
1 
 

KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 METŲ  

METINIS VEIKLOS PLANAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

TURINYS 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ POLITIKOS FORMAVIMAS, JOS ĮGYVENDINIMAS BEI SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 

I SKYRIUS 

Bendrosios nuostatos .......................................................................................................................................................................................................................3 

 

 

II SKYRIUS 

Informacija apie 2019 metų veiklą ..................................................................................................................................................................................................3 

 

 

III SKYRIUS 

Situacijos SSGG analizė 2019 m. ............ ......................................................................................................................................................................................7 

 

 

IV SKYRIUS 

2020 metų lopšelio-darželio veiklos planas.....................................................................................................................................................................................8 

Prioritetinės veiklos kryptys ............................................................................................................................................................................................................8 

2020 metų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonių planas..........................................................................................................................................9 

 

 

V SKYRIUS 

 

Įgyvendinto 2020 metų metinio veiklos plano vertinimas, priežiūra ...........................................................................................................................................16 

Programos, projektai, planai, pagal kuriuos organizuojama lopšelio-darželio „Puriena“ veikla ..................................................................................................17 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PATVIRTINTA 

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“     

direktorės 2020 m. sausio 30 d.   

įsakymu Nr. V-18 

 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PURIENA“ POLITIKOS FORMAVIMAS, JOS ĮGYVENDINIMAS BEI SITUACIJOS ANALIZĖ  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ (toliau – lopšelis-darželis) savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kėdainių  rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais ir kitais teisės aktais. 

Veiklos planas parengtas vadovaujantis lopšelio-darželio strateginiu 2018–2022 m. planu, atsižvelgiant į valstybinį švietimo strategijos projektą 

2013–2022 metams, lopšelio-darželio veiklos vidaus įsivertinimo rezultatus, lopšelio-darželio pokyčius per praėjusius metus. Planą rengė lopšelio-darželio 

direktorės 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-145 sudaryta metinio veiklos plano rengimo darbo grupė.  

Planu siekiama įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

Planą įgyvendins lopšelio-darželio bendruomenė (vadovai, pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai). 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE 2019 METŲ VEIKLĄ 

 

 

Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendras ugdytinių skaičius buvo 190. Suformuotos dvi priešmokyklinio 

ir aštuonios ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės. 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 48 darbuotojai, patvirtinta 41,90 etatų. Lopšelyje-darželyje aktyviai 

veikė šios savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba, aktyviai dirbo darbo taryba ir tėvų komitetas. 

Lopšelyje-darželyje ugdymas vykdomas pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, į jas 

integruojant etnokultūros, sveikatingumo ir gamtosaugos programas. 

Vadovaujantis patvirtintu lopšelio-darželio 2018–2022 metų strateginiu planu, parengtas lopšelio-darželio 2019 m. metinis veiklos planas. Prioritetai: 

kokybiškos gamtosauginių vertybių diegimo ir puoselėjimo sistemos įstaigos bendruomenėje kūrimas; aktyvios, pilietiškos, besimokančios bendruomenės, 

užtikrinančios kokybišką ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, kūrimas. 
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Įgyvendinant metinį veiklos planą, taikėme įvairius mokymo metodus, atsižvelgiant į ugdytinių poreikius. Ugdymo turinys buvo diferencijuojamas ir 

individualizuojamas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus vertinome naudodamiesi „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“. Informaciją 

tėvams apie jų vaikų pasiekimus teikėme elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ sistemoje. 

Lopšelyje-darželyje sudarytos tinkamos sąlygos asmenybės ir socialinės raidos pažangai per patirtinį ugdymą(si), mažųjų vaikų saviraiškos 

poreikiams tenkinti, fiziniam aktyvumui skatinti. Įstaigoje aktyviai ir kryptingai veikė Etnokultūros komanda, Sveikatingumo grupė ir Gamtosauginis 

komitetas. Ugdytiniai dalyvavo įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose ir tradiciniuose renginiuose: valstybinių švenčių minėjimuose, Žemės, Šeimos, 

Mokytojų, „Sniego“ dienos, Birželio pirmosios, Dainų šventėje, respublikinėje sveikatingumo akcijoje „Mažieji turistai“, ULAC organizuojamame „Švarių 

rankų šokis 19“ konkurse (aštunti metai), projekte „Kalėdiniai skaitiniai“ (aštunti metai), kūrybiniame – socialiniame projekte „Mūsų namai – dorybių 

Žemė“ (3 etapai) ir kt. Organizuoti renginiai lopšelio-darželio 45-mečio paminėjimui, ugdytinių šventinis koncertas „Gimtadienio fiesta“ Kėdainių kultūros 

centre. Šių renginių metu ugdėme bendruomenės vertybines nuostatas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Visi bendruomenės nariai įtraukti į įstaigos 

veiklos planavimo procedūras, projektų kūrimą ir įgyvendinimą, renginių organizavimą. Siekiant visuomenę geriau supažindinti su lopšelio-darželio veikla, 

pasiekimais ir tradicijomis, vyko aktyvi įstaigos veiklos sklaida internetinėje erdvėje, rajoninėje bei respublikinėje spaudoje. Formuojant lopšelio-darželio 

įvaizdį, plėtojome viešuosius ryšius su žiniasklaida. Informacija apie įstaigos veiklą buvo pateikta respublikiniame leidinyje „Švietimo naujienos“ – 5 

straipsniai; rajoniniame laikraštyje „Rinkos aikštė“ – 10 straipsnių; respublikiniame laikraštyje „Žaliasis pasaulis“ – 4 straipsniai; Kėdainių rajono 

savivaldybės tinklalapyje – 3 informacijos, Kėdainių TV – 5 reportažai.  

Sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje kartu su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių filialo darbuotojais 

organizavo ugdytiniams ir tėvams valandėles, pokalbius, susitikimus su specialistais sveikatos stiprinimo klausimais. Įstaigoje vykdomas sveikatai palankus 

ir vaikų amžių atitinkantis mitybos organizavimas (2019 m. rugsėjo 1 d. atnaujinti pagal vaikų amžiaus grupes maitinimo valgiaraščiai ir technologinės 

kortelės). 

