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Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-11 

1 priedas 

 

NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 
 

Įgyvendinant 2019 metų planą buvo siekiama tikslo: didinti Mokyklos bendruomenės lyderystės 

gebėjimus, įgyvendinant pedagoginės veiklos pokyčius. Šio tikslo įgyvendinimui buvo iškelti metiniai 

veiklos uždaviniai:  

 Skatinti Mokyklos bendruomenės iniciatyvas, skatinti lyderystės gebėjimus. 

 Kurti ir puoselėti darnią, šiuolaikiškais ugdymo metodais pagrįstą, vaikų fizinės, protinės ir 

dvasinės saviraiškos kultūrai palankią aplinką. 

 Didinti vaikų fizinį aktyvumą, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 Tobulinti Mokyklos materialinę bazę. 

Buvo numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui. 
 

2019 m. veiklos prioritetai: 

 Darbuotojų profesionalumo ir kompetencijų tobulinimas, 

 Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas. 
 

 

Pirmasis 2019 m. veiklos uždavinys – skatinti Mokyklos bendruomenės iniciatyvas, skatinti 

lyderystės gebėjimus. Atsižvelgiant į prioritetą – darbuotojų profesionalumo tobulinimas – šis uždavinys 

buvo įgyvendinamas vykdant įstaigos programas ir projektus, įsitraukiant į Neringos savivaldybės bei 

nacionalinius projektus, kartu siekiant didinti Mokyklos bendruomenės lyderystę. Pedagogai 

kompetencijas tobulino dalyvaudami įvairioje metodinėje veikloje: buvo kviečiami lektoriai, mokytojai 

kėlė kvalifikaciją įvairių Lietuvos švietimo centrų organizuojamuose kursuose, seminaruose. Ypač daug 

patirties pasisemta mokytojams įsijungus į Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Neringos 

savivaldybės LL3 kūrybinės komandos veiklą: buvo organizuojami mokymai, seminarai, mokytojai vyko 

į stažuotes Lietuvoje ir užsienyje (Estija-Suomija, Lenkija-Čekija). Dalyvauta MB „Švietimo edukatoriai“ 

organizuotoje ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje vadovams „Bendradarbystės erdvė: 

vadovai ir pavaduotojai“. 

Pravesti metodiniai pasitarimai įstaigos mokytojams, kurių metu dalintasi gerąja patirtimi. 

Skatintos pedagogų iniciatyvos, inovatyvių metodų panaudojimas, pažangios ugdymo proceso 

organizavimo formos ir geroji praktika. Vis daugiau mokytojų savo darbe pasitelkia skaitmenines 

technologijas, drąsiau jas diegia ugdomojoje veikloje. 
 

Bendrystė, bendradarbiavimas 
 

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ inicijavo keletą Lietuvos Respublikos ir Neringos sav. 

švietimo bendruomenes apjungiančių renginių. Vyko Klaipėdos PPT lektoriaus V. Karvelio paskaita „Ką 

žinome ir ko nežinome apie šiuolaikinius vaikus“. Organizuota Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

skirta Neringos savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių meninė akcija ir parodėlė „Laisvės paukščiai“; 

respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda  „Žemė – mūsų 

širdyje“, skirta Pasaulinei Žemės dienai. Taip pat įvyko ir Neringos ugdymo bei švietimo įstaigų 

bendruomenių kūrybinių darbų – vėjo varpelių, barškučių, arfų – paroda „Vėjo muzika“. Buvo 

organizuota bendrystės savaitė „Būk mano draugas“, vyko renginiai grupėse. Šios savaitės svečiai – 

Neringos meno mokyklos mokiniai, atvykę su tradicija tapusiu koncertu „Draugai – draugams“. 

Priešmokyklinės grupės ir meninio ugdymo mokytojai kartu su vaikais parengė spektakliuką „Pasitaiko 

apsirikti, bet už tai nereikia pykti“, skirtą Šeimos dienai. Šį spektakliuką pakartojo ir apsilankiusiems 

Neringos gimnazijos ketvirtokams bei būsimajai pirmokų mokytojai. 
 

Mokyklos bendruomenė mielai įsitraukė į kitų Neringos savivaldybės ugdymo įstaigų 

organizuojamus renginius. Visos ugdymo grupės įsijungė į Neringos sporto mokyklos 40-mečiui skirtą 

vaikų piešinių konkursą „Mano jachta“. Priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvavo Neringos 

gimnazijos mokinių skaitovų konkurse „Poezijos pavasarėlis“, dalyvavo Neringos švietimo ir kultūros 
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įstaigų bendruomenių šventėse „Kurkime Lietuvai kartu“ bei „Draugauk, sportuok, mylėk – 

gyvenk!“. Mokyklos darbuotojai įsijungė į Nidos KTIC „Agila“ Neringos miesto gimtadienio „Kuršių 

kiemą“, o priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo šventiniame koncerte „Nes čia švyturys“. Įvyko 

Neringos meno mokyklos mokinių koncertinė popietė vaikams „Kalėdų belaukiant“. Daug įspūdžių 

vaikams paliko pažintinė išvyka į Neringos gimnaziją, kur buvo pravesta fizikos pamokėlė. 
 

Sėkmingai bendradarbiaujama ir su kitomis įstaigomis, menininkais, verslininkais Neringoje. 

Neringos muziejų darbuotojai etnografinėje Žvejo sodyboje vedė užsiėmimus, kur vaikai buvo 

supažindinami su Kuršių nerijos žvejų buitimi. KNNP direkcijos darbuotojai vedė vaikams 

šviečiamuosius-praktinius užsiėmimus apie paukščių lesinimą žiemą, o nuvykus į KNNP direkcijos 

lankytojų centrą Nidoje vaikams buvo vedami užsiėmimai „Spalvingieji drugeliai“, „Kuršių nerija ir 

jos gamta“. 

Neringos Neįgaliųjų draugijos nariai vaikų gamintais kvietimais buvo sukviesti į Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai skirtą šventinį koncertą „Čia – mūsų namai“. Priešmokyklinės grupės 

ugdytiniai susitiko su dailininke ir literate, menininkų klubo „Plekšnė“ įkūrėja Giedre Bulotaite-

Jurkūniene, kuri pristatė ir dovanojo savo sukurtų ir iliustruotų knygelių vaikams. Pyragų diena buvo 

švenčiama aplankant ir darželyje keptais pyragais vaišinant Neringos PSPC slaugos ligoninės pacientus  

bei KNNP darbuotojus. Verslininkė J.Truikienė vaikams vedė edukacinius užsiėmimus „Kalėdinis 

atvirukas“. 
 

Mokyklos pedagogai įsitraukė ir kitų Lietuvos ugdymo įstaigų projektus. Aktyviai dalyvauta 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtuose projektuose: respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų, mokinių ir jų tėvų kūrybinių darbų parodoje „Atvirukas Lietuvai-2019“ (organizatorius – 

Švenčionių raj. švietimo pagalbos tarnyba), bei ikimokyklinių įstaigų lankstinių fotonuotraukų parodoje 

„Mylimai Lietuvai skiriu...“ (organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Pabiručiai“). Dalyvauta ir daugelyje kitų 

renginių: tarptautinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinėje-meninėje parodoje „Vėjo darbai“ 

(organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“), respublikinėje ikimokyklinio ugdymo vaikų popieriaus 

plastikos parodoje „Žiemos peizažas“ (rengėjas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“), respublikinėje sapnų 

gaudyklių parodoje „Neš pelytė saldų miegą“ (rengėjas – Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“), respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinės laboratorijos darbų parodoje 

„Stebuklingas vanduo“ (organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“), respublikinėje vaikų piešinių 

parodoje „Aš noriu augti prie švarios jūružės“ (organizatoriai – Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

gamtosauginis komitetas, visuomeninė organizacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“, Palangos Botanikos parko administracija), 

respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Emocijų ruduo“ (organizatorius – Šiaulių 

miesto savivaldybės švietimo centras). Minint Pasaulinę Sveikatos dieną įstaigos darbuotojai ir vaikai dalyvavo 

respublikinėje mankštos tiesioginėje akcijoje – flashmob`e („flashmob“ reiškia „žaibiškas būrys“) „Laikas 

keltis“ (organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“). 

Bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojais vaikai 

dalyvavo saugaus eismo konkurse „2019 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga“. Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojai vedė vaikams saugaus eismo valandėlę.  

Rudenį vyko Klaipėdos specialiųjų pedagogų vizitas Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. 

Sudaryta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 17 Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

„Ąžuoliukų“ sambūriu. 
 

