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PANEVĖŽIO R. RAMYGALOS LOPŠELIO – DARŽELIO „GANDRIUKAS“
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
I.

ĮVADAS

Panevėžio r. Ramygalos lopšelis – darželis „Gandriukas“ – bendrosios paskirties lopšelis – darželis, kurio
steigėjas Panevėžio rajono savivaldybė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 2021 m. veikė 5 grupės: 4
ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio ugdymo. Lopšelyje-darželyje dirbo 13 pedagogių. Kvalifikacinės
kategorijos suteiktos 10 pedagogių: mokytojos metodininkės kategoriją įgijusios 3 pedagogės, vyresniosios
mokytojos kategoriją – 6 pedagogės, logopedės metodininkės kategoriją – 1 logopedė; kitoms 3
mokytojoms prilyginta mokytojos kvalifikacinė kategorija. Nuo 2018 metų įstaigos direktorė – Rūta
Stankevičienė.
Įstaigos pedagogai dirbo pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Po gandriuko sparnu“, kuri
patvirtinta Panevėžio r. Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus įsakymu 2016-08-30 Nr.
V-48, o 2018-08-22 programai pritarė Panevėžio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyrius Nr. (25.2.1)-SD8-191. Ikimokyklinio ugdymo programa buvo papildyta STEAM veiklų
temomis nuo 2020 m. rugsėjo mėn. pagal Panevėžio r. Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“
direktoriaus įsakymą 2020-08-31 Nr. V-58 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programos „Po gandriuko sparnu“
papildymo“. Priešmokyklinio amžiaus grupėje ugdymas vyksta vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio
ugdymo(si) programa, naudojant „OPA-PA“ mokymo priemones ir įgyvendinant tarptautinę ankstyvosios
prevencijos programą „Zipio draugai“.
II.

2021 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ

2021 m. buvo siekiama įgyvendinti šiuos tikslus ir uždavinius:
1. Tikslas. Teikti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, orientuojantis
į pažintinį, socialinį, emocinį ir aplinkosauginį ugdymą.
Uždaviniai: 1. Pažintinio, socialinio, emocinio intelekto ugdymas.
2. Aplinkosauginis ugdymas.
3. Nuotolinis ugdymas.
4. Veiklos kokybės įsivertinimas.
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2. Tikslas. Kurti saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką, tobulinant edukacines erdves ir veiklas.
Uždaviniai: 1. Sveikos aplinkos puoselėjimas.
2. Racionalus IKT naudojimas.
3. Lopšelio-darželio bendruomenės etikos kodeksas.
3. Tikslas. Aktyvinti bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.
Uždaviniai: 1. Tėvų dalyvavimo ugdymo procese didinimas, nuotolinio darbo tobulinimas.
2. Naujų bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima formų paieška.
4. Tikslas. Užtikrinti efektyvų materialinių ir finansinių išteklių valdymą, pasitelkiant savivaldą.
Uždaviniai: 1. Higienos normų reikalavimų užtikrinimas.
2. Edukacinių erdvių atnaujinimas įstaigoje, pritaikant pažintinei-tiriamajai
ir fizinei veiklai.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos dirba pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Po gandriuko
sparnu“. Mokytojoms ir vaikams sudarytos geros sąlygos metodiniame kabinete dirbti prie interaktyvios
lentos ir naudotis nuolat atnaujinama STEAM erdve bei „Gandriuko teatru“. Pagal mokytojų
rekomendacijas papildėme kiekvienos grupės ugdymo priemones ir žaislus, atnaujinome salės ir kiemo
erdves: salėje nauja laipiojimo sienelė, kieme naujas judriąjai vaikų veiklai skirtas įrenginys „Rudamina“,
bei keletas smulkesnių sportinių treniruoklių lauko erdvėje.
Įstaigos mokytojos dalyvavo įvairioje projektinėje veikloje: E-twinning projektai „Aš mokausi ir
žaidžiu gamtoje“, „Mano pasakų krepšys“ (dalyvavo 2 mokytojos); respublikinis prevencinis projektas
„Žaidimai moko“; respublikinis projektas „STEAM visus metus“ (dalyvavo 4 mokytojos); ugdymo
pasakomis iniciatyva „Pasakų iššūkis 2021“. 1 mokytoja įgyvendino ilgalaikį projektą „Robotika prieš
patyčias“ ir iš Panevėžio rajono švietimo centro gavome robotukų ,,Bubble" ir ,,Doc” veikloms organizuoti.
Logopedė dalyvavo ilgalaikiame respublikiniame projekte „Žaiskime ir kalbėkime“. Buvo įgyvendinti
individualūs grupių projektai: „Žalioji palangė“, „Augu sveikas ir stiprus“, „Saugus ir sveikas vaikas“,
„Viščiukai spalvų šalyje“, „Jaunieji mokslininkai“. Labai didelį dėmesį mokytojos skyrė socialinioemocinio ugdymo valandėlėms. Meninio ugdymo mokytoja su priešmokyklinės grupės vaikais pastatė
muzikinę pasaką „Katytės Pūkės lopšinė“.
2021 metais nuotolinis darbas nevyko, tačiau dėl Covid-19 situacijų ir OV sprendimų
neorganizavome bendrų grupių renginių, visuotinio tėvų susirinkimo. Veiklos buvo organizuojamos pagal
individualius kiekvienos grupės poreikius, veiklos salėje ir metodiniame kabinete buvo organizuojamos
pagal tikslų darbo grafiką. Mokytojos nuolat naudojo elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ platformą ir
uždaras ,,Facebook” grupes. Labai dažnai mokymuose ir seminaruose dalyvaudavome nuotoliniu būdu. 12
įstaigos darbuotojų dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro mokymuose ir baigė 40 valandų Mokyklų
darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos mokymus. 2021 metais
buvo įgyvendinti 2 projektai, pritraukiant papildomas lėšas:
sveikatos saugojimo ir puoselėjimo projektas „Stiprėkime su Gandriuku“. Projektui
įgyvendinti gavome 800,00 eurų, o iš lopšelio-darželio lėšų panaudojome 232,10 eurų;
vaikų socializacijos, vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, smurto ir patyčių prevencijos
programų projektas „Draugystė po gandriuko sparnu“. Projektui įgyvendinti įstaiga gavo 550,00 eurų, o iš
lopšelio-darželio lėšų panaudojome 202,50 eurų.
Visos projektų lėšos buvo išleistos tikslingai, projektų ataskaitos pateiktos laiku.
VIDAUS AUDITO IŠVADOS
2021 m. atlikdami auditą išsirinkome veiklos rodiklį – 3.1.2. sritį Mokytojų ir tėvų veiklos
dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. VAKG įstaigos ugdytinių tėvams parengė ir atliko
anketinę apklausą, bei pateikė išvadas.
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1 lentelė
STIPRIOSIOS SRITYS

