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ĮSAKYMAS 
DĖL LENTVARIO LOPŠELIO - DARŽELIO ,,ŠILAS“ 

 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 
2021 m. sausio 5 d. Nr. V- 2 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 2011m. kovo 17d. Nr. XI-
1281 54 str. 7 ir 12 dalimis, lopšelio-darželio nuostatais, mokytojų tarybos pritarimu 2020 m. 
gruodžio 30 d. posėdžio protokolas Nr.4 
N u s t a t a u  2021 metų 

1. P r i o r i t e t u s: 
1.1. Vaikų sveikatos ugdymas.   
1.2. Ugdymo kokybė.  
2. Tikslą - tobulinti sveikatos stiprinimo procesų įgyvendinimą ir vertinimą, siekti vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangos.  
2.1.Uždavinius: 
2.1.1. Vykdyti sveikatos stiprinimo programos priemonių planą 2021 m. 
2.1.2. Užtikrinti individualų pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams. 
3. Tikslą - taikyti metodų  įvairovę ugdymosi procese. Stiprinti ir plėsti įstaigos ryšius su 

kitomis institucijomis, socialiniais partneriais. 
3.1.Uždavinius: 
3.1.1. Sužadinti vaikų poreikį veikti, plėtojant pažintinę patirtį, efektyviai naudoti esamas 

edukacines erdves  patalpose ir lauko žaidimo aikštelėse. 
3.1.2. Skleisti gerąją darbo patirtį organizuojant edukacines veiklas. Vykdyti bendrus 

sveikatinimo, ekologinius, pažintinius ir meninius projektus.  
3.1.3. Tobulinti pedagogų  profesinę kompetenciją organizuojant mokymus, pasitelkiant 

mentorystę. 
T v i r t i n u : 

1. 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo analizę (1priedas). 
2. Lopšelio-darželio ,,Šilas“ 2021 metų veiklos planą (2 priedas). 
3. Kvalifikacijos tobulinimo planą 2021 m. (3 priedas). 

P a v e d u  vadovautis veiklos planu vykdant įstaigos veiklą. 
Įsakymo kontrolę pavedu direktorės pavaduotojai ugdymui Rasai Marcinkienei.  
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LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠILAS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

Įgyvendinant 2020 metų veiklos planą, buvo siekiama strateginių tikslų – sukurti 
vaikams palankias sąlygas atskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius 
ugdymosi poreikius, tobulinti vertinimo ir įsivertinimo išvadų panaudojimą, planuojant ir 
tobulinant įstaigos veiklą, įtraukiant bendruomenę į įstaigos valdymą, gerinti įstaigos 
materialinę bazę siekiant atnaujinti ugdymosi aplinkas, tobulinti  mokytojų kvalifikaciją IKT 
srityje, siekiant ugdymo turinio inovacijų.  

Šių tikslų įgyvendinimui iškelti du metiniai tikslai: tobulinti sveikatos stiprinimo 
procesų įgyvendinimą ir vertinimą, užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, 
prievartos apraiškoms aplinką. Palankių sąlygų ugdytinių vidinių galių plėtotei ir saviraiškai 
sudarymas. Patiriamų išgyvenimų įvairovės reguliavimas ir aplinkos, padedančios vaikui 
ugdytis, kūrimas. 

Telkiant darželio bendruomenę, taikant naujoves, keliant profesinį meistriškumą, 
sudaryti tinkamas sąlygas būtinas visapusiškam, kokybiškam vaiko ugdymui(si), siekta šių 
uždavinių įgyvendinimo: vykdyti sveikatos stiprinimo programos priemonių planą 2021 m. 
Užtikrinti individualų pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 
Sužadinti vaikų poreikį veikti, plėtojant pažintinę patirtį, efektyviai naudoti esamas 
edukacines erdves patalpose ir lauko žaidimo aikštelėse. Skleisti gerąją darbo patirtį 
organizuojant edukacines veiklas. Vykdyti bendrus sveikatinimo, ekologinius, pažintinius ir 
meninius projektus. Tobulinti pedagogų profesinę kompetenciją organizuojant mokymus, 
pasitelkiant mentorystę. 