Bendradarbiaujant su tėvų komitetais, Mokyklos taryba vyko daug renginių ugdytinių tėvams, su 

tėvais. Vyko Mokyklos tarybos ir tėvų komitetų posėdžiai, kuriuose buvo aptariami, tvirtinami aktualūs 

klausimai. Organizuota Klaipėdos PPT lektoriaus V. Karvelio paskaita „Ką žinome ir ko nežinome apie 

šiuolaikinius vaikus“. Su tėvų pagalba vyko gamtosauginė akcija „Baltajam badui – NE!“: „Miško 

bankas“ ir vaikų žygis į gamtą padėti žvėreliams..Tėvai noriai dalyvavo  tradiciniuose ir netradiciniuose 

Mokyklos renginiuose, projektuose: vėjo varpelių, barškučių, arfų parodoje „Vėjo muzika“. Aktyviai 

palaikė akciją „Rengiuosi pats“, skatinančią vaikų savarankiškumą. Ypatingai patiko šeimų sporto 

šventė „Visiems kartu žaisti smagu!“, kurią vedė tėtis Viktoras Kriukovas. Tėvai aktyviai dalyvavo 

šventėse – Kaziuko mugėje, Motinos dienai skirtose valandėlėse, priešmokyklinės grupės vaikų šventėje 

„Buvo smagu žaisti kartu“, Neringos miesto gimtadieniui skirta rudenėlio šventėje „Spalvota 

Neringa“, „Ežiukų“ grupės adventinėje popietėje su tėvais „Šiltas vakaras“. Aktyviai dalyvavo 

kūrybinėse parodėlėse „Mus kviečia moliūgų žibintų šviesa“, „Žaisliukas Kalėdų eglutei“.  Šiltai 
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sutiktas priešmokyklinės grupės mokytojai parengtas spektakliukas „Pasitaiko apsirikti, bet už tai 

nereikia pykti“, skirtas Šeimos dienai. 
 

Siekiant stiprinti įstaigos narių bendravimą ir bendradarbiavimą, veiklą grindžiant geranoriškumo, 

pasitikėjimo, lygiateisiškumo principais, buvo siekiama darbuotojų motyvavimo, veiklos efektyvumo, 

atvirumo kaitai, pozityvaus dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo, atsakomybės už veiklą, kiekvieno 

vaiko ugdymo sėkmę. Darbuotojai buvo skatinami kultūrine išvyka į Rundalės rūmus Latvijoje. 

 

Antrasis uždavinys – kurti ir puoselėti darnią, šiuolaikiškais ugdymo metodais pagrįstą, vaikų 

fizinės, protinės ir dvasinės saviraiškos kultūrai palankią aplinką. 

2019 m. ugdymo turinys buvo planuojamas remiantis pagrindinėmis ugdymo programomis – 

ikimokyklinio ugdymo programa (patvirtinta Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus  2017 

m. rugpjūčio 25  d. įsakymu  Nr. V- 38) bei pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą parengta 

priešmokyklinio ugdymo programa „OPA PA!“ (2014 m.). 

Į ugdymo turinį buvo įpinamos veiklos, puoselėjančios lietuvių tautos tradicijas, ugdomoji veikla 

vyko ne tik darželio patalpose, bet ir kitose edukacinėse erdvėse. Skatintos pedagogų iniciatyvos, 

inovatyvių metodų panaudojimas, pažangios ugdymo proceso organizavimo formos ir geroji praktika. 

Mokytojų iniciatyvos dėka įstaigoje nuo rudens vykdoma tęstinė socialinių ir emocinių kompetencijų 

lavinimo programa „Kimoči“ bei socialinių įgūdžių projektas priešmokyklinei grupei „Ežiuko kelionė“. 

Sėkmingai vykdytas tęstinis Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ projektas „Žuvininkai mes 

esme“: Lietuvos valstybės atkūrimo dienai buvo organizuota bendruomenės šventė „Čia – mūsų namai“,  

minimos atmintinoms dienoms buvo rengiamos šventės, tautosaka ir tautodailė integruojama į 

ugdomosios veiklos užsiėmimus, buvo organizuojami pažintiniai užsiėmimai, dalyvauta vaikų piešinių 

parodose, darželyje surengtos vaikų šventės, rytmečiai, pramogėlės ir kiti renginiai: Užgavėnės, Kaziuko 

mugė, pastatytas spektakliukas „Pasitaiko apsirikti, bet už tai nereikia pykti“, vyko tautodailės 

užsiėmimas vaikams ,,Velykų margutis“, demonstruotas J.Leikaitės animac. f. vaikams „Margučių 

rytas“. Neringos miesto įkūrimui paminėti buvo skirta rudenėlio šventė „Spalvota Neringa“. Daugumoje 

renginių vaikai dalyvavo pasipuošę Mokyklos įsigytais tautiniais ir teminiais kostiumais. 

Ypatingą nuotaiką sukuria ir turi teigiamą ugdomąjį poveikį įstaigoje apsilankantys profesionalūs 

aktoriai ir jų pateikiamos programos. Tuo tikslu buvo organizuotos teminės pramogėlės: šeimos teatro 

„Lino lėlės“ spektaklis vaikams „Vilkas ir ožiukai“, „Kelionės teatro“ aktorių sukurtas vaikų susitikimas 

su Kalėdų seneliu ir Snieguole bei išmania Varna, Vaikų gynimo dienos proga – „Klouno Lulu namų“ 

programa „Vaikystės spalvos“ (aktorius Linas Lukošius), vaikiškos pramoginės muzikos grupės „Tonika“ 

koncertas vaikams „Už paslaptingų durų“.  

Ugdomosios aplinkos kaita, ypač – išvykos,  turi itin didžiulį teigiamą poveikį vaiko vystymuisi. 

Vaikams organizuotos pažintinės-meninės išvykos į Klaipėdos P.Domšaičio galeriją, kur vyko edukacijos  

„Kaip lietuvininkai darbus dirbo“, „Metų laikų malūnas“. Klaipėdoje vyko ir saugaus eismo 

konkurso „2019 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ III etapas. 

Palangoje prie jūros vyko respublikinė vaikų piešinių parodos „Aš noriu augti prie švarios jūružės“ 

atidarymas, kur pristatę savo kūrybinius darbus dalyvavo ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai. 

Gamta – vienas galingiausių žmogaus visuminio ugdymo veiksnių ir išlieka kaip viena paveikiausių 

ugdomųjų aplinkų, todėl daug dėmesio buvo skiriama gamtosauginiam vaikų ugdymui, integruojant jį į 

pažintinę, meninę veiklas, žaidimus, kalbą. Pratinant ugdytinius pajusti, pažinti, suvokti gamtinę aplinką, 

padedant jiems atrasti ryšį su gamta ir sudarant sąlygas veikti natūralioje aplinkoje, per kasdieninę 

ugdomąją veiklą, renginius, išvykas buvo vykdomos Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) 

Gamtosauginių mokyklų programa – viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE – Foundation 

for Environmental Education) programų bei Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ programa. Šios programos padėjo ugdytiniams suvokti, jog tik sveikoje, tvarioje 

gamtinėjeje galime augti sveiki ir mes patys. Pažintiniai užsiėmimai su KNNP darbuotojais, 

gamtosauginės akcijos – „Baltajam badui – NE!“, įstaigos projektai „Žemė – mūsų širdyje“, „Vėjo 

muzika“, dalyvavimas kitų Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigų respublikiniuose meno ir gamtos 

projektuose, sveikatingumo ir sporto šventėse, ekologinio daržo įrengimas ir puoselėjimas – tai leido 

sklandžiau plėtoti vaiko emocinę, kultūrinę patirtį, žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, 

pratinant jame atitinkamai elgtis ir vertinti visa, kas jį supa bei rūpintis artimiausios aplinkos 

gyvybingumo išsaugojimu. Formuojant vertybines nuostatas gamtosaugos atžvilgiu neišdildomų įspūdžių 

vaikams paliko edukacinės išvykos, sveikatingumo žygiai į mišką, kopas, prie Baltijos jūros, dalyvavimas 

http://www.fee-international.org/
http://www.fee-international.org/
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respublikinėje vaikų piešinių parodoje „Aš noriu augti prie švarios jūružės“, ypač – edukacinė 

programa „Magiški kiaušiniai“. Šios programos renginiai ir kasdieninė veikla neabejotinai formuoja 

vaikuose tvaraus, palankaus aplinkai elgesio nuostatas, ugdo gamtojautą (pajausti, pasigrožėti, saugoti), 

padeda ugdytiniams suvokti gamtos poveikį žmogui ir žmogaus poveikį gamtai, tobulina pažintinius 

gebėjimus (stebėti, aiškintis, klausti, daryti išvadas ir kt.) bei lavina praktinius įgūdžius (pasodinti, 

palaistyti, prižiūrėti, globoti ir kt.). 

 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – didinti vaikų fizinį aktyvumą, plėtoti saugios ir sveikos 

gyvensenos įgūdžius – buvo kreipiamas ypatingas dėmesys į sveiko ir saugaus vaiko ugdymą, sveikos 

gyvensenos diegimą bei gamtosauginę veiklą. Buvo psitelkiamos įvairios veiklos formos. Šiam 

uždaviniui įgyvendinti aktyviai įsijungė Mokyklos socialiniai partneriai ir tėvai. 2019 m. vykdyta 

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ programa, 

įgyvendintos teminės saugaus elgesio ir sveikatingumo savaitės, vyko vaikų sveikatingumo žygiai. 