TOBULINTINOS SRITYS

➢ Daugumai tėvų suprantama vaiko pasiekimų
vertinimo sistema (žingsniai).
➢ Tėvus ir mokytojus tenkina individualių pokalbių
apie vaiką organizavimas.
➢ Uždarų ,,Facebook“ grupių informacijos sklaida
tarp mokytojos ir tėvų yra greita bei efektyvi.

➢ Skatinti tėvelius dažniau jungtis prie
sistemos „musudarzelis“.
➢ Tobulinti individualių pokalbių su ugdytinių
tėvais sistemą grupėse.

IŠVADOS
➢ Didesnį dėmesį skirti tėvų jungimuisi prie sistemos „musudarzelis“ (kartą per savaitę).
➢ Kurti individualią grupės pokalbių su tėvais sistemą ir ją pristatyti mokytojo mokslo metų
veiklos įsivertinime, bei metiniame pokalbyje.
III.

LOPŠELIO – DARŽELIO „GANDRIUKAS“ VIZIJA, MISIJA,
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Vizija - lopšelis-darželis „Gandriukas“ – atvira pokyčiams, besimokanti organizacija, patraukli vaikui ir
jo tėvams (globėjams) ugdymo įstaiga.
Misija
➢ Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, užtikrinant vaikų mokyklinę brandą.
➢ Formuoti atvirą kūrybinę aplinką, sudarančią palankias sąlygas atsiskleisti vaikų gebėjimams.
➢ Plėtoti ir skatinti bendruomeniškumą.
Vertybės - humaniškumas, šilti visos bendruomenės tarpusavio santykiai, vaikų emocinis komfortas,
teigiamai veikianti estetiška, subtili aplinka, tenkinanti ir skatinanti ugdytinius bei pedagogus kūrybinei
veiklai.
Filosofija - vaikas yra aktyvus žaidimų ir veiklų dalyvis, organizatorius, jaučiantis pedagogų pagalbą.
Kiekvienas vaikas turi teisę būti išgirstas ir suprastas, nes jis yra asmenybė.
IV.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1. Teikti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, orientuojantis į
pažintinį, socialinį, emocinį ir aplinkosauginį ugdymą:
1.1. Įstaigos programos atnaujinimas.
1.2. Veiklos kokybės įsivertinimas.
1.3. Pažintinio, socialinio, emocinio intelekto ugdymas.
1.4. Aplinkosauginis ugdymas.
2. Kurti saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką, tobulinant edukacines erdves ir veiklas:
2.1. Emociškai saugios, palankios ugdymui(si) aplinkos kūrimas.
2.2. Sveikos aplinkos puoselėjimas.
2.3. Racionalus IKT naudojimas.
2.4. Lopšelio-darželio bendruomenės etikos kodekso sukūrimas.
3. Aktyvinti bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą:
3.1. Tėvų dalyvavimo ugdymo procese didinimas.
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3.2. Naujų bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima formų paieška.
3.3. Administracijos darbuotojų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendravimo ir
bendradarbiavimo plėtojimas.
4. Užtikrinti efektyvų materialinių ir finansinių išteklių valdymą, pasitelkiant savivaldą:
4.1. Higienos normų reikalavimų užtikrinimas.
4.2. Edukacinių erdvių atnaujinimas įstaigoje, pritaikant pažintinei-tiriamajai ir fizinei veiklai.
V. 2022 M. METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR
JŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS
1. Tikslas. Teikti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, orientuojantis
į pažintinį, socialinį, emocinį ir aplinkosauginį ugdymą.
Uždaviniai:
1. Įstaigos vidaus įsivertinimas ir strateginio plano sukūrimas.
2. Aplinkosauginis ugdymas.
3. Pažintinio, socialinio, emocinio intelekto ugdymas.
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai

Laikas

Laukiami
rezultatai

Stebėsena ir
priežiūra

Mokytojų tarybos posėdžiai
1. 2022 metų veiklos
plano pristatymas ir
patvirtinimas

Vadovai,
mokytojai,
logopedas

01 mėn.

