) poreikių turinčių  ugdytinių 

pasiekimus ir nesėkmes su auklėtojomis ir tėvais; 

2. prireikus siūlyti vaiko specialiuosius (kalbos) ugdymo 

(si) poreikius įvertinti pedagoginėje-psichologinėje 

tarnyboje;  

Visus mokslo metus, 

atsižvelgiant į specialistų 

individualias  

rekomendacijas 

VGK , logopedė, 

mokytojai, tėvai 

 

23 Rengti informacinius stendus, pranešimus apie specialųjį  

(kalbos ) ugdymą. 

I kartą per pusmetį VGK nariai  

 

 

KRIZĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE VALDYMO PRIEMONĖS 

24 Įvykus krizei, vaiko gerovės komisijoje įvertinamos įvykio 

aplinkybės, parengiamas krizės valdymo lopšelyje-

Įvykus krizei, karantino 

metu 

VGK nariai  
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darželyje planas 

25 Pateikiama informacija lopšelio-darželio bendruomenei 

apie įvykį, primenama atsakingų asmenų funkcijos ir 

pareigos. 

Parengus 

planą 

 

VGK, 

lopšelio-darželio 

direktorius 

 

26 Apie įvykį  informuojamas Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto  skyrius. 

Prireikus – Joniškio rajono vyriausiasis policijos 

komisariatas ir kt. 

Įvykus krizei VGK, lopšelio-

darželio 

direktorius 

 

27 Sudaryti sąlygas karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių 

sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu logopedo ir kitą pagalbą 

teikti nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į 

ypatingų aplinkybių pobūdį 

Įvykus krizei, karantino 

metu 

VGK  (pagal 

galimybes) 

 

           

         9. Darba su šeima, ryšiai su visuomene ir socialiniais partneriais. 

 

Turinys Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas Atsiskaitymo forma 

Informacijos tėvams teikimas 

grupėse, elektroniniame 

dienyne, interneto svetainėje. 

 
2022 m. 

Mokytojai Bus vykdomas tėvų švietimas aktualiais 

pedagogikos, psichologijos, medicinos 

klausimais, siekiant užtikrinti vaiko 

sėkmingą ugdymą(si) ir pagalbą 

adaptacijos laikotarpiu. Mokytojai įgis 

naujos patirties tobulinti ugdymo(si) 

procesą, plėtoti įvairias ugdomosios 

veiklos formas. 

Metinė įstaigos 

veiklos ataskaita, 

mokytojų veiklos 

ataskaitos.  

Pedagoginė pagalba ir 

bendradarbiavimas padidintos 

rizikos šeimoms. 

2022 m.  Socialinis pedagogas Bus  padėta spręsti problemas, susijusias 

su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais 

(pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, 

saugumo užtikrinimo). Dirbama su 

vaikais turinčiais bendravimo, emocinių  

ir elgesio bei kt. problemų. 

 

Socialinio pedagogo 

veiklos ataskaita. 



15 

 

Informacinės medžiagos 

pateikimas grupių stenduose, 

elektroninis bendravimas, 

lankstinukų rengimas 

2022 m. Socialinis pedagogas, 

logopedas 

Bendradarbiaujama su mokytojais ir 

tėvais sprendžiant vaikų bendravimo bei 

elgesio, socialines-pedagogines 

problemas, ieškant efektyvių pagalbos 

būdų. 

Bus sudarytos galimybės tėvams būti 

aktyviais bendruomenės nariais. 

Sukurti lankstinukai, 

nuolat atnaujinama 

informacinė 

medžiaga stenduose. 

 Mokytojų ir tėvų susitikimai, 

bendradarbiavimas bei 

individualių konsultacijų 

teikimas.  

2022 m.  Mokytojai Įtraukti tėvus į ugdymo procesą, 

dalyvavimą šventėse, projektuose, 

parodose, akcijose. 

Mokytojų veiklos 

ataskaitos. 

Vaikų pasiekimų ir gebėjimų 

aptarimas su tėvais grupėse 

2022 m.  Mokytojai Vaiko aprašo aptarimas su tėvais.  Vaiko aprašai. 