Vykdant 2020 metų tikslus ir uždavinius pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 
Sėkmingai įgyvendintos įstaigos veiklos, ugdymo proceso efektyvinimo, dokumentų valdymo 
tobulinimo, planavimo, vertinimo ir įsivertinimo, šeimos ir darželio bendrystės, tradicijų 
tęstinumo, informacinių technologijų diegimo, ugdymo proceso dalyvių komunikacijos 
stiprinimo priemonės. Sistemingai vykdyta pedagoginė stebėsena, atnaujintos edukacinės 
erdvės. Apibendrinta grupių sveikatos stiprinimo, gamtosauginių projektų įgyvendinimo 
patirtis. Atliktas RVASVT auditas ir sistemingai vykdyta vaikų maitinimo kontrolė. 
Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos mūsų lopšelis-darželis priskirtas mažos rizikos 
grupei, planiniai patikrinimai atlikti be jokių pažeidimų ar inspektorių pastabų. Ženkliai pakito 
vaikų lankomumo rodikliai, sumažėjo sergamumas. 

2020 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 236 
ugdytiniams. Veikė 2 ankstyvojo ir 7 ikimokyklinio amžiaus bei 3 priešmokyklinio ugdymo 
grupės. Įstaigoje užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas: teikta pedagoginė, 
psichologinė, socialinė ir teisinė pagalba vaikui, šeimai. 37 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų 
atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata.  

Mokslo metų pradžioje kalbos ir komunikacijos sutrikimai nustatyti 49 
vaikams. Pagalba buvo teikiama 35 ugdytiniams (21 ugdytinis turintis fonetinius kalbėjimo 
sutrikimus, 2 ugdytiniai - fonologinius kalbos sutrikimus ir 12 ugdytinių - sulėtėjusią kalbos 
raidą).  Kalba ištaisyta 10 vaikų, kitiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimai įveikti dalinai, pagalba 
tęsiama. 

Lopšelyje-darželyje siekta vaikų ugdymo(si) proceso kokybės: ugdymo turinys 
integralus, visapusiškas, skatinantis vaiko raidą visose srityse.  



Įstaigoje įgyvendinamos Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ ikimokyklinio ugdymo 
programa ,,Pažinimo takeliu“ ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos, 
kurios leido plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas, sudarė 
kokybiškas sąlygas vaiko pasirengimui mokyklai.  

Įstaigoje  dirba kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai:  8 metodininkai, 5 vyresnieji 
auklėtojai ir 3 auklėtojai studijuoja, siekia įgyti auklėtojo kvalifikaciją. 

Vyko kryptingas pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas. 
Mokymai organizuojami įstaigoje, todėl yra prieinami visiems pedagogams. Tobulėja 
pedagogų kompetencijos naudojant IKT ugdomajame procese, informacinės sistemos „Mūsų 
darželis“ elektroninio dienyno pildymas, jų veiklos vertinimas ir įsivertinimas, ugdymo turinio 
planavimas. Seminarai: ,,Jaunųjų tyrėjų ugdymas“, ,,Aš – jaunasis mokslininkas“, ,,Apie vaikų 
pyktį“, ,,STEAM panaudojimo galimybę ikimokykliniame ugdyme“, ,,Darželis šiandien: 
iššūkiai ir sprendimai“, ,,Ugdymas nuotoliniu būdu: ką turi žinoti kiekviena auklėtoja“, 
,,Nuotolinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, „Menas priimti, išgirsti ir suprasti“ 
dviejų dalių seminaras.  