Sėkmingai įvyko RIĮDA „Sveikatos želmenėliai“ organizuota akcija, skirta tarptautinei Sniego 

dienai: „Kviečiame judėti visus – šaltis sportui nebaisus“: joje dalyvavo visos ugdytinių grupės. 

Neilgai trukus mokytojų iniciatyva įvyko „Mažųjų sniego žygis“ (1-2 gr.). Įsijungta į respublikinę 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“ organizuotą piešinių parodą-konkursą „100 žingsnelių sveikatos 

link“. 

Mokyklos taryba organizavo šeimų sporto šventę „Visiems kartu žaisti smagu!“ (vad. – 

V.Kriukovas). 

Surengta Sveikatingumo savaitė: jos metu vyko kasrytinės mankštos lauke, sveikatos ir saugumo 

valandėlių diena, sporto ir linksmybių diena, mankšta su terapiniais kamuoliais, Dantukų karalystės ir 

sveiko maisto diena, žygis į kopas. Paminėta Pasaulinė Sveikatos diena: vaikai ir darbuotojai dalyvavo 

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ organizuotoje Respublikinė mankšta flashmob`as „Laikas keltis“. 

Akcijoje dalyvavo 64 RIĮDA „Sveikatos želmenėliai“ ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugd. įstaigos. 

Aktyviai įsijungta ir į RIĮDA „Sveikatos želmenėliai“ respublikinę akciją – masinį bėgimą „Aš bėgu – 

2019“. Minint Judėjimo sveikatos labui dieną  vaikams buvo surengtos linksmos estafetės, judrieji 

žaidimai. 

Priešmokyklinei grupei mokslo metai buvo užbaigti švente „Draugauk, sportuok, mylėk – 

gyvenk!“ kartu su Neringos švietimo ir kultūros įstaigų bendruomenėmis, kuri vyko Neringos 

gimnazijoje. 

Rudenį buvo organizuotas sveikatingumo žygis Baltijos jūros dienai paminėti. Vyko ir Darnaus 

judumo savaitės renginiai – žygiai į mišką, į kopas, vaikų išvykos į Nidos vaikų žaidimų aikšteles. 

Neringos savivaldybė vykdė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą 

projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje“. Priešmokyklinės grupės vaikams 

buvo surengtos mitybos edukacijos. 

Vaikų sveikatingumas neatsiejamas ir nuo saugaus elgesio: pavasarį vyko reguliarūs mokymai 

vaikams vadovaujant VPK Kelių policijos tarnybos pareigūnui Nerijui Stankui. Svečiavosi  Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos darbuotojai, vaikams pravedė saugaus eismo pramogėlę ir vaikus bei 

darbuotojus apdovanojo atšvaitais, o darželiui padovanojo vaikiškas atšvaitines liemenes. Pavasarį vaikai 

dalyvavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuotame saugaus eismo konkurse 

„2019 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga“. Rudenį vyko saugaus 

eismo savaitė ir saugaus elgesio ir eismo gatvėje valandėlė vaikams  su pareigūnu Nerijumi Stankumi. 

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ jau ne pirmus metus dalyvauja VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų 

plėtros agentūros“ programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose“. 

2019 m. pageidaujantys darbuotojai įstaigos lėšomis buvo paskiepyti nuo erkinio encefalito.  
 

Iš dalies įgyvendintas ketvirtasis uždavinys – tobulinti Mokyklos materialinę bazę. Įsigytos 

papildomos priemonės sensoriniam vaikų lavinimui, išmanusis ekranas, interaktyvioji dokumentų 

kamera. Taikoma praktika su šiuolaikinėmis sensorinio vaikų lavinimo priemonėmis – manipuliacinės 

lentos, šviesos lentos su priedais, šviečiantys kubai. Priešmokyklinėje grupėje įrengta stacionari išmanioji 

lenta, projektorius. Nupirkta žaislų ir ugdymo priemonių „Olifu“ (1086.86 eur), LED skrybėlės 

šventiniams renginiams. 

Įsigyta baldų vaikams – triaukštės lovos, sekcija, vaikiškos kėdutės, staliukai, ūkio sektoriui – 

šaldytuvas ir šaldiklis, dulkių siurblys, higienos priemonės, buitinė chemija. 
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SITUACIJOS ANALIZĖ PAGAL SSGG 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 

 Įstaiga – atvira organizacija, turinti pamatuotus veiklos prioritetus. 

 Sudaromos palankios galimybės vykti į edukacines išvykas vaikams ne 

tik Neringos savivaldybėje, bet ir į kitus miestus. 

 Patirtis, įgyta dalyvaujant Comenius, eTwinning, Erasmus+ daugiašalių 

mokyklų partnerystės projektuose, nacionaliniame švietimo projekte 

„Lyderių laikas 3“. 

 Pakankama vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatų sklaida 

įstaigoje. 

 Dalyvavimas respublikiniuose projektuose. 

 Vyksta nuolatinis ugdymo ir darbo priemonių modernizavimas. 

 Saugi, vaizdinga ir jauki vaikams vidaus aplinka. 

 Atnaujinta, sutvarkyta ir papildyta lauko žaidimų aikštelė. 

 Pedagogai iniciatyvūs, kvalifikuoti, nuolat keliantys kvalifikaciją, 

dalyvauja projektinėse veiklose; 

 Kvalifikuota, nemokama logopedo pagalba vaikams. 

 Įstaiga nuo 2012 m. apdovanojamas Žaliąja vėliava bei tarptautiniu 

Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu. 

 Įstaiga – Respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų 

asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narė. 

 Tiekiamas sveikas maistas. 

 Nuolat atnaujinama virtuvės įranga. 

 Grupėse vaikų skaičius nedidelis, kas leidžia geriau pastebėti kiekvieno 

vaiko poreikius ir pagal poreikį individualizuoti ugdymą. 

 Skirtas mokytojo padėjėjo (vaiko su SUP pagalbos specialisto) 1 etatas.  

 Palankios sąlygos vaikų meninei veiklai vystyti. 

 Palankios sąlygos vaikų fizinei veiklai, įrengta lauko aikštelė sporto 

žaidimams. 

 Tęsiamas projektas „Taisyklinga laikysena“ (su terapiniais kamuoliais). 

 Puikios galimybės vaikų patyriminiam ugdymui: 
 Tautinės kultūros pagrindai integruojami į kasdieninę ugdomąją 

veiklą. 

 Puikios sąlygos Kuršių nerijos istorijai, paveldui ir šiandienai pažinti. 

 Maža miesto bendruomenė leidžia artimiau bendradarbiauti tiek 

pedagogams su tėvais ir vaikais, tiek įstaigoms tarpusavyje.  

 Daugiakryptis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 

 Nuolatinė teisės aktų, 

reglamentuojančių ikimokyklinių 

įstaigų veiklą kaita. 

  Dalies pedagogų vykimas į darbą 

iš Klaipėdos (sunku suderinti darbo 

laiko pradžią su atvykimu ir 

išvykimu dėl išskirtinio lopšelio-

darželio darbo laiko). 

 Neturint bendrabučio ar tarnybinio 

būsto, sunku pritraukti specialistus. 

 Mokyklos įvaizdis bendruomenėje. 

 Nepakankamas tėvų dėmesys, 

nesuvokimas ir neretai kylantis 

negatyvumas dėl spec. poreikių 

nustatymo ir pagalbos vaikui. 

GALIMYBĖS  GRĖSMĖS 

  Tikslingai ir racionaliai įstaigos materialinės bazės modernizavimui 

panaudoti įstaigai skirtas lėšas. 

 Mokyklos įvaizdžio bendruomenėje stiprinimas. 

 Palankios sąlygos darbuotojų profesiniam tobulėjimui 

 Intensyvesnė pedagoginės veiklos ir patirties refleksija. 

 Lektorių pritraukimas įvairioms tėvų ir pedagogų veikloms tobulinti. 

 Ryšių su vaikų tėvais stiprinimas įtraukiant juos į vaikų ugdymą per 

projektus. 

 Dalyvaujant ES projektuose, galimybė tobulinti kvalifikaciją užsienyje, 

galimybė tobulinti užsienio kalbą.  

 Galimybė stiprinti IT bazę: įrengti kompiuterinę vaizdo ir garso įrangą 

(grupėse ir salėje) bei tobulinti technologijų įvaldymą ir pritaikymą 

kasdieninės ugdomosios veiklos metu. 

 Pedagoginės veiklos ir patirties refleksija gali būti vykdoma nuotoliniu 

būdu. 

  Tarnybinių butų pedagogams įrengimas įstaigos palėpės patalpose. 

 Vidaus patalpų atnaujinimas, salėje – tapybos darbo sukūrimas  

 Tėvų profesijų pristatymas darželyje arba jų darbovietėse. 

 Didėjantis vaikų su specialiais 

poreikiais skaičius, silpnėjanti 

vaikų sveikata. 