Gerinti  ugdymo 

prieinamumą, supažindinti 

tėvus su teikiamomis įstaigos 

galimybėmis 

2022 m. Mokytojai Užtikrinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) programų  

prieinamumą socialiai pažeidžiamiems ir 

atokiai nuo darželio gyvenantiems 

vaikams 

Atidaryta savaitinė 

grupė, toliau 

gyvenančių šeimų 

vaikai yra vežami ne 

tik į savaitinę grupę.  

 

         10. Ugdomojo proceso priežiūra. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas 

asmuo 

Data Laukiamas rezultatas 

 

1. 

Ugdymo(si) aplinkos sąlygų ir saugumo sudarymas grupėse, 

pasirengimas naujiems mokslo metams. 

Direktorė,  

mokytojai 

Rugsėjis  Sudarytos sąlygos vaikui 

veikti, tobulėti, patenkinti savo 

poreikius 

2. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių el. dienynų, savaitinės 

grupės planų ir kitos dokumentacijos tvarkymo patikrinimas. 

Direktorė Kovas, 

lapkritis 

Dokumentacija atitinka 

reglamentuojančius 

dokumentus 

3. Vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo dokumentų patikra. Direktorė Balandis, 

spalis 

Grupių metiniai planai bus 

koreguojami pagal vaikų 

pasiekimus. 
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4. Tikslingas vertinimo rezultatų panaudojimas ugdymo 

organizavime visose amžiaus grupėse. Ugdomosios veiklos 

planavimas. Ugdomųjų veiklų stebėjimas grupėse. 

Direktorė Vasaris, kovas Gerės į vaiką ir jo gebėjimus 

orientuotas ugdymo turinys. 

5.  Palankios emocinės aplinkos kūrimo ir vaikų adaptacijos 

stebėsena. Tėvų ir pedagogių bendradarbiavimas šiuo 

laikotarpiu 

Direktorė, 

mokytojai 

Rugsėjis, 

spalis 

Vaikai lengviau adaptuosis 

grupėje. 

6. Pasivaikščiojimų lauke organizavimo kokybė, lauko aplinkų ir 

priemonių panaudojimo stebėsena. 

Direktorė Mokslo metų 

eigoje 

Mažės vaikų sergamumas, bus 

patenkinti judėjimo ir žaidimo 

poreikiai 

7. IKT panaudojimas ugdomajame procese stebėsena. Direktorė Mokslo metų 

eigoje 

Įdomesnis ir patrauklesnis 

ugdymo turinys, pedagogių 

kompetencijos tobulinimas, 

vaiko ugdymo(si) motyvacijos 

skatinimas. 

8. Mokytojų, specialistų dalyvavimas Joniškio rajono švietimo 

centro ir kituose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, 

kursuose įprastiniu ir nuotoliniu būdu 

Mokytojai Mokslo metų 

eigoje 

Kryptingai organizuotas 

mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas gilins metodines 

žinias, profesines 

kompetencijas. Bus diegiami 

veiksmingesni darbo būdai, 

nuolat įsivertinant, mokantis, 

dalijantis gerąja darbo 

patirtimi. 

     

        11. Vaikų saviraiška, kultūrinių renginių organizavimas.                                                                                                                                  

   

Renginio veiklos 

pavadinimas 

Atsakingas asmuo Data Pastabos 

Projektinė veikla 

Projektas „Duonelės 

kelias“  

Lina Surblienė 

Miranda Norvilienė 

 

2022 m. sausis 

 

Duonos atsiradimas ant mūsų stalo, sveikas maistas 
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Projektas „Piešiam rankom 

ir pirštukais“ 

Lina Surblienė 

Miranda Norvilienė 

2022 m. vasaris Stiprės patyriminės veiklos ryšys su supančiu 

pasauliu, bus sudaryta galimybė vystytis vaiko 

individualybei 

Amatų ir rankdarbių 

savaitė „Kaziukui artėjant“ 

Reda Šakinskaitė, Irena 

Virbalienė 

2022 m. kovas 

 

 Dalyvauja visos darželio grupės 

Projektas „Darželinukas – 

darželyje“ 

Lina Surblienė 

Miranda Norvilienė 

2022 m. kovas Pažintis su sėklomis, stebės ir tyrinės aplinką 

Projektas ,,Daržiukas ant 

palangės” 

Sigita Paterebienė Svaja 

Meškienė 

2022 m. kovas-

gegužė 

 

 

Išauginti augalėliai  keliaus į darželio gėlyno lysvę 

vasarai. 