Lopšelio-darželio 2019 m. metinis veiklos planas (sudėtinė strateginio plano dalis) įgyvendintas. Metinio veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo 

analizė buvo pateikta mokytojų tarybos ir lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose, kuriuose jai pritarta. 

Pasiekimai. Parengta paraiška ir gautas dvejiems metams finansavimas projektui „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas 

taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų. Pateikta paraiška bei skirtas finansavimas 2019 m. gegužės – lapkričio mėn. laikotarpiu 

įgyvendintas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas „Esu sveikas, kai esu judrus, bet 

saugus „Purienoje“ 4“. Respublikiniame virvės traukimo turnyre lopšelio-darželio ugdytinių komanda ikimokyklinio amžiaus vaikų kategorijoje užėmė 1 

vietą; viena ugdytinė tapo „Dainų dainelės“ rajoninio turo laureate; dalyvauta Šiaurės ir Vidurio Aukštaitijos regioniniame „Tramtatulio“ ture Panevėžyje. 

Buvo suorganizuota Baltijos šalių tarptautinė konferencija „Iššūkiai šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“ (Lietuva, Latvija, Estija), respublikinis 

seminaras „Netradicinių edukacinių erdvių lauke kūrimas“, respublikinė kūrybinių darbų paroda „Netradiciniai lavinamieji žaislai ir ugdymo priemonės“, 

metodinė diena Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Projektų pristatymas. Veiklos įvairiose edukacinėse erdvėse“, 

ekologinis-socialinis-švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“. Už aktyvią veiklą gamtosauginių mokyklų programoje (GMP) lopšelis-darželis ketvirtą 

kartą iš eilės apdovanotas Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu. 2019 m. įstaigoje įgyvendinta (100 %) Sveikatą  stiprinančios 

mokyklos (SSM) programa „Augu sveikas ir stiprus“.  

Pagalbos teikimas. Lopšelio-darželio pedagogai teikė pedagoginę, specialiąją (logopedo, psichologo), socialinę pagalbą ugdytiniams, 

bendradarbiavo su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – KŠPT), kryptingai organizavo Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) veiklą. Siekiant 
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išsiaiškinti socialinę įstaigos situaciją, sudaryti lopšelio-darželio socialiniai pasai. Per 2019 m. 6 ugdytiniai gavo nemokamą maitinimą, 38 ugdytiniai gavo 

50 % maitinimo lengvatą.  

Logopedo pagalba per 2019 m. buvo teikta 54  ugdytiniams. Iš jų: 29 priešmokyklinių ir 25 ikimokyklinių grupių ugdytiniams. 2019 m. reguliari 

specialioji pedagoginė (logopedo) pagalba pagal Kėdainių ŠPT rekomendacijas buvo teikta 2 ugdytiniams: 1 ikimokyklinės ir 1 priešmokyklinės ugdymo 

grupių vaikams. Per šiuos metus kalbėjimo ir kalbos sutrikimai pašalinti 8 ugdytiniams. Švietimo pagalbos gavėjų sąraše 2019 m. gruodžio 31 d. yra 35 

vaikai. 

Nuo 2019-09-01 įstaigoje psichologo pagalbą gauna 10 lopšelio-darželio vaikų. Iš jų 4 vaikai iš priešmokyklinio ugdymo grupių, 6 vaikai iš 

ikimokyklinio ugdymo grupių, 2 vaikai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Teiktos individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos, stebėtas vaikų 

elgesys, bendravimo ypatumai įvairių veiklų bei laisvo žaidimo metu, vesti  praktiniai užsiėmimai ikimokyklinio ugdymo grupėse. 

VGK nariai teikė konsultacijas, koordinavo, inicijavo vaikų ir jų šeimų socialinių, pedagoginių problemų sprendimą, organizavo Pasaulinės psichikos 

sveikatos, Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimus, akcijas: „Savaitė be patyčių“, ,,Tolerancijos švyturys“. Vykdytos prevencinės programos „Zipio 

draugai“, „Kimochi“. 

Neformalusis švietimas. Per 2019 m. įstaigoje pagal tėvų prašymus su ikimokyklinių / priešmokyklinių grupių ugdytiniais dirbo Kėdainių kalbų 

mokyklos mokytojas. Ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams papildomai vyko dailės užsiėmimai, kuriuos vedė Kėdainių dailės mokyklos 

mokytojas, šokio užsiėmimai, kuriuos vedė šokių būrelio vadovė, krepšinio treniruotės, kurias iki 2019 m. birželio 1 d. vedė VŠĮ „Aukštaitijos krepšinio 

mokyklos“ treneris, o nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. – Kėdainių krepšinio klubo „BC SAVI“ treneris. Nuo spalio mėn. vaikai turėjo galimybę lankyti gimnastikos 

užsiėmimus. Visi vaikai (išskyrus lopšelio grupių) dalyvavo studijos „Meninės improvizacijos“ užsiėmimuose. 2–4 metų amžiaus vaikams veikė studija 

„Laisvė papūgoms“, kurią vedė laisvasis mokytojas. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis neformaliajame švietime dalyvavo 163 (86 %) lopšelio-darželio 

vaikų.  

Vyko aktyvi lopšelio-darželio meninio ugdymo (muzika) mokytojo vedama kapelos „Kukutis“ veikla. 

6 ugdytiniai lankė Kėdainių miesto muzikos mokyklą.  

Kvalifikacijos tobulinimas. Lopšelis-darželis apsirūpinęs intelektualiniais resursais. Visi, t. y. 19 pedagogų – dalyko specialistai, įgiję aukštąjį (10), 

aukštesnįjį (9) išsilavinimą. Dvi mokytojos studijuoja. Per 2019 m. visi pedagogai kvalifikaciją tobulino 1095 akad. val., t. y. kiekvienas vidutiniškai 52,1 

akad. val. Įstaigos kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo organizuojami iš projektų ir mokymo lėšų.  

Lopšelio-darželio darbuotojams sudarytos puikios galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. 2019 m. atestavosi 

du pedagogai – ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai. 2019 m. 10 pedagogų gerosios patirties sėmėsi užsienio šalyse 

darbinių vizitų metu, vykdydami tarptautinius projektus. Visiems įstaigos darbuotojams buvo organizuotas seminaras „Įstaigos mikroklimato formavimas“. 