Pritarta lopšelioPosėdžio protokolas
darželio 2022 metų Patvirtintas 2022 m.
veiklos planui
veiklos planas

2. Elektroninio
dienyno pildymo
aptarimas;
Pedagoginės priežiūros
aptarimas
3. Įstaigos vidaus
įsivertinimas

Vadovai,
mokytojai,
logopedas

03-11 mėn.

Elektroninio
dienyno priežiūra,
pedagoginės
priežiūros ataskaita

Posėdžio protokolas,
pranešimas,
elektroninio dienyno
priežiūros ataskaita

Vadovai,
mokytojai,
logopedas

05 mėn.

Sudaryta vidaus
audito
koordinavimo
grupė,
pristatyta audito
ataskaita
Pateikta PU
pasiekimų
analizė, VGK ir
logopedo ataskaita

Posėdžių protokolai,
pranešimai

Aptartas
pasiruošimas 20222023 m. m.,
parengti ugdymo
ir veiklos planai

Posėdžio protokolas:
paruoštas ir
pristatytas
priešmokyklinio
ugdymo planas,

(ataskaita
09-10 mėn.)
4. Priešmokyklinės
ugdymo grupės vaikų
pasiekimų analizė ir
pristatymas; VGK ir
logopedo ataskaita

Vadovai,
mokytojai,
logopedas

06 mėn.

5. Pasiruošimas20222023 mokslo metams:
pedagogų veiklos
planai,
priešmokyklinio

Vadovai,
mokytojai,
logopedas

09 mėn.

Posėdžio protokolas,
pranešimai
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ugdymo plano
pristatymas, logopedo,
VGK veiklos ir
pagalbos vaikui planai
6. Strateginis planas
Darželio
2023-2026m.
bendruomenė

pedagogų veiklos
planai, VGK veiklos
planas

Sudaryta darbo
Posėdžio protokolas,
grupė strateginiam parengtas strateginis
planui parengti
planas
Parengtas
strateginis planas
Vaiko gerovės komisijos veikla ir posėdžiai

1.Mokinio pirminio
(pakartotinio) SUP
vertinimas, švietimo
pagalbos
organizavimas
Mokinių SUP
vertinimas, pagalbos
skyrimas
Mokinių, švietimo
pagalbos gavėjų,
sąrašo atnaujinimas

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
mokytojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai,
veiklą
koordinuoja VGK
pirmininkė
G. Dūdienė

Mokinių, švietimo
pagalbos gavėjų,
pasiekimų vertinimas
Pagalbos vaikui planų
ruošimas, derinimas
Adaptacijos darželyje
analizė
Palankių sąlygų tėvų
konsultavimui kūrimas
Aktualių problemų
identifikavimas
2. Smurto ir patyčių
Veiklą
prevencija
koordinuoja
Naujų bendruomenės
L. Rasalskienė
narių informavimas
apie smurto ir patyčių
prevencijos ir
intervencijos vykdymo

10-12 mėn.

01, 05, 09
Bus įvertinti
mėn. ir pagal mokinių SUP ir
poreikį
suteikta švietimo
pagalba
vaikui ir šeimai

SUP vertinimo ir
pagalbos skyrimo
dokumentai, mokinių,
švietimo pagalbos
gavėjų sąrašas

Įvertinti sunkumai,
numatytos
pagalbos formos
Įrašai kalbos
Pagal
vertinimo kortelėse,
pagalbos
Aptariamas
VGK posėdžių
plane
pagalbos vaikui
nutarimai
numatytą
efektyvumas,
periodiškumą tobulinama veikla
09 mėn. ir
Pagalbos vaikui
pagal poreikį Pagalba ir
planai
bendradarbiavimas
ugdymo procese
VGK posėdžių
protokolai
11 mėn.
Aptarti rezultatai,
įvertinta ir
tobulinama veikla Konsultacijos
Nuolat
Tėvų dalyvavimas
ugdymo procese
Vertinimo ataskaita
06 mėn.

Siūlymai veiklos
tobulinimui

Metų eigoje

Bendruomenė bus
supažindinta su
naujais teisės
aktais,
bendradarbiaus
kuriant saugią
aplinką ir ugdant

Dokumentai,
informacija
pristatyta
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

5

tvarką ir
rekomendacijas
mokykloms dėl smurto
artimoje aplinkoje
atpažinimo kriterijų ir
veiksmų, kilus įtarimui
dėl galimo smurto
artimoje aplinkoje.
Sąmoningumo
didinimo mėnuo
„Be patyčių 2022“
(prevenciniai
renginiai)
3.Įtraukusis ugdymas
Pranešimas: ,,Kaip
pažinti ypatingus
vaikus ir padėti jiems
suvaldyti savo elgesį
bei emocijas“
4.Socialinis - emocinis
ugdymas.
Dalyvavimas
mokymuose ir
seminaruose
Socialinio - emocinio
ugdymo valandėlių
grupėse organizavimas
Dalyvavimas PPT
organizuojamuose
socialiniuose
projektuose
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus mokiniams
Emocijų kampelių
grupėse papildymas
naujomis priemonėmis
Įsigyti naujos
literatūros skirtos
vaikų socialiniamemociniam ugdymui

vaiką

03 mėn.

Veiklą
koordinuoja
V. Vienažinienė

03 mėn.