 Didėjanti emigracija, mažas vaikų 

gimstamumas, per mažas norminis 

ir lankančių vaikų skaičius grupėse. 

 Vietinių pedagogų su 

ikimokykliniu išsilavinimu 

trūkumas lemia atvykstančių 

pedagogų kaitą dėl būsto stokos. 

 Silpnėjanti darbuotojų motyvacija 

dėl netinkamos socialinės politikos: 

neadekvačiai mažas atlyginimas už 

kvalifikuotą, itin daug atsakomybės 

ir žinių reikalaujantį darbą. 

 Senstantis pedagoginis personalas. 
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III.   VEIKLOS STRATEGIJA 

Mokyklos prioritetai  2020 metams. 
Metiniai veiklos tikslai, uždaviniai  ir priemonės jiems įgyvendinti 

 

Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos planas 2020 metams parengtas atsižvelgiant į Valstybinę 

švietimo 2013-2022 metų strategiją, Geros mokyklos koncepciją, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018-2020 

metų strateginį veiklos planą, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą bei 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Sudarant planą buvo atsižvelgta ir į Lietuvos Respublikos seimo 

2019-12-20 priimtą nutarimą Nr. XIII-2769 „Dėl 2020 metų paskelbimo Vaikų emocinės gerovės metais“. 

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, planu siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Neringos savivaldybės ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir 

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

2020 m. veiklos planą įgyvendins Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija, mokytojai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 
 

VIZIJA  

Lopšelis-darželis – atvira pozityviai kaitai švietimo įstaiga, kurianti savitą kultūrą, teikianti 

kokybišką ugdymą estetiškoje, saugioje, šiuolaikiškus reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 
 

MISIJA 

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti 

jo prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius, pasirengti sėkmingai mokytis 

pagal pradinio ugdymo programą. 
 

Strateginiai 2018-2020 m. tikslai: 

 Užtikrinti  kokybišką ugdymą, skatinant socialiai aktyvią, vieningą, kūrybingą, atsakingą, 

pažangos siekiančią Mokyklos bendruomenę bei gerinant įstaigos materialinę bazę. 

 Plėtoti Mokyklos savitumą, ieškant naujų saviraiškos būdų, puoselėjant etninę kultūrą, jungiantis į 

Lietuvos bei Neringos savivaldybės kultūrines iniciatyvas. 
 

2020 m. veiklos prioritetai: 

 Mokyklos veiklos kokybės gerinimas. 

 Vaikų emocinės gerovės stiprinimas.  
 

Metinis veiklos tikslas: 
 

 Įgyvendinant pedagoginės veiklos pokyčius, stiprinti vaikų bendruomeninių vertybinių nuostatų 

formavimąsi. 
 

Metiniai veiklos uždaviniai: 

 Tęsti nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ Neringos savivaldybės „Švyturių“ komandos tikslo 

įgyvendinimą – telkti švietimo bendruomenę bendrystei ir pozityvių pokyčių sklaidai: 

o Tobulinti darbuotojų profesionalumą ir kompetencijas. 

o Didinti Mokyklos bendruomeniškumą, aktyviau į bendrą veiklą įjungiant esamus ir būsimus 

Mokyklos socialinius partnerius. 

o Skatinti Mokyklos bendruomenės iniciatyvas. 

 Plėtoti sąlygas vaikų emocinei gerovei skleistis: 

o Darnios, šiuolaikiškais ugdymo metodais pagrįstos, vaikų dvasinei, protinei ir fizinei 

saviraiškai palankios kultūrinės ugdymosi aplinkos kūrimas ir puoselėjimas. 

o Ugdyti vaikuose tvarios, saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas kryptingai 

vystant vaikų emocinį intelektą bei didinant fizinį aktyvumą. 

 Tobulinti Mokyklos materialinę bazę. 
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Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  

direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-11 

2 priedas 

 

NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. 
Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas, bendruomenės iniciatyvų, lyderystės skatinimas 

 

1.1. 

Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų tikslingas 

paskirstymas ir veiksmingas panaudojimas įstaigos 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

V.Kasparavičienė, 

E.Sabeckienė 

Kartą per 

ketvirtį 

 

 

Mokyklos, 

Mokytojų 

taryboje 

 

1.2. 

Įstaigos veiklos funkcionavimo užtikrinimas: šildymas, 

elektra, ryšiai, vandentiekis, kanalizacija, materialinio 

turto remontas ir kt. 

J.Mažeikienė, 

V.Kasparavičienė 

Per metus 

 

Direkciniame 

posėdyje, 

 

1.3. 
Įstaigos veiklos plano 2020 m. patvirtinimas, 2021 m. 

numatymas 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 

Sausis, 

gruodis 

Mokyklos 

taryboje 

1.4. 
Strateginio 2018-2020 m plano tikslinimas, 

koregavimas 
J.Mažeikienė, 

E. Sabeckienė 

Sausis, pagal 

poreikį 
Darbo taryboje 

1.5. 
Pedagogų tarifikacija, etatų sąrašų parengimas, 

koregavimas 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 

Sausis, 

rugsėjis 

 

Mokytojų, 

Darbo taryboje 

1.6. Viešieji pirkimai (planas, ataskaita) 
J.Mažeikienė, 

V.Kasparavičienė 
Pagal poreikį 

 

Direkciniame 

posėdyje 

1.7. Finansų kontrolė (stebėsena, klausimynai, ataskaitos) 
J.Mažeikienė, 

E.Sabeckienė, 

Z.Jegorova 

Sausis, 

vasaris, 

pagal poreikį 

Darbo taryboje 

1.8. Švietimo stebėsena 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų 

taryboje 

1.9. Kūrybinių ir darbo grupių veikla 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 
Pagal planą 

Mokytojų 

taryboje 

1.10 Kvalifikacijos tobulinimas  R.Pečiukonytė Pagal planą 
Mokytojų 

taryboje 

1.11. Mokytojų atestacija  
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 
Pagal planą 

Atestacinėje 

komisijoje 

1.12. 
Priešmokyklinio, ikimokyklinio ir specialistų  ugdymo 

planai 2020-2021 m. m. 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 

Iki rugsėjo 

15 d. 

Mokytojų 

taryboje 

2. 

Ugdymo proceso organizavimas, 

darnios, vaikų saviraiškos kultūrai palankios aplinkos kūrimas 

 

2.1. 
Dalyvavimas miesto, respublikos ir tarptautinėje 

švietimo veikloje  
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 
Per metus 

Mokytojų  

taryboje 
 

2.2. Įstaigos teminės savaitės (3 priedas) R.Pečiukonytė Pagal planą 
Mokytojų 

taryboje 

2.3. Įstaigos projektų, programų įgyvendinimas  
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 
Per metus 

Mokytojų 

taryboje 

2.3.1. 
Socialinių įgūdžių projektas priešmokyklinei grupei 

,,Ežiuko kelionė“ 
E.Petrėnienė Per metus 

Mokytojų 

taryboje 

2.3.3. 

Ikimokyklinio ugdymo programa „Kimoči“ socialinėms 

kompetencijoms ir emociniam intelektui ugdyti 

ankstyvojo  amž. grupėje 

R.Didžpetrė Per metus 
Mokytojų 

taryboje 

2.3.4. Gamtosauginių mokyklų programa R.Pečiukonytė Per metus 
Mokytojų 

taryboje 



 8 

2.3.5. 
Pažintinė edukacinė programa „Magiški kiaušiniai“ (3 

priedas) 
J.Mažeikienė, 

grupių mokytojai 
Pagal planą 

Mokytojų 

taryboje 

2.3.6. 
Ugdomosios aplinkos kūrimas: ekologinio daržo 

užsodinimas ir priežiūra 
R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 
Per metus 

Mokytojų 

taryboje 

2.3.7. 
Gamtosaugos ir aplinkos kūrimo projektas „Vaikai ir 

gėlės – mūsų šypsenėlės“ (3 priedas) 
R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 
Pagal planą 

Mokytojų 

taryboje 

2.4. Edukacinės pažintinės veiklos (3 priedas) R.Pečiukonytė Pagal planą 
Mokytojų 

taryboje 

2.4.1. 