Vadovai  dalyvavo seminaruose: ,,Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai 
būna žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, 
vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programą“, ,,Kokybiško 
vadovavimo šiuolaikinei mokyklai metmenys“, ,,Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo 
procesas“, ,,Ką gali projektai?“, ,,Ugdymas nuotoliniu būdu: ką turi žinoti kiekviena 
auklėtoja“, ,,Nuotolinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, „Menas priimti, išgirsti ir 
suprasti“ dviejų dalių seminaras.  

Vadovai kvalifikaciją tobulino – 158  val., pedagogai – 1075 val.  
Gerų rezultatų pasiekta stiprinant vaikų sveikatą. Lopšelis-darželis ,,Šilas“ įtrauktas į 

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Parengta ir patvirtinta sveikatos stiprinimo programa 
,,Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. Jos tikslas siekti, kad vaikai išsiugdytų gebėjimus, 
įpročius, ir vertybines nuostatas būtinas sveikatai saugoti ir stiprinti. Programos 
įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios sąlygos: darželio kieme įkurtos saugios, vaiko 
fizinį aktyvumą skatinančios, edukacinės aplinkos, įsigytas sporto inventorius ir sveikatinimo 
priemonės (žaidimų su vandeniu erdvė), sukaupta metodinės literatūros, suburta kūrybinė 
sveikos gyvensenos grupė.  

Įstaiga dalyvauja ES lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių 
vartojimo skatinimas mokyklose“. Tai puiki galimybė kiekvieną dieną valgyti šviežius, 
skanius ir sveikus pieno produktus bei skanauti vaisius bendraamžių aplinkoje.  

Lopšelyje-darželyje įgyvendinti ilgalaikiai projektai. Specialiųjų pedagogų ir logopedų 
prevencinė veikla ,,Žaidimai moko“, ,,Draugystės pynė“, ,,Sveikta visus metus 2020“. 
Įsitraukėme į Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklų įgyvendinimo respublikinį projektą 
,,Sveikatiada“. 

Vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui taikoma tarptautinė programa ,,Zipio 
draugai“. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo veiksmo savaitėje „Be patyčių“, 
,,Tolerancijos dėlionė“. 

Parengtas Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Jo 
paskirtis – padėti lopšelio-darželio bendruomenei užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią 
smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi. 

Esame, ŠMM ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, apdovanoti Mokyklų 
edukacinių erdvių 2020 metų konkurso nominacija už ugdytinių sveikatinimo veiklų 
edukacinių erdvių kūrimą. 



Įsitraukėme į ES projektą ,,Jausk, atpažink, išreikš“. Esame konsultuojanti įstaiga. 
Įdiegtas ir sėkmingai naudojamas elektroninis dienynas ,,Mūsų darželis“. Praktikoje 

taikyta vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, kurioje ugdytinių pasiekimų vertinimo 
kriterijai orientuoti į ugdymo proceso kokybę. Vertinimo rezultatai panaudoti kiekybiniams ir 
kokybiniams vaiko pažangos pokyčiams nustatyti, ugdymo turiniui ir metodams koreguoti, 
veiklai tobulinti. 