Veiklą
koordinuoja
N. Rimkienė

Metų eigoje

Kartą per
mėnesį

Pagal
pakvietimus

Bus kuriamas
pozityvus
mikroklimatas ir
puoselėjamos
pozityvios
vertybės
Gautos žinios
Pranešimas
padės geriau
pažinti vaikus,
kuriems reikia
pagalbos valdant
emocijas, elgesį
Mokytojai tobulins Pažymėjimai
kompetencijas.
Ugdytiniai gebės
pažinti ir tinkamai
išreikšti savo
Įrašai elektroniniame
emocijas, perpras dienyne
bendravimo
taisykles
Ugdytiniai gerins
socialinius –
emocinius
įgūdžius

Informacija
pristatyta
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Emocinis ugdymas
taps patrauklesnis
ir kokybiškesnis,
Pagal poreikį bus tenkinami
Naujos priemonės
individualūs
ugdytinių poreikiai
Bus naudojamos
Metų eigoje naujos priemonės
ugdymui
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5. Krizių valdymas.
Krizių valdymo
komandos posėdžiai

6. Žalingų įpročių
prevencijos ir sveikos
gyvensenos
skatinimas:
1. Užkrečiamųjų ligų
prevencija

Veiklą
koordinuoja
D. Rankelienė

04, 11 mėn. Bus primintos
Posėdžių protokolai
ir
komandos narių
pagal poreikį funkcijos, siekiant
koordinuotai ir
veiksmingai
organizuoti krizės
įveikimą

Veiklą
koordinuoja
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė
J. Grakauskienė

Trys
planiniai
patikrinimai
ir pagal
poreikį;
pagal
kalendorines
diena

2. Sveikatos sauga ir
stiprinimas, bendrieji
sveikos gyvensenos
įgūdžių skatinimo
renginiai

Tėvai gaus
išsamios
informacijos, kurią
galės pritaikyti
praktiškai; vyks
žalingų įpročių
prevencija, sveikos
gyvensenos
paskatinimas,
pozityvių vertybių
puoselėjimas.

Informacija
pristatyta
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

3. Sveika mityba ir
nutukimo prevencija
4. Aplinkos sveikata
5. Fizinio aktyvumo
renginiai
Atestacinės komisijos veikla ir posėdžiai
Mokytojų atestacijos
plano tvirtinimas

Atestacinė
komisija

11 mėn.

Pristatytas
mokytojų
atestacijos planas

Posėdžio protokolas

Atviros veiklos ir metodinė veikla
„Gandradienio“
organizavimas

Administracija,
mokytojai,
darbo grupė

02 mėn.

03 mėn.

Gerosios patirties
sklaida

O. Gerdvilienė
N. Rimkienė
V. Vienažinienė
L. Rasalskienė

02 mėn.
04 mėn.
09 mėn.
11 mėn.

Darbo grupės
sudarymas
Paruošta ir
įvykdyta
renginio
programa
Pasidalinta darbo
patirtimi

Informacija ir
nuotraukos pristatytos
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Atvirų veiklų
įvertinimai ir jų
aprašai
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Atvira veikla „Kalbos
stebuklai“

11 mėn.

Atviros veiklos
organizavimas

Atviros veiklos
įvertinimas ir aprašas

Metodinės
Mokytojai
informacijos, ugdymo
priemonių pristatymas

Pagal
susitarimą

Nuotraukos, pateiktys
ir kt.

STEAM plano
įgyvendinimas
(pažinimas –
pritaikymas –
problemų
sprendimas)
Projektas
„Stiprėkime su
Gandriuku“

Pagal
parengtą
planą

Pasidalinta
metodine
informacija ir
priemonėmis
Pasidalinta
gerąja darbo
patirtimi
Atvirų veiklų
organizavimas
Darbo grupės
sudarymas
Parengtas ir
įgyvendintas
projektas
lopšelio-darželio
bendruomenei
Darbo grupės
sudarymas
Paruoštas ir
įvykdytas
projektas

Projekto ataskaita,
nuotraukos,
informacija
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Socializacijos
projektas ,,Draugystė
po Gandriuko sparnu“

Projektai

G. Dūdienė

Vadovas
L.Rasalskienė
Mokytojai

Darbo grupė

5-10 mėn.

Darbo grupė,
administracija,
mokytojai

Metų eigoje

Informacijos paieška,
atvirų veiklų
įvertinimai

Projekto ataskaita,
informacija ir
nuotraukos pristatytos
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Veiklos grupėse
1. Socialinio - emocinio ugdymo akcijos, projektai
Atsakingi
Laikas
Laukiami
Stebėsena
vykdytojai
rezultatai
ir priežiūra

,,Mano maži
jausmai”

N. Rimkienė
L. Rasalskienė

02 mėn.

,,Draugų būryje”
emocijų valandėlė

D. Rankelienė

05 mėn.

,,Linksma ir smagu
draugų būryje”

K.Stankevičienė
L. Rasalskienė

09 mėn.

,,Šypsenos savaitė”

O.Gerdvilienė
D. Magylienė

10 mėn.

Projektas ,,Emocijų
pasaulis”

K.Stankevičienė
L. Rasalskienė

11 mėn.

Pedagogės
tobulins
socialinioemocinio
intelekto
ugdymą

Renginių aprašai,
nuotraukos,
informacija
internetiniame
puslapyje ir el.
dienyne
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2. Aplinkosauginiai projektai:
,,Mažieji tyrinėtojai
gamtos pasaulyje”

N. Rimkienė
L. Rasalskienė

01-05 mėn.