 

 

Bendradarbiavimas su liaudies 

meistrais, rašytojais, meninių kolektyvų nariais bendra 

veikla. Užsiėmimai vaikams su gintaru, moliu, šiaudu, 

žolynais ir kt. 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 
Pagal planą 

Metodiniame 

pasitarime 

2.4.2. 
Supažindinimas su tėvų darbovietėmis, išvykos, 

pažintinės veiklos (verslumo kompetencijos ugdymui) 
R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 
Pagal planą 

Mokytojų 

taryboje 

2.4.3. 
Edukacinės išvykos (3 priedas) 

 
R.Pečiukonytė 

Per metus 

 

Mokytojų 

taryboje 

2.5. 
Tradicinių (netradicinių) renginių  organizavimas (3 

priedas) 
R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 
Pagal planą 

Mokytojų 

taryboje 

3. 
Tiriamoji analitinė veikla 

 

3.1. Vaikų fizinio išsivystymo ir fizinio pajėgumo analizė M.Lavickienė 
Rugsėjis-

Spalis 
Mokytojų taryboje 

3.2. 
„Platusis“ Mokyklos vidaus auditas: veiklos kokybės 

įsivertinimas 
R.Pečiukonytė Lapkritis 

Mokytojų, 

Mokyklos tarybose 

3.3. Pedagogų veiklos savianalizė R.Pečiukonytė Birželis Mokytojų taryboje 

4. 
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagoginės patirties sklaida, skatinanti bendruomenės 

iniciatyvas, lyderystės gebėjimus 

4.1. 
Mokytojų pranešimai pedagoginėmis-psichologinėmis 

temomis, atviros veiklos, pamokos 
R.Pečiukonytė, 

Visi mokytojai 
Per metus 

Mokytojų Tarybos 

posėdyje 

metodiniame 

pasitarime 

4.2. Metodinės dienos organizavimas 
R.Pečiukonytė, 

Visi mokytojai 
Per metus 

Mokytojų Tarybos 

posėdyje 

4.3. Vizitai į kitas ugdymo įstaigas, kolegialus mokymasis 
R.Pečiukonytė, 

J.Mažeikienė 
Per metus 

Metodiniame 

pasitarime 

4.4. 
Išklausytų kvalifikacinių seminarų, pozityviosios darbo 

patirties pristatymas. 
R.Pečiukonytė Per metus 

Metodiniame 

pasitarime 

5. 
Mokytojų veiklos (atviros veiklos) stebėsena: bendruomeninių grupės ir įstaigos ryšių kūrimas 

ir individualių kiekvieno vaiko prigimtinių galių bei gebėjimų atskleidimas 

5.1. 
Bendruomeninės kultūros puoselėjimas, atpažinimas 

veikloje ir grupės aplinkoje 
R.Pečiukonytė, 

J.Mažeikienė 

Visus 

metus 
Mokytojų taryboje 

5.2. 
Renginių organizavimas įstaigoje jungiantis į Lietuvos bei 

Neringos savivaldybės 2020-ųjų metų kultūrines iniciatyvas 
R.Pečiukonytė, 

J.Mažeikienė 

Visus 

metus 

Metodiniame 

pasitarime 

5.3. 
Inovatyvių, šiuolaikiškų IT taikymas ugdomojoje ir 

kasdieninėje vaikų veikloje 
R.Pečiukonytė, 

J.Mažeikienė 
Per metus 

Metodiniame 

pasitarime 

5.4. 
Sveikos gyvensenos įpročių ir įgūdžių formavimas 

kasdieninėje vaiko veikloje 
R.Pečiukonytė, 

M.Lavickienė, 
Per metus 

Metodiniame 

pasitarime 

5.5. 
Pedagoginės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizė 
R.Pečiukonytė, 

Visi mokytojai 
Gruodis Mokytojų taryboje 

5.6. Ugdomosios veiklos planavimo ir organizavimo kokybė  
R.Pečiukonytė, 

J.Mažeikienė 
Gegužis Mokytojų taryboje 

6. Aplinkos personalo veiklos priežiūra 

7.1. Aplinkos personalo veiklos tobulinimas J.Mažeikienė, Per metus Direkciniame 
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V.Kasparavičienė posėdyje 

6.2. Edukaciniai-informaciniai seminarai darbuotojams 
J.Mažeikienė, 

V.Kasparavičienė 

Kartą per 

ketvirtį 

Direkciniame 

posėdyje 

6.3. 
Aplinkos darbuotojų pozityvus bendravimas ir 

bendradarbiavimas 
J.Mažeikienė, 

V.Kasparavičienė 
Per metus Darbo taryboje 

6.4. Darbuotojų instruktažas saugos ir sveikatos klausimais 
J.Mažeikienė, 

V.Kasparavičienė, 

M.Lavickienė 

Rugpjūtis 

ir pagal 

poreikį 

Direkciniame 

posėdyje 

6.5. Instruktažas higienos reikalavimų vykdymo klausimais 
J.Mažeikienė, 

V.Kasparavičienė, 

M.Lavickienė 

Rugpjūtis 

ir priimant 

į darbą 

Darbuotojų 

susirinkime 

6.6. Darbuotojų sveikatos patikros kontrolė M.Lavickienė Per metus 
Direkciniame 

posėdyje 

7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

7.1. 

Renginių kalendoriaus, suderinto su kitomis 

savivaldybės ugdymo įstaigomis, sudarymas, derinimas, 

tikslinimas 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos 

Sausis, 

pagal 

poreikį 

Direkciniame 

posėdyje 

7.2. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigomis 

(Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio 

ugdymo skyrius, Klaipėdos lopšeliai-darželiai: ,,Papartėlis“, 

„Pušaitė“, ,,Liepaitė“, Kretingos lopšelis-darželis 

,,Ąžuoliukas“, Šiaulių  lopšelis-darželis „Coliukė“, Vėžaičių 

lopšelis-darželis ir kiti). 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 
Per metus 

Mokytojų taryboje, 

Metodiniame 

pasitarime 

7.3. 

 

Neringos švietimo ir kultūros įstaigomis 

(Neringos gimnazija, Neringos meno mokykla, Neringos 

sporto mokykla, Neringos muziejais, Nidos KTIC „Agila“, 

Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centru, Neringos 

savivaldybės Viktoro Miliūno viešąja biblioteka, BĮ 

Neringos muziejai, VšĮ Thomo Manno kultūros centru) 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 

Visus 

metus 

Mokytojų taryboje, 

Metodiniame 

pasitarime 

7.4. 
Mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo institucijomis 
(KPŠKC, KU TSI ir kt.) 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 

Pagal 

planą 
Mokytojų taryboje 

7.5. 

Kitomis įstaigomis ir organizacijomis: 

Neringos savivaldybės įstaiga „Neringos muziejai“, KNNP, 

Neringos policijos komisariatu, VšĮ Neringos pirminės 

sveikatos priežiūros centru, Klaipėdos visuomenės sveikatos 

biuru, Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba,  

Klaipėdos etnokultūros centru, Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejumi). 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 

Visus 

metus 

Mokytojų taryboje, 

Metodiniame 

pasitarime 

8. Dalyvavimas miesto ir respublikiniuose renginiuose 

8.1. 

 
Parodos, akcijos, projektai 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodiniame 

pasitarime 

8.2. 

 
Konkursai (piešinių, skaitovų ir kt.) 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodiniame 

pasitarime 

8.3. Sveikatingumo renginiai 
R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodiniame 

pasitarime 

8.4. 

 
Gamtosaugos renginiai 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodiniame 

pasitarime 

8.5. 

 
Pažintinės-kūrybinės valandėlės (edukacijos) 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodiniame 

pasitarime 

8.6. Miesto šventės 
R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

8.7. Mokyklų edukacinių erdvių 2020 m. konkursas 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 

Saviv. iki 

geg. 15 d. 

Nac. etapas 

iki rugpj.14  

Direkciniame 

posėdyje 
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9. Bendradarbiavimas su šeima 

9.1. Grupių tėvų susirinkimai Grupių mokytojai 

Sausis, 

rugsėjis, 

gruodis 

Mokytojų taryboje 

9.2. Bendri tėvų susirinkimai J.Mažeikienė 
Sausis, 

rugsėjis 
Mokyklos taryboje 

9.3. Tėvų švietimas, informavimas 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai 

Per metus Mokytojų taryboje 

9.4 
Mokyklos ir tėvų bendrų iniciatyvų skatinimas kuriant 

darnią, vaikų saviraiškos kultūrai palankią aplinką 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai, 

Mokyklos taryba 

Per metus 
Mokytojų taryboje, 

Mokyklos taryboje 

9.5 
Šeimos įtaka formuojant vaiko sveikos gyvensenos 

vertybines nuostatas 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojai, 

Mokyklos taryba 

Per metus 
Mokytojų taryboje, 

Mokyklos taryboje 

10. Saugus elgesys ir žalingų įpročių prevencija 

10.1. 
Teminės savaitės ir edukacinės valandėlės vaikams, į 

kasdieninį ugdymo procesą integruotos aktyvios veiklos 
Grupių mokytojai, 

M.Lavickienė 

Pagal 

grupių 

planus 

Mokytojų taryboje 

10.2. Kūrybinių darbų parodėlės 
Grupių mokytojai, 

M.Lavickienė 

Pagal 

grupių 

planus 

Mokytojų taryboje 

10.3. 
Darbuotojų švietimas. Supažindinimas su naujais SAM 

įsakymais bei IU tvarkomis 
M.Lavickienė Per metus 

Darbuotojų 

susirinkime 

10.4 
Atmintinių apie žalingų įpročių prevenciją bei higienos 

įgūdžių formavimą parengimas 
M.Lavickienė Rugsėjis 

Visai 

bendruomenei 

11. Vaikų sveikatos priežiūra 

11.1. Vaikų sveikatos priežiūros planas M.Lavickienė Per metus 

Mokytojų taryboje, 

Direkciniame 

posėdyje 

11.2. Maitinimo organizavimas kokybė  
J.Mažeikienė, 

M.Lavickienė 
Per metus Mokyklos taryboje 

11.3. Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

M.Lavickienė 

Per metus 
Mokyklos, 

mokytojų tarybose 

11.4. 
Korekcijos užsiėmimai taisyklingai kūno laikysenai ir 

plokščiapadystės profilaktikai 
M.Lavickienė, 

grupių mokytojai 
Per metus Mokytojų taryboje 

12. Dokumentų rengimas 

12.1. 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimas  
R.Pečiukonytė Per metus Mokytojų taryboje 

12.2. 