 

                        

 

 

 

 

Projektas „Žaidžiame 

pasaką“ 

Lina Surblienė 

Miranda Norvilienė 

2022m. balandis  

Tarptautinis projektas 

,,Žmogaus dovana Žemei“. 

(dalyviai)  

Roma Stankienė 2022 m. I 

pusmetis 

Ilgalaikio projekto dalyviai, kurį organizuoja 

asociacija ,,Gyvoji planeta“ 

 

Projektas „Paskaityk, 

pasek man pasaką“ 

Reda Šakinskaitė, Irena 

Virbalienė 

 

2022 m. balandis 

 

Dalyvauja visos darželio grupės 

Projektas – tyrinėjimų 

savaitė gamtoje ,,Aš 

mažasis mokslininkas“ 

 

Lina Surblienė 

Miranda Norvilienė 

 

2022 m. gegužė, 

spalis 

 

Balos, vabalėlių, pumpuro/lapo, sraigės stebėjimas ir 

tyrinėjimas 

 

Mini projektas. Erdviniai 

darbeliai iš buitinių atliekų 

„ Naminiai gyvūnai“ 

Ginta Skiriuvienė 

Daina Keturakienė 

 

2022 m. spalis 

 

Darželio  vaikų, tėvelių, pedagogų kūrybinių  

darbelių parodėlė. 

Ekskursijos 

  

 

 

 

 

Parodos, konkursai, atviros veiklos 
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Edukacinis užsiėmimas 

,,Išvarysim šaltą žiemą 

(gaminame Užgavėnių 

kaukes)“ 

Reda Šakinskaitė,  

Irena Virbalienė 

 

2022 m. vasaris 

 

Dalyvauja visos darželio grupės 

Paroda. ,,Dėkoju tau, 

duonele“. 

 

Ginta Skiriuvienė 

Daina Keturakienė 

 

 

2022 m. vasaris 

 

Piešinių parodėlė paminėti duonos dienai. 

 

 

 

Paroda. „ Gandrai 

sugrįžo“.  

Ginta Skiriuvienė 

Daina Keturakienė 

 

2022 m. kovas 

 

Darželio vaikų, pedagogų kūrybinių darbelių 

parodėlė,  baltųjų gandrų sugrįžtuvėms paminėti.  

 

 

Paroda  ,,Velykinis 

kiaušinis kitaip“ Darbeliai 

Velykų tema.  

Sigita Paterebienė Svaja 

Meškienė 

 

2022 m. balandis 

 

Darbelių paroda darželio stende, laiptinėje. Velykinių 

darbelių paroda Žagarės miesto bibliotekoje. 

Dalyvauja visos darželio grupės. 

Darbelių paroda „Mamos 

karūna“ 

 

Lina Surblienė 

Miranda Norvilienė 

 

2022 m. balandis 

 

Eksponuojama darželio stende, laiptinėje 

 

Edukacinė savaitė visai 

darželio bendruomenei 

,,Velykų zuikučio 

dirbtuvėlėje“. 

Roma Stankienė 

 

2022 m. 

balandžio mėn. 

 

Kiaušinių marginimas senoviniu būdu-vašku. 

 

Floristinių kilimų kūrimas. Roma Stankienė 

 

2022 m. rugsėjis Atvira veikla visai darželio bendruomenei 

 

Edukacinė veikla 

,,Senovinė Žagarės lėlė – 

Bubolis” 

 

Sigita Paterebienė Svaja 

Meškienė 

 

2022 m. spalis 

 

Lėlės gaminimas Lėlių namuose. 