,,Mes gamtos vaikai“

V. Vienažinienė
L. Tamošiūnaitė

01-05 mėn.

„Mano augintinis“

D. Rankelienė

02 mėn.

Visų grupių
mokytojai

03-05 mėn.

,,Tyrinėjame
bundančią gamtą”

K.Stankevičienė
L. Rasalskienė

04-05 mėn.

„Aš-Ramygalietis.
Į pagalbą gamtai“

D. Rankelienė

04 mėn.

,,Rudens spalvos”

N. Rimkienė
L.Rasalskienė

10-11 mėn.

„Žalioji palangė“

Formuojamos
aplinkos
pažinimo,
saugojimo,
sveikatos,
tausojimo
nuostatos.
Keliamas
gamtos
pažinimo žinių
lygis, ugdoma
pagarba gamtai,
taikomi
inovatyvūs
metodai

Renginių aprašai,
nuotraukos,
informacija
internetiniame
puslapyje ir el.
dienyne

3. Sveikatinimo ir kiti projektai:
Ankstyvoji kalbos
sutrikimų prevencija

G. Dūdienė

Kartą per
mėnesį

Bus teikiama
logopedo pagalba
sėkmingai kalbos
plėtotei

„Spalvų karalystėje“

O.Gerdvilienė
D. Magylienė

Metų eigoje

Vaikai nusiteiks
džiugiai kūrybinei
veiklai,
bendradarbiaus

,,Kai už lango
dargana”

N. Rimkienė
L.Rasalskienė

01-02 mėn.

Pagerės vaikų
ugdymas
STEAM mokslų
Srityje, ugdys
pažinimo, meninę
ir socialinę
kompetencijas
Lavinamas
estetinis
suvokimas,
kasdienio
gyvenimo įgūdžiai
Skatinamas vaikų
fizinis aktyvumas,
noras judėti, vaiko
asmenybės raiška

,,Prie arbatos
puodelio”

D. Rankelienė

,,Sportinė programa”

01 mėn.

02 mėn.
D. Rankelienė

Nuotraukos,
informacija
internetiniame
puslapyje ir
musudarzelis.lt
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,,Augu sveikas ir
stiprus“

K.Stankevičienė
L. Rasalskienė

03 mėn.

Įgys žinių apie
sveiką gyvenimo
būdą, produktus,
stiprės fiziškai

,,Linksmoji
matematika”

K.Stankevičienė
L. Rasalskienė

04 mėn.

,,Mąstyk, konstruok,
kurk”

K.Stankevičienė
L. Rasalskienė

10 mėn.

Prevencinis
projektas vaikų
žinių, loginio
mąstymo,
suvokimo
lavinimui

,,Rudens turtai ir
burtai”

V. Vienažinienė
L. Tamošiūnaitė

09-11 mėn.

Pagerės vaikų
ugdymas
STEAM mokslų
srityje, veiklų metu
veiks ir atras,
kaups patirtį,
ugdys
pažinimo, meninę
ir socialinę
kompetencijas

4. Darbas su socialiniais partneriais
Renginys vaikams,
lankantiems logopedės
užsiėmimus, kartu su
Ramygalos gimnazijos
logopede

G. Dūdienė

Ramygalos gimnazija, Mokytojai,
Krekenavos
mokytojų
lopšelis-darželis
padėjėjai
„Sigutė“;
Ramygalos
biblioteka

05 mėn.

Sužadinta vaikų
motyvacija
domėtis
mokykla,
ugdoma vaikų
bendravimo
kompetencija

Visus metus Vyks įvairus
bendradarbiavimas
su socialiniais
partneriais
(išvykos,parodos,
konkursai,
pasirodymai ir kt.),
vyks gerosios
darbopatirties
sklaida

Parengtas renginio
planas, nuotraukos ir
informacija
pristatyta
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Paraiškos,
nuostatai
ir aprašai,
nuotraukos ir
informacija
pristatyta
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt
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5. Pažintinės ekskursijos, išvykos
➢ Ramygalos
biblioteka; Parkas;
„Senasis malūnas“;
Kultūros centras;
➢ Amatų rezidencija
„Savos erdvės“;
➢ Pašilių stumbrynas
ir Krekenavos
regioninis parko
lankytojų centras;
➢ Krekenavos
,,Girinio takas“
➢ Alpakų ūkis;
➢ Panevėžio
kraštotyros
muziejus;
➢ Upytės Linų
muziejus;
➢ Upytės amatų
centras
➢ Panevėžio gamtos
mokykla
➢ Panevėžio
veislininkystė
➢ Panevėžio
kraštotyros
muziejus
➢ Panevėžio rajono
muzikos mokykla

Vaikai geriau
susipažins su savo
miesteliu, lietuvių
liaudies papročiais,
darbo įrankiais, bus
ugdomos
komunikacinė ir
pažintinė
kompetencijos

Mokytojai,
mokytojų
padėjėjai

Parengti turizmo
renginių aprašai.
Informacija ir
nuotraukos pristatytos
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Įstaigos ugdytiniai
išmoks ir įtvirtins
saugaus eismo
taisykles; ugdoma
Visus metus empatija ir
saviraiška

6. Kita
1. Vidaus
įsivertinimas.
Vidaus
įsivertinimo
darbo grupės
susirinkimai
2. Papildomos
veiklos
organizavimas:
šokių, krepšinio

VAK darbo
grupė

Specialistai,
treneriai

4-10 mėn.