Mokyklos  veiklą reglamentuojančių tvarkų, veiklos 

priežiūros, kontrolės dokumentų koregavimas, 

atnaujinimas ir tobulinimas 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

V.Kasparavičienė, 

 

Pagal 

poreikį 

Mokytojų, Darbo 

tarybose 

13. Vaiko gerovės komisijos veikla 

13.1. VGK veiklos plano 2020 m. aptarimas 
R.Pečiukonytė, 

R.Katkevičienė 

sausis, 

rugpjūtis 
Mokytojų taryboje 

13.2. 
Rekomendacijų pedagogams ir tėvams apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą rengimas 
R.Pečiukonytė, 

R.Katkevičienė 

Pagal 

poreikį 
Mokytojų taryboje 

13.3. 
Bendradarbiavimas su Mokyklos savivaldos 

institucijomis, specialistais vaiko gerovės klausimais 
R.Pečiukonytė, 

R.Katkevičienė 

Pagal 

situaciją 
Mokytojų taryboje 

13.4. 
Bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto pedagogine 

psichologine tarnyba, sveikatos priežiūros institucijomis  
R.Pečiukonytė, 

R.Katkevičienė 
Per metus Mokytojų taryboje 

14. Materialinės bazės gerinimas 

14.1. 

Ilgalaikio turto įsigijimas (3 stacionarūs kompiuteriai,  

šaldymo įranga, skalbimo mašina, archyvo spinta, smėlio dėžė 6x3 

m, lazerinis spalvotas spausdintuvas + skeneris, paveikslų 

pakabinimo sistemos, tinkančios dekoracijoms, scenos uždangoms 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

V.Kasparavičienė 

Per metus 

Mokyklos, 

direkciniame 

posėdžiuose 
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kabinti įrengimas salėje, interaktyviųjų edukacinių grindų 

įrengimas salėje, stacionari kompiuterinė vaizdo ir garso įranga) 

14.2. 
Ugdymo priemonių atnaujinimas (žaislais, ugd. 

priemonėmis, metodine literatūra ir pan.) 
V.Kasparavičienė 

R.Pečiukonytė 
Per metus 

Mokyklos, 

mokytojų taryboje 

14.3. 
Interaktyvių ugdymo priemonių diegimas grupėse ir 

mokymų mokytojams organizavimas 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 
Per metus 

Direkciniame 

posėdyje 

14.4. 
Būtinų remonto darbų aptarimas, pasiruošimas naujiems 

mokslo metams  

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

V.Kasparavičienė 

Pagal 

būtinumą, 

rugpjūtis 

Direkciniame 

posėdyje 

14.5. 
Vykdyti priežiūrą ir pagal poreikius atnaujinti įrangą ir 

inventorių. 
V.Kasparavičienė Per metus 

Direkciniame 

posėdyje 

14.6. 
Įsigyti darbo saugos priemonių: elektros saugos 

pirštines, avalynę, chalatus, prijuostes, akinius ir kt. 
V.Kasparavičienė 

Per metus 

pagal 

poreikį 

Direkciniame 

posėdyje 

14.7. Grupių, salės, kabinetų  koridorių kosmetinis remontas. 
J.Mažeikienė, 

V.Kasparavičienė 

Per metus, 

pagal 

poreikį 

Direkciniame 

posėdyje 

14.7. 
Lauko teritorijos tvarkymas, augalų atsodinimas ir 

priežiūra, vaikų žaidimų įrenginių priežiūra. 
J.Mažeikienė, 

V.Kasparavičienė 

Per metus, 

pagal 

poreikį 

Direkciniame 

posėdyje 

15. Mokyklos tarybos veikla 

15.1. 

Bendruomenės iniciatyvų didinimas. Netradicinių 

užsiėmimų, švenčių ir renginių organizavimas 

Mokykloje. 

Mokyklos 

tarybos  nariai 

Visus 

metus 
Mokyklos taryboje 

15.2. 

2019 m. veiklos ataskaita. Direktoriaus metiniai 2020 

uždaviniai. Finansinių išteklių tikslingas panaudojimas. 

2020 m. veiklos planas. 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 
Sausis 

Mokytojų taryboje, 

Mokyklos taryboje 

15.3. 
Vaikų sveikatos, saugumo, maitinimo kokybės 

užtikrinimas. Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu. 

J.Mažeikienė, 

Mokyklos  

bendruomenė 

Gegužė Mokyklos taryboje 

15.4. 
2021 m. Mokyklos veiklos plano projektas, Mokyklos 

tarybos veiklos plano aptarimas. 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 
Gruodis Mokyklos taryboje 

16. Mokytojų tarybos veikla 

16.1. 

 2019 m. vadovo ataskaita. Direktoriaus metiniai 

2020 uždaviniai. 

 2020 m.  įstaigos veiklos planas 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 
Sausis 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

16.2. 

 2020m. Vaikų emocinės gerovės metai. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  

ugdymo kokybės ir vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistemos darnos efektyvinimas, vaikų 

pažangos ir pasiekimų aptarimas. 

 Mokytojų aktyvumas ir iniciatyvumas ugdant ir 

plėtojant vaikų saugios ir sveikos gyvensenos  

kompetenciją (mokytojų savianalizės). 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

visi mokytojai 

Gegužė - 

birželis 

Mokytojų tarybos 

posėdyje, 

metodiniuose 

pasitarimuose 

16.3. 

 Pedagoginio krūvio paskirstymas, pedagoginio 

proceso užtikrinimas vaikų grupėse 

 Ugdymo turinio inovacijos, pokyčiai, jų taikymas ir 

analizė. Pedagogų vertinimas ir įsivertinimas – 

siekis ugdymo kokybei gerinti.  

 Vaikų sveikatos ugdymas ir gerovė: iššūkiai ir 

galimybės. 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

M.Lavickienė 

Rugsėjis 
Mokytojų tarybos 

posėdyje 

17. Metodinė veikla/ metodiniai pasitarimai 

17.1. 

 Vaiko kultūros puoselėjimas.  

 Vaiko saviraiškai palankios aplinkos kūrimas ir 

puoselėjimas: fizinės, intelektinės, dvasinės raiškos 

galimybių atskleidimas integruotoje  veikloje, 

R.Pečiukonytė Sausis 
Metodiniame 

pasitarime 
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poreikio kūrybingumui ir atsinaujinimui skatinimas. 

17.2. 

Darnios, šiuolaikiškais ugdymo metodais pagrįstos 

vaikų fizinės, intelektinės ir dvasinės saviraiškos 

kultūrai palankios aplinkos kūrimas ir puoselėjimas. 

R.Pečiukonytė Vasaris 
Metodiniame 

pasitarime 

17.3. 

Vaikų sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo 

ugdymo metodų taikymas didinant Mokyklos 

bendruomenės lyderystės gebėjimus. 

R.Pečiukonytė Rugsėjis 
Metodiniame 

pasitarime 

17.4. 
2020m. Vaikų emocinės gerovės metai. 

 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė 
Spalis 

Respublikinis 

metodinis renginys 

17.5. 
Inovatyvių, šiuolaikiškų technologijų svarba ir  taikymo 

galimybės ugdyme 
R.Pečiukonytė Lapkritis 

Metodiniame 

pasitarime 

18. Direkciniai posėdžiai 

18.1. 
Vaikų sveikos gyvensenos, fizinės, intelektinės ir 

dvasinės saviraiškos skatinimas 

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

Lavickienė 

visus 

metus 

Direkciniame 

posėdyje 

18.2. 

Ugdymo turinio organizavimas vasaros metu (grupių 

formavimas, darbuotojų atostogos, pavadavimai, sąlygų 

užtikrinimas)  

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 
Gegužė 

Direkciniame 

posėdyje 

18.3. 
Grupių parengimas naujiems mokslo metams, 

sanitarinės dienos organizavimas (rugpjūčio 31 d.)   

J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

V.Kasparavičienė 

Rugpjūtis 
Direkciniame 

posėdyje 

18.4. Veiksmingas saugaus ir sveiko vaiko ugdymas 
J.Mažeikienė, 

R.Pečiukonytė, 

M.Lavickienė 

Rugsėjis 
Direkciniame 

posėdyje 

 

 

PROGRAMOS, PROJEKTAI, 

PAGAL KURIUOS REALIZUOJAMAS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA (2017 m. 

rugpjūčio 25  d. direktoriaus įsakymu  Nr. V- 38) 

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA (patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779) 

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,OPA PA‘‘ (leidyklos „Šviesa“ parengta 

remiantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa). 