Veiklos vertinimas. 2019 m. veiklą vertino: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius – pateiktos 

rekomendacijos įgyvendintos. Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos – nurodyti trūkumai pašalinti. Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – nurodymai įvykdyti.  

Lopšelyje-darželyje kiekvienais metais atliekamas veiklos įsivertinimas pagal ŠMM patvirtintas rekomendacijas. Numatoma veikla ugdymo kokybei 

gerinti. 2019 m. vyko 1 srities (Mokyklos kultūra) giluminė analizė. Išorinio vertinimo nebuvo.  

Darbo aplinka. Lopšelyje-darželyje nuolat atnaujinama aplinka, grupės, kabinetai. Nuolatinis mokymo priemonių, kompiuterių, programinės įrangos 

atnaujinimas leidžia efektyvinti ugdymo procesą. Intelektinių, materialinių, finansinių resursų poreikis ir panaudojimas nuolat tiriamas. Įstaigoje atliktas 
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profesinės rizikos vertinimas, parengta darbuotojų duomenų saugojimo politika. Lopšelis-darželis turi leidimą – higienos pasą. Visi kabinetai, grupės yra 

aprūpinti kompiuteriais, internetine prieiga, naujai nupirkta SMART interaktyvi lenta (įstaigoje yra 2 SMART lentos), nupirktos 4 planšetės, sporto salėje 

įmontuotos interaktyvios grindys. Ugdymo(si) procese naudojami 14 kompiuterių, kompiuterizuotos 9 administracijos ir specialistų darbo vietos. Darbui ir 

poilsiui įrengtas patogus ir modernus darbuotojams skirtas „Bendruomenės“ kambarys. Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas bei kiti pedagogai aprūpinti dalykine, metodine literatūra. Atnaujintos priemonės ugdytinių lavinimui ir edukacijai. Gerinant sąlygas, 

užtikrinančias lopšelyje-darželyje kokybišką emocinę ir fizinę vaikų sveikatą: įrengta lauko teritorijoje sportinė – edukacinė aikštelė su dideliu 

daugiafunkciniu žaidimų įrenginiu po kuriuo yra paklota dirbtinė, smūgiams atspari, minkšta, spalvota, saugi ir kokybiška aikštelės lauko danga.  

Lauko teritorijoje atnaujinti penki vaikų žaidimų įrenginiai, po vienu iš jų – įrengta saugi smėliu išpilta aikštelės danga. Lauko sporto aikštelė išklota 

dirbtinės žolės danga. Puikiai įrengtos muzikos ir sporto salės. Šalia sporto salės įrengtas poilsio ir relaksavimo kambarys. Įrengti specialistų (logopedo, 

psichologo, maitinimo organizavimo ir sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje) kabinetai. Veikia ikimokyklinio / 

priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėms skirta, puikiai įrengta „Dailės studija“. 2019 m. naujai įrengtas mažiesiems ugdytiniams „Atradimų“ kambarys. 

Maistas gaminamas įstaigos virtuvėje, kurioje naujai sumontuota garų surinkimo sistema. Visose grupėse (10) vasaros metu padaryti kosmetiniai remontai. 

Suremontuotos daržovių sandėlio patalpos, laiptinė į rūsį. Lauko teritorijoje yra spalvingi žaidimų nameliai (pavėsinės), atnaujintos esamos smėlio dėžės. 

Pasodintas didelis žilvičių labirintas, mini sodas. Veikia edukacinė erdvė vaikams „Eko daržas“ ir saugaus elgesio gatvėje mokymo zona. Įstaigos teritorijoje 

naujai pastatytas šiltnamis, kuriame darželio vaikai ir mokytojai augina įvairias daržoves, jas laisto ir prižiūri.  Vidinės ir išorinės lopšelio-darželio patalpos 

yra tvarkingos, tikslingai naudojamos. Visi lauko teritorijoje esantys takai iškloti trinkelėmis. Nupirkti ir lauke sumontuoti įrenginiai, skirti neįgaliesiems 

patekti į pastatą – pandusai, pastato viduje, t. y. 1 laiptinėje – kilnojami pandusai. Perdažytas įstaigos pastato pamatas. Lopšelio-darželio pastate įrengta 

saugos ir priešgaisrinė signalizacijos, lauko teritorija apsodinta tujomis, aptverta paaukštinta tvora, saugoma vaizdo stebėjimo sistema, kas užtikrina vaikų ir 

dirbančio kolektyvo saugumą. 

Socialiniai partneriai. Lopšelis-darželis, bendradarbiaudamas įvairiomis formomis, yra pasirašęs sutartis su Kėdainių rajono savivaldybės lopšeliais-

darželiais, bendrojo ugdymo mokyklomis, pagalbą teikiančiomis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, visomis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

„Puriena“ įstaigomis, Švedijos Aukštojo mokslo Konsulatu (Swedish Council for Higher Education (UHR)) – pagrindiniu Nordplus Junior 

administratoriumi.  

Tarptautinės programos. Vykdome tęstines ES programas: „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. 

Priešmokyklinių ugdymo grupių vaikai dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Say Hello to the World“ („Pasakyk labas pasauliui“, Kroatija). Lopšelio-darželio 

bendruomenė dalyvauja: Lietuvos žaliųjų judėjimo tarptautinėje programoje (GMP); projektuose: Nordplus Junior 2019/2020 projekte (koordinatoriai) 

„Atraskime praeitį, įkvėpkime ateitį“ (Lietuva, Estija, Latvija, Grenlandija), „Erasmus+“ KA1 projekte (koordinatoriai) „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – 

pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“ bei „Erasmus+“ KA2 projekte (partneriai) „Eco child“ (Lietuva, Graikija, Rumunija, 

Turkija). 
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III SKYRIUS 

SITUACIJOS (SSGG) ANALIZĖ 2019 M.  

Stipriosios pusės 

Kompetetingi, iniciatyvūs pedagogai siekiantys aukštesnės 

kvalifikacijos. 

Pedagogai semiasi gerosios patirties tarptautiniuose projektuose 

darbinių vizitų metu. 