Atliktas vidaus
auditas: apklausa ir
jos rezultatai,
ugdomųjų veiklų
stebėjimas ir
išvados
Visus metus Vyks papildomos
veiklos pagal tėvų
poreikį

Vidaus
audito
ataskaitos

Sudarytos
sutartys
Informacija
internetiniame
puslapyje
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3. Individualūs
pokalbiai su
vadovu

Administracija
ir kiti
darbuotojai

Visi pedagogai
4. eTwinning
projektai ir kiti
šalies projektai,
renginiai

Mokytojai

Numatomi
02 mėn.
papildomi
uždaviniai,.,
pedagogai
atsiskaito už 202106 mėn.
2022 mokslo metų
veiklą
Visus metus Vaikai dalyvaus
tarptautiniuose
projektuose,
dalyvaus rajono,
šalies projektuose,
renginiuose

Individualūs
pokalbiai su
vadovu

Dalyvavimo
tarptautiniuose
projektuose
pristatymai, pateiktys,
padėkos

2. Tikslas. Kurti saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką, tobulinant edukacines erdves ir veiklas.
Uždaviniai:
1. Racionalus IKT naudojimas.
2. Emociškai saugios, palankios ugdymui(si) aplinkos kūrimas.
3. Sveikos aplinkos puoselėjimas.
Atsakingi
vykdytojai

Priemonės

Laukiamas
Stebėsena ir
rezultatas
priežiūra
06 mėn. Aptarti rezultatai, Pristatyta
įvertintosaplinkos ataskaita
Laikas

Mokymosi aplinkų
vertinimas ir
analizė
Palankaus požiūrio į
įtraukujį ugdymą
formavimas

VGK

VGK ir visa įstaigos
bendruomenė

Visus
metus

Emociškai saugi
aplinka

Sveikos gyvensenos
formavimas ir
įgyvendinimas

J. Grakauskienė

Visus
metus

Formuojami
sveikos
gyvensenos
įpročiai

Vidaus ir lauko
edukacinių
erdvių
atnaujinimas:
priemoniųįsigijimas
STEAM erdvei,
IKT naudojimas,
lauko erdvių
pertvarkymas

Mokytojai,
ūkvedys, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
vaikų tėvai

Visus
metus

Aplinka palanki
visapusiškam
vaikų ugdymui
Išpuoselėtos,
atnaujintos
kiemo erdvės

Informacija
pristatyta
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt,
Informacija
pristatyta
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt,
Aptarimai
Sąskaitos
faktūros,
Informacija
pristatyta
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzeli
s.lt

12

Individualus
kiekvienos grupės
ugdymo priemonių,
žaislųatnaujinimas;

Mokytojai,direktorius,
Visus
direktoriaus pavaduotoja metus
ugdymui, ūkvedys

Gerės ugdymo
kokybė, didės
vaikų motyvacija
domėtis supančiu
pasauliu,
sportuoti

Priemonių
pristatymolapai;
Informacija
internetiniame

Bus stebima ar
yra naudingas
edukacinių
erdvių, priemonių
įsigijimas, taip pat
naudojimo
dažnumas,
priemonių
priežiūra, bei
saugojimas
Bus diegiamas
patyriminis
ugdymas,
gerinamas
estetinis
suvokimas
Bus aptariama
vykusios
ugdomosios
veiklos tikslas,
rezultatai,
tobulinamosios
sritys

Bus stebimas
mokytojų gebėjimas
įtraukti į ugdymo
procesą ir ugdymo
planą edukacinių
erdvių, jose esančių
priemonių
panaudojimą

Stebėsena
Darželio
edukacinių erdvių
panaudojimas
ugdymo procese

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
mokytojos

Metų
eigoje

Lauko erdvės
,,Sodas“
panaudojimas, bei
atnaujinimas

Mokytojos,
ūkvedė,
kiemsargis

03-05
mėn.

Pedagogų veiklų
stebėjimai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
mokytojos

Metų
eigoje

Nuotraukos

Fizinio aktyvumo;
Rytmečio;
Meninės veiklos;
Metodiniame
kabinete vykdomų
veiklų stebėjimai ir jų
vertinimo lentelės

3. Tikslas. Aktyvinti bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.
Uždaviniai:
1. Naujų bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima formų paieška.
2. Administracijos darbuotojų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendravimo
ir bendradarbiavimo plėtojimas
Priemonės

Atsakingi vykdytojai

Laikas

Laukiami
rezultatai

Stebėsena ir
priežiūra

Mokyklos (įstaigos) tarybos posėdžiai
1. 2022 metų
veiklos plano
aptarimas

Įstaigos tarybos
pirmininkė
L.Rasalskienė,
direktorius, direktoriaus

Pagal
poreikį

Mokyklos taryba
dalyvaus
įstaigos metinio
plano

Posėdžių protokolai,
informaciją
internetiniame
puslapyje
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2. Finansiniai
ištekliai ir jų
tikslingas
panaudojimas

įgyvendinime,
ramygalosdarzelis.lt
finansinių
išteklių
panaudojimo
planavime,
saugios aplinkos
ir edukacinių
erdvių
puoselėjime

pavaduotoja ugdymui,
tarybos nariai, buhalteris,
tėvų atstovai

3. Ugdymuisi
palankios aplinkos
kūrimas,
edukacinių erdvių
puoselėjimas

Tėvų (globėjų) informavimas ir švietimas
1. Individualūs
pokalbiai apie vaikų
pasiekimus su tėvais
2.Grupių
susirinkimai
(ikimokyklinėse
gr. 1 kartą,
priešmokyklinėje
2 kartus
per mokslo metus)