 Ikimokyklinio ugdymo programa „Kimoči“ socialinėms kompetencijoms ir emociniam intelektui 

ugdyti ankstyvojo  amž. grupėje. 

 Gamtosauginių mokyklų programa 

 Pažintinė edukacinė programa „Magiški kiaušiniai“ 

 Socialinių įgūdžių projektas priešmokyklinei grupei ,,Ežiuko kelionė“ 

 Dalyvavimas asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ veikloje 

 Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinės gr. tęstinis projektas ,„Knygelę skaitau, 

laivelį į jūrą plukdau“ 

 Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenės kūrybinis projektas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui: paroda „Gražiausios spalvos trys“ 

 Projektas „Vaikai ir gėlės – žemės šypsenėlės“: Neringos ugdymo ir švietimo įstaigų kūrybinių 

darbų paroda. 

 Dalyvavimas kituose respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose (eTwinning Kabaka) . 
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Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-11 

3 priedas 
 

2020 m. TRADICINIŲ IR NETRADICINIŲ RENGINIŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
RENGINIO PAVADINIMAS DATA 

ATSAKINGAS 

ASMUO 

1. Atsisveikinimo su eglute rytmetis Sausio 6 d. 
N.Talmontienė, 

grupių mokytojos 

2. Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio 13 d. Grupių mokytojos 

3. 
Sveikatingumo akcija „Kviečiame judėti visus – šaltis sportui nebaisus“, 

skirta pasaulinei Sniego dienai paminėti (trečiasis sausio sekmadienis) 
Sausio 17 - 21 d. Grupių mokytojos 

4. Projektas (4 gr.) „Knygelę skaitau, laivelį į jūrą plukdau“ 
Sausio 20 d. – 

balandžio 23 d. 

E.Petrėnienė, 

R.Bukauskienė 

5. Šeimos teatro „Lino lėlės“ (Linas Zubė) spektakliukas vaikams Sausis - vasaris Grupių mokytojos 

6. Pramogėlė „Besmegenių šalis“ (pagal aplinkybes) Sausis - vasaris Grupių mokytojos 

7. Akcija „Baltajam badui – ne!“ (pagal aplinkybes) Sausis - vasaris Grupių mokytojos 

8. Savaitė „Rengiuosi pats“ Sausis - vasaris 
VGK, tėvai 

grupių mokytojos, 

9. 
Kūrybinis projektas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui: 

paroda „Gražiausios spalvos trys“ 
Vasario 13 d. Grupių mokytojos 

10. 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – rytmečio šventė „Mes – 

Lietuvos vaikai“ Šeimų sporto šventė. 
Vasario 12 d. 

Grupių ir meninio 

ugd. mokytojos 

11. Menų  savaitė (baigiasi Kaziuko muge) 
Vasario 24 - kovo 

4 d. 

Grupių ir meninio 

ugd. mokytojos, 

tėvai 

12. Užgavėnės (rytmetis) Vasario 25 d. 
Grupių ir meninio. 

ugd. mokytojos 

13. 
Vaikų emocinės gerovės metams – pažintiniai-meniniai užsiėmimai 

grupėse ir parodėlė stende „Jausmukų pasaulis“ 
Vasario 26-28 d. 

R.Pečiukonytė 

grupių mokytojos, 

14. 

Edukacinis užsiėmimas vaikams ir parodėlė „Kuriu Lietuvai“: sausų 

puokščių kūrimas (J.Truikienė) Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai 

Kovo 1-8 d. Grupių mokytojos 

15. Spektakliukas (aktoriai iš Vilniaus) Kovas R.Pečiukonytė 

16. Pažintinė programa „Magiški kiaušiniai“ Kovas-balandis Grupių mokytojos 

17. 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų kūrybinių 

darbų paroda „Vaikai ir gėlės – žemės šypsenėlės“ 
Nuo kovo 12 d. 

I.Miliūnė, 

grupių mokytojos 

18. Žemės dienos (03-20) minėjimas Kovo 20 d. 
Meninio. ugd. ir gr. 

mokytojos 

19. 
Pasaulinės Vandens dienos (03-22) minėjimas: bandymai su 

vandeniu, piešinių paroda, ekskursija į vandentiekį. 
Kovo 23 d. Grupių mokytojos 

20. 

Sveikatingumo  savaitė „Noriu būti sveikas“: kasdieninės rytinės 

mankštos lauke, sveikatingumo žygis, Dantukų karalystės diena (anim. 

filmas ,,Dantų šepetukų karalienė“), Salotų diena, ekskursija į Neringos 

PSPC. 

Kovo 23-27 d. 

R.Pečiukonytė 

VSB specialistė, 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos 

21. 

Kalbos  dienos (Melagių diena, vaikiškos knygelės diena, pasakėčių ir 

pasakų diena, ekskursija į biblioteką, pramogėlė ,,Kokia tarmė?“ ir 

pan. temomis) 

Balandžio 1-3 d. Grupių mokytojos 

22. Saugaus eismo  diena  Balandžio 6 d. 
R.Didžpetrė, gr. 

mokytojos, tėvai 

23. 
Tautodailės edukacinis užsiėmimas vaikams ,,Velykų margutis“. 

Animac. filmas „Margučių rytas“ 
Balandžio 9 d. 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos 

24. Pramogėlė „Vaikų Velykėlės“ Balandžio 14 d. 
Grupių ir meninio. 

ugd. mokytojos 

25. Bendrystės savaitė „Būk mano draugas“ Balandžio 20-24 d. 
R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos 

26. Tautodailės edukacinis užsiėmimas Motinos dienai „Dovanėlė Balandžio 29-30 d. 
R.Pečiukonytė 

grupių mokytojos 
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mamytei“ 

27. 
Judėjimo sveikatos labui dienos (05-10) minėjimas (sportinis žygis 

prie jūros, judrieji žaidimai, futboliukas, linksmos estafetės). 
Gegužės 8 - 11 d. 

R.Pečiukonytė, 

VSB specialistė, 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos 

28. Šeimos diena (05-15).  „Aš, tėvelis ir mama esame šauni šeima“ Gegužės 15 d. 

Tėvai 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos 

29. Priešmokyklinės grupės šventė ,,Buvo smagu žaisti kartu“ Gegužės 27-31 d. 

Grupių ir meninio 

ugd. mokytojos, 

tėvai 

30. 
Rytinė pramogėlė, skirta Vaikų gynimo dienai „Ant vasaros sparnų“ 
(galimybė pasikviesti aktorius, pvz. „Klouno Lulu namai“) 

Birželio 3 d. Visa bendruomenė 

31. Sveikatingumo pramogėlė (lauke) ,,Smėlio kalnelis po mano pėdelėm“  Birželis 

R.Pečiukonytė 

VSB specialistė, 

grupių mokytojos 

32. Tautodailės edukacinis užsiėmimas Tėvo dienai „Dovanėlė tėveliui“ Birželio 4-5 d. Grupių mokytojos 

33. 
Tautodailės užsiėm. artėjant Joninių šventei „Kupolės vainikas“. 

Animac. filmas „Paparčio žiedas“ 
Birželio 18-19 d. 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos 

34. Pramogėlė „Burbulų diena“ Liepa Grupių mokytojos 

35. Linksmųjų judriųjų žaidimų diena „Du bėga, du veja“ Liepa 
R.Pečiukonytė 

grupių mokytojos 

36. Sportinė pramogėlė „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ Rugpjūtis 
R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos 

37. 
Pažintinis-meninis užsiėmimas artėjant Žolinei „Žalio žolyno žalia 

pasakėlė“ 
Rugpjūtis Grupių mokytojos 

38. Pramogėlė-susitikimas po vasaros „Rudenėli, labas!“  Rugsėjo 1 d. 
Grupių ir meninio 

ugd. mokytojos 

39. Baltijos jūros dienos minėjimas. Sveikatingumo žygis prie jūros. Rugsėjo pr. 
R.Pečiukonytė ,  

3-4 gr. mokytojos 

40. 

Saugaus eismo savaitė „Aš saugus, kai žinau“: 

(animaciniai fimukai apie saugų eismą, atšvaitų gamyba, ekskursija į 

Neringos policijos komisariatą, piešinių parodėlės organizavimas,  

Neringos policijos komisariato darbuotojų apsilankymas darželyje) 

Rugsėjo 7-11 d. 

R.Pečiukonytė, 

R.Didžpetrė, 

gr. mokytojos 

41. 

Rudenėlio savaitės „Sveikas, Rudenėli“ 

 Savaitė ,,Duonutė – pyragų močiutė“ 

 Rudens darbų savaitė ,,Dirba rudenėlis, dirba ir žmogus“ 

 Rudens spalvų savaitė „Ruduo paėmė teptuką...“ 

 Rudens gėrybių savaitė, kompozicijų iš daržovių parodėlė 

Rugsėjo 14-18 d. 