Naudojamos interaktyvios technologijos (interaktyvios grindys, lentos, 

IKT). 

Sukurtos modernios, šiuolaikiškos edukacinės erdvės lauke ir viduje 

(relaksacijos, atradimų, bendruomenės, dailės, muzikos, sporto). 

Taikomi inovatyvūs ugdymo metodai („Mąstymo mokyklų“ 

elementai). 

Puikios galimybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. 
 

Silpnosios pusės 

Silpnas užsienio kalbų  mokėjimas. 

Pasenę kompiuteriai grupėse. 

Reikalinga pastato renovacija. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų trūkumas. 
 

Galimybės 

Dalyvavimas įvairiose respublikiniuose, tarptautiniuose 

projektuose leidžia ne tik susipažinti, bet ir perimti užsienio ir Lietuvos 

ikimokyklinių įstaigų ugdymo(si) gerąją patirtį. 

Aktyvus bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis. 

Rengti projektus, gauti jiems finansavimą  

Nenutrūkstamai kaupti ir skleisti patirtį. 

Pedagogų ir ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymo 

mokytis kompetencijų ugdymas. 
 

Grėsmės 

Nuolat didėjantys, kartais pernelyg aukšti,  tėvų reikalavimai. 

Demografinė padėtis šalyje, gimstamumo mažėjimas, jaunų žmonių 

emigracija, gali sumažinti vaikų skaičių darželyje. 

Blogėja ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos indeksas. 

Daugėja vyresnio amžiaus mokytojų (perkopusių 55 m. ribą). 
 
 
 
 

 

IV SKYRIUS 

2020 METŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PLANAS  

 

Vizija – vaikų ugdymo įstaiga, kurios nuolat besimokantys bendruomenės nariai kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, 

užtikrina nuolatinę įstaigos kaitą, siekia ne tik sukurti sveiką, saugią ir aktyvią aplinką, bet ir efektyviai laiduoti kokybišką vaikų ugdymą(si), taikant 

bendradarbiavimo su tėvais, inovatyvių ugdymo būdų ir metodų modelį. 
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Misija – aktyviai bendradarbiaujant su šeima, kurti stiprią bendruomenę, teikiančią kokybiškas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo paslaugas, 

formuojančią sveikos gyvensenos ir gamtosaugines vertybines, pilietiškumo nuostatas, saugančią ir puoselėjančią psichinę, fizinę ir dvasinę vaikų sveikatą. 

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

1. Sąlygų, užtikrinančių kokybišką emocinę ir fizinę vaikų sveikatą, gerinimas. 

Tikslas – aplinkos, užtikrinančios vaiko emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimą, sukūrimas. 

Uždaviniai: 

tobulinti vaikų sveikos gyvensenos ugdymo(si) modelį. 

sukurti modernią, skirtingus vaikų poreikius tenkinančią, ugdymo(si) aplinką. 

 

2. Kokybiškos gamtosauginių vertybių diegimo ir puoselėjimo sistemos įstaigos bendruomenėje kūrimas.  

Tikslas – savitos, išskirtinai patrauklios kėdainiečiams ir įstaigos bendruomenei, gamtamokslinės edukacinės aplinkos, puoselėjančios gamtosaugines 

vertybes, skatinančios vaikų patirtinį ugdymą(si), sistemos kūrimas įstaigoje. 

Uždaviniai: 

 diegti netradicinius ugdymo būdus ir metodus, skatinant patirtinį vaikų ugdymą(si) atnaujintose edukacinėse erdvėse / aplinkose;  

 organizuoti ir dalyvauti įvairiuose projektuose, kurių metu visi bendruomenės nariai ne tik įgytų gamtosauginių įgūdžių ir įpročių, bet ir perprastų 

gamtos apsaugos reikšmę. 

 

3. Aktyvios, pilietiškos, besimokančios bendruomenės, užtikrinančios kokybišką ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą,  

kūrimas.  

Tikslas – aktyvios ir vieningos, puoselėjančios etnokultūros tradicijas, ugdančios pilietiškumą, skatinančios vaikų kūrybiškumą ir saviraišką, 

besimokančios bendruomenės kūrimas. 

Uždaviniai: 

formuoti lopšelio-darželio įvaizdį, savitumą, rengiant edukacinius projektus su socialiniais partneriais.  

kelti valdymo kokybę, kurti besimokančią bendruomenę, siekiant jos narių efektyvesnio bendradarbiavimo bei palankaus mikroklimato. 

 

2020 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS,  

SKIRTAS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS METAMS 

 

1. PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTIS. Sąlygų, užtikrinančių kokybišką emocinę ir fizinę vaikų sveikatą, gerinimas. 

1.2. Tikslas – aplinkos, užtikrinančios vaiko emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimą, sukūrimas 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Laikas  Ištekliai  Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas  
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1.2.1. Tobulinti 

vaikų sveikos 

gyvensenos 

ugdymo(si) modelį. 

1.2.1.1.Sveikatingumo grupės veikla (grupės 

veiklos planas). 

Visus 

metus 

Mokymo 

lėšos 

Darbo grupė  

 

Įsigytos naujos 

priemonės skatins vaikų 

fizinį aktyvumą. 

Mokytojai taikys 

netradicinius metodus, 

skatinančius vaikų norą 

judėti, būti fiziškai 

stipriais. Dalyvaudami 

prevencinėse programose 

„Zipio draugai“ ir 

„Kimochi“ vaikai išmoks 

atpažinti savo jausmus, 

tinkamai elgtis įvairiose 

situacijose gerės vaikų 

psichoemocinė savijauta. 

Projektų lėšos padės 

tobulinti esamas bei kurti 

naujas vaikų fiziniam 

aktyvumui skirtas erdves. 

1.2.1.5. SSM programos „Augu sveikas ir 

stiprus“ vykdymas. 

 

Visus 

metus 

 

Mokymo 

lėšos 

 

Sveikatingumo grupė 

 

 

1.2.1.1. Naujų priemonių sveikatinimo, 

pažinimo veikloms įsigijimas, ugdomųjų 

veiklų vykdymas  

Visus 

metus 

Mokymo 

lėšos 

 

Sveikatingumo grupė 

1.2.1.3. Dalyvavimas prevencinėse 

socialinio – emocinio intelekto lavinimo  

programose „Zipio draugai“; „Kimochi“.  