Mokytojai

05 mėn. Tėvams
11 mėn. individualiai
mokytojos
pristatys vaiko
pasiekimus ir
juos aptars
03 mėn. (nuotolinis
09 mėn. bendravimas)

Užpildyti
individualaus
pokalbio
lapai, pildomas
vaiko pasiekimų
aplankas

Kita
1 . Tėvų
savanorystės
skatinimas:
- dalyvavimas
talkose;
- dalyvavimas
puoselėjant
edukacines erdves
- įsitraukimas į
vaikų ugdymą
2. Darželio
bendruomenės
išvyka
3. Komunikavimas
su tėvais
elektroninės
erdvės pagalba
4. Pedagogų
kompetencijoskvalifikacijos
tobulinimo

Vadovai, mokytojai

Visus
metus

Individuliai
kiekvienos
grupės
mokytojos
kvies tėvelius
savanoriauti,
padėti kurti
erdves

Susirinkimų
protokolai,
informacija
pristatytos
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Darbo grupė

Suorganizuota
1 kartą
tėvų ir
per
pedagogų
mokslo
bendra išvyka
metus

Informacija
pristatyta
internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt
Bendraujama el.
dienyno pagalba ir
uždarose facebook
grupėse
Pateiktos
ataskaitos

Visi mokytojai

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
mokytojos

Visus
metus

Atsižvelgta į
tėvų galimybes
ir pageidavimus

Išanalizuotas
2 kartus
kompetencijosper
kvalifikacijos
metus
tobulinimo
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poreikio
nustatymas ir jų
gairių numatymas

poreikis

4. Tikslas. Užtikrinti efektyvų materialinių ir finansinių išteklių valdymą, pasitelkiant savivaldą.
Uždaviniai:
1. Higienos normų reikalavimų užtikrinimas.
2. Edukacinių erdvių atnaujinimas įstaigoje, pritaikant pažintinei, patyriminei ir
fizinei veiklai.

Priemonės
1. Lopšeliodarželio tarybos
posėdžiai
2. Darbo tarybos
posėdžiai

3. Grupių tėvų
susirinkimai
4. Aikštelių
įrenginių higienos
normų
reikalavimų
užtikrinimas
5. Higienos normų
reikalavimų
užtikrinimas

Atsakingi
vykdytojai

Laikas

Laukiamasrezultatas

Stebėsena ir
priežiūra

L. Rasalskienė

2 kartai per
metusir
pagal
poreikį

Aptariamos
veiklos ir teikiami
pasiūlymai

Protokolai

N. Navikienė

Pagal
poreikį

Aptariama ir
tobulinama veikla

Protokolai

Mokytojos
ir direktorė

1 kartą
per
metus
ir pagal
poreikį

Pristatoma
ataskaita,
išklausomi
pasiūlymai

Protokolai

III ketvirtis

Aikštelių
įrenginiai
atitinka higienos
normų reikalavimus

Patikra

R. Stankevičienė,
R. Petrauskienė

R. Petrauskienė,
J. Grakauskienė

Nuolat
Kas mėnesį atliekama
ir pagal
švaros ir
poreikį
tvarkos
priežiūra;
tikrinami vaikai
ir informuojami
tėvai

Patikra
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VI. UGDOMOJI VEIKLA
RENGINIAI, ŠVENTĖS IR PARODOS
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tema
➢ ,,Trys karaliai“ eglutės, kalėdinių dekoracijų nupuošimas
➢ Veikla „ Ačiū už .....“ skirta tarptautinei Ačiū dienai
paminėti
➢ Sausio 13-ąjai atminti visuotinė pilietinė iniciatyva
„Atmintis gyva, nes liudija“
➢ Edukacija „Duonelės skalsumas“, skirta Duonos dienai
paminėti
➢ Vasario 16-ąjai paminėti paroda „Mano tėvynė, Lietuva“
➢ Užgavėnių šventė „Blynai bulviniai, blynai čirviniai“
➢ „Gandradienis“ lopšelio-darželio gimtadienis
➢ Paroda „Žemė – visų namai”
➢ ,,Nenurašau, o palaikau” Pasaulinė Dauno sindromo
dienos paminėjimo akcija
➢ Paroda lauke
„Gražiausias žiedas mamai“
➢ ,,Lietaus vaikai” pasaulinė autizmo dienos paminėjimo
akcija
➢ Atvelykio šventė „Velykų rytą margučiai ritas“
➢ Šeimos šventė „Mums smagu, kai mes kartu“
➢ Paroda ,,Visos gėlės Tau, mamyte!”
➢ Renginys ,,Lik sveikas, darželi! “
➢ Renginys vaikų gynimo dienai
➢ Renginys ,,Futboliukas 2022m.“
➢ Aktyvi veikla sode ir darže, pramogos kieme, įvairios
išvykos
➢ Renginys ,,Draugystės diena“
➢ Aktyvi veikla sode ir darže, pramogos kieme, įvairios
išvykos

8.

➢ Darželio lauko ir vidaus erdvių puoselėjimas
➢ Metodinių priemonių gaminimas

9.