Dalyvaus visų grupių vaikai. 

 

Paroda.„Padovanok 

draugui dovaną“ 

 

Ginta Skiriuvienė 

Daina Keturakienė 

 

2022 m. lapkritis 

 

Darželio vaikų, pedagogų kūrybinių darbelių 

parodėlė.  
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Paroda – konkursas 

,,Kalėdinis atvirukas“ 

Sigita Paterebienė Svaja 

Meškienė 

 

2022 m. gruodis 

 

Dalyvauti rajono savivaldybės organizuojamame 

konkurse-parodoje. 

Dalyvauja visų grupių vaikai. 

 

Kūrybinių veiklų mėnuo 

„Jau kvepia Kalėdos“  

Reda Šakinskaitė,  

Irena Virbalienė 

2022 m. gruodis 

 

Dalyvauja visos darželio grupės 

Paroda „Kalėdų 

nykštukas“ 

Reda Šakinskaitė,  

Irena Virbalienė 

2022 m. gruodis 

 

Darželio vaikų, jų šeimos narių, darbuotojų kūrybinių 

darbų parodėlė 

Sporto pramogos, šventės 

Pramoga „Žiemos 

išdaigos“ 

Lina Surblienė 

Miranda Norvilienė 

 

2022 m. sausis – 

vasaris 

Darželio kieme 

Rytmetys ,,Tėviškėle 

miela, Tau - dainelė mana“ 

Roma Stankienė 2022 m. vasaris-

kovas 

 

Užgavėnių šventė ,, Viso 

gero, Žiema. Bėki greit iš 

kiemo“. 

 

Roma Stankienė 

 

2022 m. kovo 1d.  

 

Šventė gamtoje 

 

Projektinės savaitė, skirta  

lietuvių kalbos dienoms 

paminėti „Kalbos skrynelę 

atvėrus“ 

Reda Šakinskaitė, 

Irena Virbalienė, 

Roma Stankienė 

2022 m. kovas  

 

PUG  

(Projektas pagal valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

iniciatyvą) 

Tradicinė Jurginių šventė 

,,Jurgis žemę atrakino“ 

 

Roma Stankienė 

 

2022 m. balandis 

 

Šventė gamtoje 

 

Koncertas Šeimos dienai Roma Stankienė 

 

2022 m. gegužė 

 

Pagal epidemiologinę situaciją. Gamtoje su žiūrovais 

arba filmavimas ir pateikimas peržiūrai nuotoliniu 

būdu. 

Priešmokyklinukų 

atsisveikinimo su darželiu 

šventė „Lik sveikas, 

darželi, sveika, 

Reda Šakinskaitė, 

 Irena Virbalienė, 

Roma Stankienė 

2022 m. birželio 1 

d. 

 

PUG arba integruota  į bendrą darželio renginį, skirtą 

vaikų gynimo dienai 

(atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją) 
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mokyklėle“ 

Mokslo metų užbaigimo ir 

sporto šventė ,,Vaikystės 

šypsena“. 

 

Roma Stankienė ir visa darželio 

bendruomenė. 

 

 

2022 m. birželis 

 

Šventė rengiama Žagarės parko stadione. 

 

Mokslo metų pradžios 

šventė ,,Tapu, tapu į 

darželį, kas rytelį, kas 

rytelį“. 

 

Roma Stankienė 2022 m. rugsėjis 

 

Renginys darželio kieme. 

 

Baltų vienybės dienos 

minėjimas.  

 

Roma Stankienė 

 

2022 m. rugsėjis 

 

Bendrystė su vaikais iš Latvijos (nuotoliniu būdu) 

Rudenėlio šventė  

,,Tai daržovių, vaisių 

margumynai, sveikina 

visus jus vitaminai“ 

 

Roma Stankienė 

 

2022 m. spalis 

 

Renginys darželio kieme. 

Tradicinis renginys -

Advento vakaras ,,Skamba 

angelų giesmė“. 

 

Roma Stankienė 

 

2022 m. gruodis 

 

 

Vakaro metu skambės vaikučių, darbuotojų ir tėvelių 

atliekamos kalėdinės giesmės. 