Visus 

metus 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai  

1.2.1.4. Sveikatingumo projektų rengimas 

respublikos, rajono lygmeniu: 

1.2.1.4.1. dalyvauti ŠMS ministerijos sporto 

rėmimo fondo projektų atrankos konkurse 

parengiant paraišką  „Sveikata – raktas į 

sėkmingą ugdymą(si)“; 

1.2.1.4.2. dalyvauti Kėdainių rajono 

sveikatos rėmimo programų konkurse, 

parengiant tęstinį projektą „Esu sveikas, kai 

esu judrus, bet saugus „Purienoje“ 5“. 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektų 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektų vadovė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.5. Dalyvauti respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ veikloje 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagogai  

1.2.2. Sukurti 

modernią, 

skirtingus vaikų 

poreikius 

tenkinančią, 

ugdymo(si) 

aplinką. 

1.2.2.1. Direkcinis pasitarimas „Dėl 

lopšelio-darželio ugdomųjų (materialiųjų) 

aplinkų (patalpų, baldų, įrangos ir 

priemonių) atnaujinimo ir papildymo“. 

Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė Sukurtos naujos ir 

patobulintos esamos 

sąlygos vaikų sveikatos – 

tiek fizinės, tiek 

psichinės – ugdymui. 

Mokytojai veda fizinio 

aktyvumo užsiėmimus 

įvairiose edukacinėse 

erdvėse, taikomi lauko 

darželio elementai. 

1.2.2.2. Sveikatos priežiūros specialisto, 

vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, 

veikla (veiklos planas). 

Visus 

metus 

Mokymo 

lėšos 

K. Orechovaitė 

1.2.2.3. Taikyti lauko darželių elementus. Visus 

metus 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai  

1.2.2.4. „Basakojų“ tako tobulinimas. Gegužės Mokymo Sveikatingumo grupė 
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mėn. lėšos Įvairių užsiėmimų metu 

vaikai, darbuotojai ir 

tėvai įgis žinių apie 

sveikatos saugojimą. 

1.2.2.5. Dirbtinių kalnelių įrengimas. Visus 

metus 

Mokymo 

lėšos 

Bendruomenė  

 1.2.2.6. Grupėse tobulinti sukurtas mobilias 

erdves. 

Visus 

metus 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai  

2. PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTIS. Kokybiškos gamtosauginių vertybių diegimo ir puoselėjimo sistemos įstaigos bendruomenėje 

kūrimas. 

2.2. Tikslas – savitos, išskirtinai patrauklios kėdainiečiams ir įstaigos bendruomenei, gamtamokslinės edukacinės aplinkos, puoselėjančios 

gamtosaugines vertybes, skatinančios vaikų patirtinį ugdymą(si), sistemos kūrimas įstaigoje. 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Laikas  Ištekliai  Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas  

2.2.1. Diegti 

netradicinius 

ugdymo būdus ir 

metodus, skatinant 

patirtinį vaikų 

ugdymą(si) 

atnaujintose 

edukacinėse 

erdvėse / aplinkose. 

2.2.1.1. Mokytojų tarybos posėdis:  

1. Dėl ugdymo turinio įgyvendinimo 2019 

m. rugsėjo – gruodžio mėn.: 

1.1. ikimokyklinio ugdymo programos 

vykdymas;  

1.2. priešmokyklinio ugdymo programos 

vykdymas;  

1.3. logopedo darbo rezultatų aptarimas; 

1.3. psichologo darbo rezultatų aptarimas; 

1.4. meninio ugdymo (muzika) mokytojo 

darbo aptarimas; 

1.5. studijos „Meninės improvizacijos“ 

veiklos rezultatų aptarimas. 

2. Dėl Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ 

2018–2022 m. strateginio plano ir metinio 

veiklos plano analizės, įgyvendinimo  

ataskaitos 2019 m. 

Sausis  Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė Bus tobulinama 

gamtamokslinė / 

edukacinė aplinka, 

skatinanti vaikų patirtinį 

ugdymą(si). 

Bendruomenės nariai 

aktyviai dalyvaus 

ekologinėje – gamtos 

saugojimo veikloje, 

racionaliai panaudos 

turimus žmogiškuosius ir 

gamtinius išteklius, skleis 

gerąją patirtį. 

Bus sudarytos sąlygos, 

palankios galimybės 

išskleisti individualius 

vaikų gebėjimus, 

formuosis šiuolaikiška 

vaikų kultūra. Ugdomasis 

procesas bus 

organizuotas kaip 

vieninga sistema, kur 

dera organizuota ir 

spontaniška vaikų veikla, 

2.2.1.2. Mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl pritarimo 2020 metų metiniam 

veiklos planui. 

Sausis  Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 

2.2.1.3. Metodinis susirinkimas: 

1. Dėl „Kryptingo vaikų mokymosi mokytis 

kompetencijų ugdymo taikant „Mąstymo 

įpročių“ metodą – kurti (sukurti) ir išbandyti 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

N. Satkauskienė 
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kriterijus ugdytinių mokymosi mokytis 

kompetencijai pamatuoti 

2. Dėl netradicinių metodų, technologijų 

taikymo ugdymo(si) procese.  

taikomi įvairūs aktyvios 

veiklos būdai ir metodai 

atnaujintose, moderniose 

edukacinėse erdvėse 

įstaigos viduje ir lauko 

teritorijoje. Taikant 

mąstymo įpročių metodą, 

tobulės vaikų mokėjimo 

mokytis kompetencija. 

Vykdomos veiklos 

netradicinėse aplinkose, 

naujų technologijų, 

priemonių naudojimas 

ugdymo procese vystys 

patirtinį vaikų 

ugdymą(si). 

2.2.1.4. Mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl ikimokyklinio / priešmokyklinio 

ugdymo programos įgyvendinimo per 2019–

2020 m. m., aplankų, ataskaitų pateikimo. 

Sėkmės ir nesėkmės. 

2. Dėl vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo(si) 

pasiekimų.  