Rugsėjo 21-25 d. 

Rugsėjo 28 d.- 

spalio 2 d. 

Spalio 5-9 d. 

R.Pečiukonytė, 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos, 

tėvai 

42. 

Šventinė savaitė, skirta Neringos miesto gimtadieniui: rudens 

palydėtuvių šventė, dalyvavimas Nidos KTIC ,,Agila“ šventiniuose 

renginiuose. 

Lapkritis 

R.Pečiukonytė 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos 

43. 
Adventinė tėvų savaitė „Seku seku pasaką“ (tėvai seka, skaito 

pasakas vaikams). 
Gruodis 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos, 

tėvai 

44. Adventas, Kalėdų senelio sutikimas Gruodis 

R.Pečiukonytė , 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos, 

tėvai 

 

Pastaba: planas atviras iniciatyvoms, ypač – tėvų: keičiantis aplinkybėms, jis gali būti papildomas, 

keičiamas ir pan. 

 

 

Parengė: R.Pečiukonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

_________________________________ 
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Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-11 

4 priedas 
 

2020 m.  VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 
 

Tikslas – kokybiškai organizuotas ugdymo procesas, optimaliai pritaikant ugdymo programas SUP vaikams, 

skatinant ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje.  
 

Uždaviniai: 
1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą ugdytiniams, 

tėvams, mokytojams. 

2. Sudaryti vaikams palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas. 

3. Formuoti nuostatas ir vertybes, formuojančias ir stiprinančias ugdytinių ir jų tėvų sveiką gyvenseną. 

4. Organizuoti Mokyklos bendruomenės veiklą, sutelkiant bendruomenės narius vaiko gerovės kūrimui. 

5. Atlikti ugdytinių kalbos pirminį įvertinimą. 

6. Atlikti ugdytinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

pirminį/pakartotinį įvertinimą. 

7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo(si), elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais 

klausimais. 

8. Bendradarbiauti su Neringos savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija. 
 

Laukiami rezultatai: 
 Padidės specialiųjų poreikių atpažinimo ir pagalbos veiksmingumas. 

 Bus sukurta palankesnė ir saugesnė aplinka vaiko ugdymuisi pagal jo sugebėjimus. 

 Tobulės mokytojų darbas su netinkamo elgesio, psichologinių, socialinių problemų turinčiais vaikais 

bei su vaikais, turinčiais fizinių sutrikimų ar negalią. 

 Sustiprės prevencinė veikla. 

 Bus veiksmingai sprendžiamos darželyje kilusios krizinės aplinkybės.  
 

Atsiskaitymas:  Mokyklos, mokytojų  tarybose 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 2020 m. VGK planui  Data Atsakingi 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.1. Sudaryti 2020 m. Vaiko gerovės komisijos veiklos planą Sausis R.Pečiukonytė 

1.2. Organizuoti VGK posėdžius 
1 k. per 2 mėn. 

pagal poreikį 
R.Pečiukonytė 

1.3. Organizuoti VGK pasitarimus Pagal poreikį R.Pečiukonytė 

1.4. Parengti VGK veiklos ataskaitą Gruodis R.Pečiukonytė 

1.5. 
Skatinti Mokykloje dirbančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vaiko 

gerovės užtikrinimo srityje 
Pagal planą R.Pečiukonytė 

2. PREVENCINĖ VEIKLA 

2.1. 
Tęsti  socialinių įgūdžių projektus: priešmokyklinei grupei – ,,Ežiuko 

kelionė“ ir ankstyvojo amžiaus  (1-ai) grupei – „Kimoči“. 

Nuo 2020-01-

01 

E.Petrėnienė, 

R.Bukauskienė 

2.2. 
Įgyvendinti prevencinę socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio 

draugai“ 

Nuo 2020-09-

01 

E.Petrėnienė, 

 

2.2. Organizuoti saugaus eismo savaitę „Aš saugus, kai žinau“ Rugsėjis 
R.Pečiukonytė, 

gr. mokytojos 

2.3. 
Organizuoti sveikatingumo savaitę „Noriu būti sveikas“, sporto ir 

sveikos gyvensenos pramogėles 

Pagal planą 

(3 priedas) 

VGK, 

gr. mokytojos 

2.4. 
Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevenciją (bendradarbiaujant su Klaipėdos VSB) 
Per metus 

VGK, 

gr. mokytojos 

2.5. Bendrystės savaitė „Būk mano draugas“ Balandis 
VGK, 

gr. mokytojos 

2.6. 
Ruošti ir platinti informacinę medžiagą ugdytiniams, mokytojams, 

tėvams. 
Per metus 

VGK, 

gr. mokytojos 

2.7. Vykdyti mokytojų, ugdytinių tėvų  konsultavimą Pagal poreikį VGK 

2.8. Bendradarbiauti su Klaipėdos miesto VSB, vykdyti bendrus Per metus VGK 
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prevencinius renginius   Monika 

Lavickienė 

3. SPECIALUSIS UGDYMAS 

3.1. 
Sudaryti ir patvirtinti vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

sąrašą. 

Sausis, 

rugsėjis 
R.Katkevičienė, 

3.2. 
Sudaryti ir patvirtinti vaikų, turinčių kitų specialiųjų ugdymosi poreikių, 

sąrašą. 

Sausis, 

Rugsėjis 
VGK 

3.3. 

Supažindinti individualiai vaikų tėvus  su vaiko tyrimo išvadomis dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo, specialiojo ugdymosi poreikių grupe, 

lygiu. Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo teikimo būdų, metodų. 

Pagal poreikį 

J.Mažeikienė, 

R.Katkevičienė, 

VGK 

3.4. Teikti logopedo pagalbą kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams. Pagal planą R.Katkevičienė 

3.5. 
Organizuoti ir koordinuoti pagalbą kitų spec. poreikių turintiems 

vaikams. 
Pagal poreikį VGK 

3.6. 
Aptarti ugdytinių, turinčių kalbėjimo sutrikimų ir kitų specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pasiekimus. 

Gegužė, 

lapkritis 

VGK, 

gr. mokytojos 

3.4. Tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą įstaigoje Per metus 
J.Mažeikienė, 

R.Katkevičienė 

3.5. 
Rinkti informaciją apie ugdytinius, kuriems reikalingas pakartotininis 

PPT įvertinimas. Stebėti ir analizuoti ugdytinių pasiekimus ir pažangą. 
Per metus 

VGK, 

gr. mokytojos 

3.6. 
Bendradarbiauti su Klaipėdos PPT specialistais bei Klaipėdos 

visuomenės sveikatos biuru. 
Pagal poreikį VGK  

4. SVEIKATOS SAUGOJIMAS IR STIPRINIMAS 

4.1. Vykdyti vaikų sveikatos ugdymo veiklas 

Pagal VSB 

patvirtintą 

planą 

M.Lavickienė 

gr. mokytojos 

4.2. 
Dalyvauti VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros“ programoje 

„Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose“. 

Pagal planą S.Markevičienė 

4.3. 
Dalyvauti respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ veikloje. 
Pagal planą 

Asociacijos 

nariai 

gr. mokytojos 

4.4. 
Inicijuoti sveikatos stiprinimo projektus, prisijungti prie kitų įstaigų 

sveikatos stiprinimo projektų. 
Pagal planą 

VGK, 

gr. mokytojos 

4.5. Surengti sveikatingumo šventę  „Sveikas, Rudenėli” Spalis-lapkritis gr. mokytojos 

4.6. 
Organizuoti sveikatos pramogėles, ryto mankštas, sveikatingumo žygius 

į gamtą. 
Pagal planą 

VGK, 

gr. mokytojos 

4.8. Organizuoti sveikatingumo savaitę  „Noriu būti sveikas“ Pagal planą M.Lavickienė 

4.9. 
Organizuoti pramogą pasaulinei Judėjimo sveikatos labui dienai 

paminėti. 
2020-05-08/11 

VGK, 

gr. mokytojos 

4.10. Bendradarbiauti su vaiko šeima Nuolat 
VGK, 

gr. mokytojos 

4.11. Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką Nuolat 
VGK, 

gr. mokytojos 

5. KRIZIŲ VALDYMAS 

5.1. 
Įvertinti krizės galimybes ir,  kilus ypatingoms aplinkybėms, sudaryti 

konkretų tos krizės valdymo planą. 

Rugsėjis, 

pagal poreikį 
VGK 

5.2. 

Informuoti apie krizę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos 

apskrities skyrių, Neringos savivaldybės Švietimo ir sporto skyrių, 

Esant krizinei 

situacijai 
VGK 

5.3. 
Įvertinti darželio bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga 

švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą. 

Esant krizinei 

situacijai 
VGK 

 

Pastaba: planas atviras iniciatyvoms: keičiantis aplinkybėms, jis gali būti papildomas, keičiamas ir pan. 
 
 

Sudarė:      

VGK pirmininkė                       Ramunė Pečiukonytė 
 

____________________________________ 


