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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (suvestinė redakcija 2021-01-01 - 2021-08-

31) 54 str. (Švietimo planavimas), Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ nuostatų, patvirtintų Neringos 
savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-203 31.2 papunkčiu, atsižvelgdama į 2020-01-
20 Mokyklos Tarybos pritarimą (posėdžio protokolas Nr.1),  mokytojų iniciatyvas ir siūlymus: 

1 . N u s t a t a u 2021 metų veiklos: 
1.1. prioritetus: 

 Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 
 Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas. 
 Savitos lopšelio-darželio aplinkos kūrimas. 

            1.2.tikslus (ir uždavinius): 
               1. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą, siekiant ugdymo kokybės ir programų įvairovės. 

1.1. Uždaviniai:   
1.1.1. organizuoti darnų, į ugdytinį orientuotą ugdymo procesą; 
1.1.2. ugdymo procese taikyti inovatyvų ugdymą(si), naudojant IKT; 
1.1.3. tęsti emocinės gerovės bei sveikatos saugojimą ir stiprinimą. 

               2. Didinti personalo ir kiekvieno pedagogo vadybines, dalykines ir skaitmenines  kompetencijas ir 
atsakomybę už savo veiklą. 

2.1. Uždaviniai:  
2.1.1.sudaryti sąlygas darbuotojų vadybinės, dalykinės kompetencijos ugdymui ir tobulinimui; 
2.1.2. aktyvinti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais dirbant įprastu ir nuotoliniu būdu; 

                3.Kurti vaikų poreikius tenkinančias patogias ir patrauklias šiuolaikiškas ugdymo(si) aplinkas. 
3.1. Uždaviniai:  
3.1.1. tobulinti šiuolaikinių IT priemonių naudojimą grupėse, atsižvelgiant į ugdymo 

programą, vaikų saugumo ir sveikatos saugojimo bei stiprinimo reikalavimus; 
3.1.2. kurti naujas ugdymo(si) erdves grupėse, koridoriuose; įrengti baseinėlį; 
3.1.3. įrengti kiemo teritorijoje takelius, atnaujinti dangą. 

2 . T v i r t i n u : 
2.1. 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą (1 priedas); 
2.2. 2021 metų veiklos įgyvendinimo priemonių planą (2 priedas); 
2.3. 2021 metų Tradicinių ir netradicinių renginių planą (3 priedas); 
2.4. Mokytojų Tarybos posėdžiai 2021m. Direkciniai posėdžiai (4 priedas); 
2.5. 2021 metų Vaiko gerovės komisijos veiklos planą (5 priedas); 

             2.6. Mokyklos Tarybos veiklos planas 2021m. (6 priedas); 
            2.7. Mokyklos veiklos priežiūros planas 2021 m. (7 priedas); 
            2.8. Metodinės veiklos ir gerosios patirties sklaida (8 priedas). 
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