3. Dėl interaktyvios SMART lentos 

naudojimo ugdymo procese 

4. Dėl grupių komplektų ir vardinių sąrašų 

nuo 2020-09-01. 

Gegužė  Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 

2.2.1.5. Ugdomojo proceso stebėsenos 

vykdymas (veiklos planas). 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vadovai 

2.2.1.6. Mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl ikimokyklinių / priešmokyklinių 

grupių mokytojų, papildomo ugdymo 

pedagogo ugdymo planų 2020–2021 m. m. 

analizės, tvirtinimo. 

2. Dėl priešmokyklinės grupės ir 

ikimokyklinių grupių komplektų, vaikų 

sąrašų tvirtinimo, pedagogų darbo krūvio 

pasiskirstymo, etatinių sąrašų. 

3. Dėl pasiruošimo naujiems mokslo metams 

įvertinimo. 

Rugpjūtis   Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 

2.2.1.7. Lopšelio-darželio tarybos veikla 

(veiklos planas). 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

R. Činikienė 
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2.2.1.8. Mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl lopšelio-darželio įsivertinimo 

rezultatų; 

2. Dėl kryptingo vaikų mokymosi mokytis 

kompetencijų ugdymo taikant „Mąstymo 

įpročių“ metodą. 

Lapkritis 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

B. Naruševičienė 

 

 

2.2.2. Organizuoti 

ir dalyvauti 

įvairiuose 

projektuose, kurių 

metu visi 

bendruomenės 

nariai ne tik įgytų 

gamtosauginių 

įgūdžių ir įpročių, 

bet ir perprastų 

gamtos apsaugos 

reikšmę. 

2.2.2.1. Gamtosauginio komiteto ir EKO 

mokyklų tinklo veikla (GMP ir EKO veiklų 

planas).  

Visus 

metus  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagogai Organizuotos akcijos, 

parodos, išvykos ir kitos 

veiklos ugdys  vaikų 

patirtį. Ugdytiniai įgys 

papildomų žinių apie 

gamtą, jos saugojimą, jas 

pritaikys realiame 

gyvenime. 

Vykdomos projektinės 

veiklos, mąstymo įpročių 

metodo taikymas suteiks 

bendruomenei ir vaikams 

naujų žinių bei įgūdžių, 

įgalinančių  būti 

savarankiškais, aktyviais, 

kūrybingais. Stiprės 

bendradarbiavimas tarp 

komandų, grupių. 

Mokytojai tobulins savo 

kompetencijas. Tėvai bus 

aktyvūs dalyviai vykdant 

grupių projektus. Vyks 

gerosios patirties sklaida 

rajono, respublikos ir 

tarptautiniu lygmeniu. 

2.2.2.2. Konferencija „Ekologinis ugdymas 

Kėdainių rajono švietimo įstaigose“ 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

N. Satkauskienė 

B. Naruševičienė 

2.2.2.3. Įgyvendinama tarptautinė 

gamtosauginių mokyklų programa, siekiant 

žaliosios vėliavos ir sertifikato. 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gamtosauginis 

komitetas 

2.2.2.4. Dalyvavimas „Erasmus+“ KA2 

projekte „Eco Child“ (Lietuva, Graikija, 

Turkija, Rumunija). 

Visus 

metus 

Projekto 

lėšos 

Pedagogai  

2.2.2.5. Direkcinis pasitarimas „Dėl 

darbuotojų vasaros atostogų grafiko 

sudarymo ir pasiruošimo vasaros atostogoms 

(numatomi patalpų remontai ir edukacinių 

erdvių atnaujinimas / kūrimas vasarą)“. 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

B. Naruševičienė 

 

2.2.2.6. Edukacinės – pažintinės veiklos, 

atviros veiklos, renginiai su tėvais  ir kt. 

(metodinės grupės veiklos planas). 

Visus 

metus 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai  

2.2.2.7. Projektų rengimas (rajono, 

respublikos ir tarptautiniu lygmeniu). 

Visus 

metus 

Projektų 

lėšos 

Projektų vadovas 

 

2.2.2.8. Tarptautinė konferencija 

„Gamtosauga ir etnokultūra. Įvairių šalių 

patirtys“. 

Balandis  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Darbo grupė  

 

3. PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITIS. Aktyvios, pilietiškos, besimokančios bendruomenės, užtikrinančios kokybišką ikimokyklinio / 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, kūrimas.  

3.1. Tikslas – aktyvios ir vieningos, puoselėjančios etnokultūros tradicijas, ugdančios pilietiškumą, skatinančios vaikų kūrybiškumą ir saviraišką, 
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besimokančios bendruomenės kūrimas. 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Laikas  Ištekliai  Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas  

3.1.1. Formuoti  

lopšelio-darželio 

įvaizdį, savitumą, 

rengiant 

edukacinius 

projektus su 

socialiniais 

partneriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1. Etnokultūra: tradicinių ir netradicinių 

švenčių, pramogų organizavimas, plėtojant 

laisvanorystę (komandos veiklos planas). 

Visus 

metus 

 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai  Lopšelio-darželio ryšiai 

bus tikslingi, turintys 

teigiamą pozityvų 

poveikį ugdytiniams ir su 

jais dirbančiam 

personalui. Plėsis 

socialinių partnerių 

tinklas. 

Sudarytos sąlygos, 

užtikrinančios tikslingą, 

kryptingą ugdomąją 

veiklą. 

Lavinamos ir plėtojamos 

ugdytinių kompetencijos, 

vaikai patirs saviraiškos 

ir kūrybos džiaugsmą. 

Tenkinami ugdytinių 

poreikiai pažinti ir 

perimti tautos kultūrą, 

savo krašto folklorą, 

papročius, tradicijas, 

šventes. Ugdytiniai 

susipažins su kitų tautų 

kultūra. „Kūrybinių 

dirbtuvėlių“ ir studijos 

„Meninės 

improvizacijos“ veikloje 

vaikai ir darbuotojai įgis 

naujų žinių bei įgūdžių, 

atskleidžiančių 

3.1.1.2. Tarptautinio Nordplus Junior projekto 

„Atraskime praeitį, įkvėpkime ateitį” 

(Lietuva, Latvija, Estija, Grenlandija) 

vykdymas. 