 

 

Kalėdinis spektaklis, 

koncertas 

Roma Stankienė 

 

2022 m. gruodis Pagal epidemiologinę situaciją su žiūrovais arba 

nuotoliniu būdu filmavimas. 

Akcijos 

Pilietinė iniciatyva 

,,Amintis gyva, nes 

liudija“. 

 

Roma Stankienė 2022 m. sausio 13 

d. 

 

Atminties žvakelių uždegimas ant palangių. Laisvės 

gynėjų dienos minėjimas grupėse atskirai. 

Akcijos ,,Laisvės skrydis“ 

dalyviai. 

Roma Stankienė 2022 m. vasario 

16 d.- kovo 11d. 

Vaikų darželio, langų , vidaus ir lauko erdvių 

puošimas Laisvės paukščiais. 

„Vaikų linijos“ inicijuota Reda Šakinskaitė,  2022 m. kovas PUG 
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„Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ“ 

 

Irena Virbalienė 

 

 

Akcija ,,Nameliai 

sparnuotiesiems mūsų 

bičiuliams“   

Sigita Paterebienė  

Svaja Meškienė 

 

2022 m. kovas Pakviesti visus darželio grupių tėvelius į pagalbą- 

pagaminti inkilėlius, kurie bus pakabinti darželio 

kieme ir padovanoti  Žagarės regioninio parko 

direkcijai. 

 

 

Akcija ,,Mažos rankelės - 

dideli darbeliai“ 

 

Lina Surblienė 

Miranda Norvilienė 

 

 

2022 m. spalis 

 

 

Darželio aplinka 

 

Akcija ,,Tvarkdaraitis“. 

 

 

Sigita Paterebienė Svaja 

Meškienė 

 

2022 m. spalis -

lapkritis 

 

Pasikviesti tėvelius į pagalbą. Dalyvauja visos 

darželio grupės ir bendruomenė. 

 

Akcija ,,Baltajam badui - 

ne“ 

Sigita Paterebienė Svaja 

Meškienė 

 

 

2022 m. lapkritis- 

gruodis 

 

Pasikviesti tėvelius į pagalbą, lesyklėlių gamybai. 

Dalyvauja visos darželio grupės ir bendruomenė. 

 

Dalyvauti respublikinėje 

akcijoje minint 

Tolerancijos dieną  

Reda Šakinskaitė,  

Irena Virbalienė 

 

2022 m.  lapkritis 

 

 

Akcija „Atnešk  senas 

baterijas“ (tęstinumas) 

 

Ginta Skiriuvienė 

Daina Keturakienė 

 

2022 sausis-

gruodis 

 

Darželio bendruomenės nariai, vaikai su tėvais 

prisidės prie aplinkos tausojimo. 

Tiriamoji pažintinė veikla 

Švėtės upės stebėjimas 

įvairiais metų laikais 

Reda Šakinskaitė,  

Irena Virbalienė 

2022 m.  

 

Patyriminis ugdymas 

„Jaunojo mokslininko 

atradimai“  

Reda Šakinskaitė,  

Irena Virbalienė 

2022 m. Patyriminis ugdymas (eksperimentai su įvairiomis 

medžiagomis) 

„Svogūnas tamsoje ir Lina Surblienė 2022 m. balandis Tiriamoji pažintinė veikla 
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šviesoje“ 

 

Miranda Norvilienė  

Vandens savybės Lina Surblienė 

Miranda Norvilienė 

 

2022 m. balandis Pažintinė veikla 

“Pavasario seklys - jau 

pabudo vabalai” 

 

 

Ginta Skiriuvienė 

Daina Keturakienė 

 

2022 m. gegužė 

 

Darželio lauko erdvė. Darželio grupės vaikų, 

pedagogų foto nuotraukų parodėlė. 

 

 

 

         Pasikeitus aplinkybėms, veiklos programa gali būti koreguojama. 

 

 

          Priedai: 

1. Socialinio pedagogo veiklos planas 2022 m. 

2. Logopedo veiklos planas  2022 m. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 