➢ „Gandriuko kelias į žinių šalį“(rugsėjo 1-osios šventė)
➢ Paroda „Rudeniniai skėčiai“
➢ ,,STEAM diena darželyje“

10.

➢
➢
➢
➢
➢

Renginys ,,Šypsenos diena”
Šiurpnakčio ir moliūgiadienio šventė
Renginys ,,Pasaulinė gyvūnijos diena“
Paroda ,,Mano augintinis”
Renginys ,,Saugaus eismo diena”

Data

Atsakingas

Sausis

Grupių
mokytojos

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

J. Grakauskienė
V. Vienažinienė
D. Magylienė
D. Rankelienė
Darbo grupė
Grupių
mokytojos
V. Vienažinienė
L. Tamošiūnaitė
G. Dūdienė
Grupių
mokytojos
Grupių mokytojos
L. Rasalkienė
K. Stankevičienė
D. Rankelienė

Birželis

Grupių
mokytojos

Liepa

Grupių
mokytojos

Rugpjūtis,
rugsėjis
Rugsėjis

Spalis

Administracija,
mokytojai ir kiti
darbuotojai
L. Rasalkienė
K. Stankevičienė
L. Tamošiūnaitė
Grupių
mokytojos
K. Stankevičienė
L. Rasalkienė
N. Rimkienė
D. Rankelienė
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11.

➢ Renginys ,,LABAS - pasaulinė sveikinimosi diena”
➢ Draugo dienos skaitiniai „Laimė yra lapė“
➢ Advento vakaro renginys

Lapkritis

12.

➢ Renginys ,,Arbatos diena“ veikla vaikams, arbatos
gėrimas, degustavimas
➢ Paroda ,,Kalėdų švieselės”
➢ Kalėdų šventės rytmetis „Sninga Kalėdom“

Gruodis

G. Dūdienė
Grupių
mokytojos
A. Šerėnienė
J. Grakauskienė
O. Gerdvilienė
D. Magylienė
Grupių
mokytojos

VIII. MATERIALINIS APRŪPINIMAS
Eil.
Nr.

Priemonės

Atsakingas asmuo

1.

Programos „Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo
ir skatinimo programos vykdymas

2.

Ekologiškų produktų vartojimo skatinimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

3.

Kiemo ir vidaus edukacinių erdvių atnaujinimas

Lėšų poreikis
(EUR)

J. Grakauskienė
V. Jasienė

Iš LŽŪMPRRA

N. Navikienė
R. Petrauskienė
J. Grakauskienė
R. Stankevičienė
R. Petrauskienė
R. Buoželė

Parama pagal
paraišką iš
NMA

Patalynės atnaujinimas, indų atnaujinimas

R. Petrauskienė

1000,00 eurų

Sveikatos priežiūros specialistės veiklos plano
įgyvendinimas

J. Grakauskienė

Iš VSB

2000,00 eurų

4.

5.

IX. VIDAUS IR FINANSŲ KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS
Eil.
Nr.
1.

Priemonės

Vykdytojai

Laikas,
periodiškumas

Ištekliai ir
finansavimo
šaltiniai

Finansinių
ataskaitų rengimas

Buhalterė

Sausis-kovas

Intelektualieji
ištekliai

Finansų kontrolės
taisyklių taikymas

Direktorė

Sausis-gruodis

Intelektualieji
ištekliai

Vidaus kontrolės
politikos
vykdymas

Direktorė,
buhalterė,
ūkvedė

Sausis-gruodis

Intelektualieji
ištekliai

2.

3.

Numatomas
rezultatas
Parengtos ir
laiku pateiktos
ataskaitos
Taikomos
finansų
kontrolės
taisyklės
Vykdoma
vidaus
kontrolė
17

4.

Periodinės
kontrolės peržiūra
Metinio bylų plano
(nomenklatūros)
parengimas
Archyvo
parengimas ir
tvarkymas

5.

6.

7.

Lopšelio-darželio
esančio turto
inventorizacijos
vykdymas
Finansų kontrolės
būklės ataskaitos
parengimas
Savo veiklos
metinių ataskaitų
parengimas ir
pateikimas

8.

9.

10.

Lopšelio-darželio
apskaitos politikos
organizavimo
papildymas ir
atnaujinimas

Sausis-gruodis

Intelektualieji
ištekliai

Vykdoma
periodinė
kontrolė

Lapkritisgruodis

Intelektualieji
ištekliai

Sudarytas bylų
planas

Sekretorė

Sausis-gruodis

Intelektualieji
ištekliai

Paskirta
komisija

Gruodis-sausis

Intelektualieji
ištekliai

Direktorė,
buhalterė

Sausis

Intelektualieji
ištekliai

Lopšeliodarželio
administracija

Sausis

Intelektualieji
ištekliai

Direktorė,
buhalterė

Sausis-gruodis

Intelektualieji
ištekliai

Direktorė,
buhalterė
Sekretorė

Pareigų ir
atsakomybių
įvardijimas
Atlikta
darželyjelopšelyje
esančio turto
inventorizacija
Parengta ir
pateikta
ataskaita
Pateiktos
ataskaitos,
įsivertinta
veikla
Atnaujinama ir
papildoma
lopšeliodarželio
apskaitos
politika

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Plano įgyvendinimą koordinuos ir priežiūrą vykdys direktorius.
2. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms.
3. 2022 metų veiklos planas gali būti koreguojamas ir papildomas pagal poreikį.
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