Visus 

metus 

Projekto 

lėšos 

B. Naruševičienė 

Etnokultūros 

komanda  

3.1.1.3. Tėvų komiteto („Tėvų universiteto“) 

veikla (veiklos planas). 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

A. Varkulienė 

 

3.1.1.4. Visuotiniai tėvų susirinkimai. Rugsėjis 

– spalis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 

3.1.1.5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Etnokultūros 

komanda 

3.1.1.6. Neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimas. 

Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

Z. Dzidzinavičienė 

3.1.1.7. Direkcinis pasitarimas „Dėl 

pasiruošimo Kalėdinėms šventėms bei grupių, 

lauko teritorijos papuošimo“. 

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 

3.1.1.8. Vaiko gerovės komisijos (VGK) 

veikla (veiklos planas). 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Z. Dzidzinavičienė 

3.1.1.9. Organizuoti „Kūrybines dirbtuvėles“ 

visiems bendruomenės nariams. 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Z. Dzidzinavičienė 

3.1.1.10. Partnerystės tinklo „Lietuvos 

„Purienos“ žiedas“ veikla (veiklos planas). 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 

L. Rušienė 

3.1.1.11 Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais (veiklos planas). 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

projektų 

lėšos 

B. Naruševičienė  
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3.1.1.12. Dalyvavimas rajono, respublikos 

prevencinėse, pilietinėse iniciatyvose, 

akcijose ir kituose renginiuose. 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagogai kūrybiškumą, 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

džiaugsmą. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.13. Plėtoti ir stiprinti neformalųjį 

ugdymą, vykdyti  programą „Meninės 

improvizacijos“ (veiklos planas). 

Visus 

metus 

 

Mokymo  

lėšos 

E. Rajunčienė 

 

3.1.1.14. Dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose „Say hello to the World“ 

(„Pasakyk labas pasauliui“), eTwinning ir kt. 

Visus 

metus 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto 

lėšos 

B. Naruševičienė 

 

3.1.2. Kelti 

valdymo kokybę, 

kurti besimokančią 

bendruomenę, 

siekiant jos narių 

efektyvesnio 

bendradarbiavimo 

bei palankaus 

mikroklimato. 

 

 

 

 

3.1.2.1. Visuotinis darbuotojų susirinkimas:  

1. Dėl lopšelio-darželio direktorės Birutės 

Naruševičienės 2019 m. ataskaitos (vadovo 

ataskaita Kėdainių rajano savivaldybės 

tarybai); 

2. Dėl lopšelio-darželio direktorės Birutės 

Naruševičienės metų veiklos ataskaitos (metų 

veiklos užduotys, atsiskaitymas Kėdainių 

rajono savivaldybės merui);  

3. Dėl lopšelio-darželio 2018–2022 metų 

strateginio plano ir metinio veiklos plano 

analizės, ataskaitos už 2019 m.; 

4. Dėl įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos; 

5. Dėl metinio 2020 m. veiklos plano 

pagrindinių krypčių, uždavinių, tikslų 

pristatymo. 

Sausis   Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė Atliktas įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimas, 

atskleidžiami realūs 

lopšelio-darželio veiklos 

aspektai ir gerosios 

praktikos pavyzdžiai, 

kurie leis tinkamai 

formuoti ir organizuoti 

įstaigos veiklą. 

Darbuotojai visuomet 

laiku gaus informaciją 

apie įstaigos veiklą, 

finansinę padėtį, lėšų 

panaudojimą. Vyks 

glaudus bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

organizuojant įvairius 

renginius, šventes, 

išvykas. 

Bus sudarytos galimybės 

pedagogams tobulėti, 

dalyvaujant projekte 

„Kryptingas vaikų 

3.1.2.2. Visuotinis darbuotojų susirinkimas: 

1. Dėl atnaujintų tvarkų pristatymo. 

2. Dėl įstaigos bendruomenės nuomonės, 

siekiant išsiaiškinti apie įstaigoje vykdomą 

veiklą, jos kokybę.  

3. Dėl įstaigos finansinės padėties. 

Rugpjūtis 

– rugsėjis  

Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 
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4. Dėl ūkinės veiklos. mokymosi mokytis 

kompetencijų ugdymas 

taikant „Mąstymo 

įpročių“ metodą“, keistis 

ir pritaikyti švietimo 

naujoves darbe, kils 

ugdymo kokybė. 

Pedagogai kels savo 

kvalifikaciją, tobulins 

profesines 

kompetencijas,  analizuos 

profesinį tobulėjimą, įgys 

aukštesnes kvalifikacines 

kategorijas. 

3.1.2.3. Direkcinis pasitarimas „Dėl lopšelio-

darželio ,,plačiojo“ vidaus įsivertinimo“. 

Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė  

3.1.2.4. „Giluminis“ lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimas, tobulintinų veiklų 

plano sudarymas. 

Plano įgyvendinimas. 

Spalis – 

Lapkritis 

 

Visus 

metus  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Z. Dzidzinavičienė 

Darbo grupė 

3.1.2.5. Visuotinis darbuotojų susirinkimas: 

1. Dėl įstaigos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo per 2020 metus. 

2. Dėl pagrindinių tikslų ir uždavinių 

naujiems 2021 metams. 

3. Dėl įstaigos finansinės padėties baigiantis 

2020 m. 

4. Dėl pranešimo tarptautinei antikorupcijos 

dienai. 

Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 

R. Boiko 

N. Satkauskienė 

3.1.2.6. Vykdyti veiklas, gerinančias įstaigos 

mikroklimatą (švenčių, išvykų, diskusijų, 

seminarų organizavimas, apjungiant visus 

lopšelio-darželio bendruomenės narius 

(priemonių planas). 

Visus 

metus 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

B. Naruševičienė 

Z. Dzidzinavičienė 

 

3.1.2.7. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos posėdžiai. 

Kas 

ketvirtį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 

3.1.2.8. Ugdomojo proceso stebėsena (veiklos 

planas). 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 

Z. Dzidzinavičienė 

3.1.2.9. Atlikti mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų metinės veiklos įsivertinimo 

analizę (savianalizė). 

Gegužė – 

birželis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

B. Naruševičienė 

Z. Dzidzinavičienė 

3.1.2.10. Besimokančios bendruomenės 

kūrimas (administracijos, pedagogų, kito 

personalo kvalifikacijos kėlimas) 

 

Visus 

metus 

 

 

Mokymo 

lėšos, 

biudžeto 

lėšos 

B. Naruševičienė 

Z. Dzidzinavičienė  
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3.1.2.11. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas: 

seminarai, stažuotė, išvykos Lietuvos į 

lopšelius-darželius, taikančius „Mąstymo 

mokyklos“ elementus, dėl kryptingo vaikų 

mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo 

Visus 

metus 

 

 

 

 

Projekto 

lėšos, 

mokymo 

lėšos 

 

 

A. Naruševičienė 

 

 

 

 

 

3.1.2.12. Kompleksinio pagalbos šeimai 

modelio sukūrimas. Šeimos informavimo 

sistemos tobulinimas. 

I ketvirtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Z. Dzidzinavičienė, 

VGK 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS 

 ĮGYVENDINTO 2020 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMAS, PRIEŽIŪRA 

 

Įgyvendinto 2020 metų metinio veiklos plano vertintojai – pedagogai, administracija, aptarnaujantis personalas, ugdytinių tėvai (globėjai).  

Vertinti numatoma: 

1. Išsiaiškinant tėvų (globėjų) nuomonę apie įstaigos veiklą. 

2. Vykdant įstaigos veiklos vertinimą / įsivertinimą. 

3. Lopšelio-darželio mokytojų tarybos posėdžiuose. 

4. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose. 

5. Lopšelio-darželio tėvų komiteto susirinkimuose (kas pusmetį). 

6. Lopšelio-darželio visuotiniuose tėvų susirinkimuose. 

7. Lopšelio-darželio bendruomenės susirinkimuose. 

 

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ 2020 metų metinio veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Priežiūrą 

vykdys lopšelio-darželio direktorius. Už metinio veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms. 

 

_______________________________________ 

 

PRITARTA 
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Lopšelio-darželio tarybos 

2020-01-30 protokolo nutarimu Nr. T1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 2020 METŲ VEIKLA 

 

Programos: 

1. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa. 

2. Į ugdymo procesą integruojamos programos: 

- prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėje; 

- prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse; 

- Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP); 

- sveikatos stiprinimo programa  „Augu sveikas ir stiprus“ (SSM); 

- dailės programa „Meninės improvizacijos“ ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams.  

Respublikiniai projektai: 

1. ,,Mes rūšiuojam“; 

2. ,,Darom 2020“; 

3. Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) konkursas „Švarių rankų šokis“. 

4. Kūrybinis – socialinis projektas „Žmogaus dovana žemei“ (3 etapai). 

5. Respublikinis ekologinis – socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“;  

6. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus 2020“. 

Tarptautiniai projektai: 

1. „Erasmus+“ KA 2 projektas „Eco Child“; 
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2. „Erasmus+“ KA1 projekte „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“; 

3. Nordplus Junior 2019/2020 projektas „Atraskime praeitį, įkvėpkime ateitį“; 

4. Projektas „Say hello to the World“; 

5. e Twinning projektai; 

6. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis 

kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“. 

Grupiniai projektai:   

1. Projektas „Oranžinio moliūgėlio kelionė“ (E. Rajunčienė, A. Mikolajūnienė, V. Jasenkaitė, M. Mockienė); 

2. Projektas „Bendruomenės diena „Žvirbliukų“ grupėje“ (R. Vigelienė); 

3. Projektas „Augu su knyga“ (A.  Ševčiukienė); 

4. Projektas „Norime užaugti sveiki ir stiprūs“ (G. Strazdauskaitė); 

5. Projektas ,,Pažink Kėdainius“ (R. Činikienė); 

6. Projektas „Man gera ir smagu darželyje“ (M. Mockienė, A. Gailiūnienė); 

7. Tarpgrupinis projektas ,,Atidarysiu pasakų skrynią“ (V. Jasenkaitė, G. Žiužnienė);  

8. „Kalėdiniai skaitiniai“ (R. Vigelienė); 

9. Projektas „Sveiki ir stiprūs piršteliai – gražiems vaikų darbeliams“ (V. Budzilienė; 

10. Projektas „Ir maži ir dideli – visi nori būt sveiki“ (M. Mockienė, R. Dirmantienė); 

11. Projektas „Sveikuoliai voveriukai“ (R. Dirmantienė); 

12. Projektas „Sveikata mano lėkštėje“ (V. jasenkaitė, E. Rajunčienė); 

13. projektas „Į sveikatos šalį“ (G. S. Žiužnienė, A. Ševčiukienė); 

14. Projektas „Paskraidykime kaip žvirbliukai“ (R. Vigelienė, R. Venslovienė); 

15. Projektas „Grynas oras – sveikata“ (L. Rušienė). 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: 

1. ,,Lietuvos „Purienos“ žiedas“ – partnerystės tinklas: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Puriena“, Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“, Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“. 

2. Švedijos Aukštojo mokslo Konsulatas (Swedish Council for Higher Education (UHR) 

3. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 

Planai:  

1. 2020 metų vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planas (2 lapai); 

2. 2020 metų sveikatingumo grupės veiklos planas (3 lapai);  

3. 2020 metų GMP komiteto veiklos planas (4 lapai); 

4. 2020 metų etnokultūros komandos veiklos planas (3 lapai); 

5. 2020 metų metodinės grupės veiklos planas (5 lapai); 

6. 2020 metų lopšelio-darželio tarybos veiklos planas (1 lapas); 
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7. 2020 metų tėvų komiteto („Tėvų universiteto“) veiklos planas (1 lapas); 

8. 2020 metų ugdomojo proceso stebėsenos veiklos planas (2 lapai); 

9. 2020 metai. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais  veiklos planas (2 lapai); 

10. 2020 metų partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ veiklos planas (2 lapai); 

11. 2020 metų visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje, veiklos planas (8 lapai) . 

12. Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo veiklos kokybės tobulintinų veiklų įgyvendinimo priemonių planas (1 lapas) 

 

_________________________________ 

 

 