Apibendrintą įstaigos gerąją darbo patirtį  skleidėme rajono, šalies ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Dalyvavome respublikiniuose ir tarptautiniuose 
renginiuose, skaitėme pranešimus. Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje 
,,Vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ikimokyklinio ugdymosi įstaigose 
organizavimo geroji patirtis“. Parengtas ir pristatytas pranešimas ,,Socialinės pedagoginės 
pagalbos galimybės dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“. 
Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos metodinėje 
dienoje  parengtas ir skaitytas pranešimas ,,Vaikų grūdinimas: kaip mes ruošiamės žiemos 
iššūkiams metų eigoje?“. Vilniaus miesto ir rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogams 
parengėme ir pristatėme pranešimus: ,,Sveiko, sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka“, 
,,Lauko edukacinių erdvių panaudojimo galimybės, dirbant su priešmokyklinio amžiaus 
vaikais“, ,,Vaikai susipažinkime jūsų draugė, Gamta“. Trakų r. ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinėje renginyje ,,Patirtinis ugdymo(si) metodo 
taikymas plėtojant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ir aplinkosaugos sampratą“. Paruošti ir 
skaityti pranešimai ,,Žemė myli mus kiekvieną“ ir ,,Vaikai, susipažinkime jūsų draugė, 
Gamta“. Lietuvos mokinių neformaliojo Švietimo centras inicijuotoje konferencijoje 
,,Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ ir pristatėme pranešimą ,,Ugdymo kokybės 
siekiame kitaip...“. Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 
mokytojų metodiniame renginyje ,,Ką gali projektas?“. Parengėme ir pristatėme pranešimą 
,,Ugdymo kokybės siekiame kitaip...“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 
respublikiniame projekte ,,Vaikų darželis namuose“ parengė ir pravedė nuotolines vaizdo 
pamokėles: ,,Pažaiskime su dėžėmis“, ,,Vaivorykštė“, ,,Kūrybinė veikla su druska“. 

Siekta sėkmingo metodinės grupės darbo, pedagogų atsakomybės už vykdomą veiklą, 
sėkmingą vaikų ugdymą. Užtikrintas kokybiškas ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio 
ugdymo programų įgyvendinimas ir ugdymo tęstinumas. Sudarytos palankios sąlygos 
kiekvieno vaiko kūrybiškumo ugdymui, gamtos pažinimui, kalbos turtinimui. Visomis 
pedagoginėmis išgalėmis puoselėjamas vaikų kūrybiškumas, individualumas, formuojamos 
sveikos gyvensenos nuostatos. Projektinė veikla buvo vykdoma, realizuojant grupių auklėtojų 
individualius gebėjimus. Sukurtos modernios erdvės palankios vaiko sveikatai ir aktyviai 
veiklai. Sveikos gyvensenos sklaida. Įvykdytas įvairių sričių ugdymo proceso į(si)vertinimas 
ir vaikų gebėjimų vertinimas. Sėkmingas bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais ir 
socialiniais partneriais, aktyvus jų dalyvavimas renginiuose ir ugdymo veikloje. Užtikrinta 
įvairiapusė pagalba įstaigos bendruomenės nariams. Gilinamos ir plėtojamos įvairios 
pedagogų kompetencijos.  

Pedagogai savo žinias tobulino seminaruose: ,,Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 
2020“, ,,Jaunųjų tyrėjų ugdymas. ,,Aš – jaunasis mokslininkas“, seminaras elektroninėje 
erdvėje "Kūrybiškas metodinių priemonių pritaikymas ikimokyklinukų veikloje", nuotolinių 
video mokymų projekto Pedagogas.lt mokymai "Apie vaikų pyktį", "Edukacinės erdvės Tartu 
(Estija) gamtinio ugdymo įstaigose, gamtinis ir ekologinis ugdymas jose: metodai, patirtys, 
galimybės.", nuotolinė kvalifikacijos kėlimo konferencija "Darželis šiandien: iššūkiai ir 
sprendimai", nuotolinių mokymų programa "Ugdymas nuotoliniu būdu: ką turi žinoti 



kiekviena auklėtoja", nuotolinių mokymų programa "Nuotolinis ugdymas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje", ,,Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų įgyvendinimas“, "STEAM 
panaudojimo galimybės ikimokykliniame ugdyme", ,,Šiuolaikinių ir tradicinių ugdymo 
metodų dermė, siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
kokybės", konferencija ,,Kai pedagogės žaidžia: naratyvinio žaidimo metodo taikymas 
Vilniaus miesto darželiuose", ,,Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems 
dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“, "Lietuvos mažųjų žaidynės. Organizavimo ir 
teisėjavimo metodika", "Vaikų grūdinimas: kaip mes ruošiamės žiemą iššūkiams metų 
eigoje", "Vaikų ugdymas per sportą ir olimpinį švietimą", ,,Lietaus vaikų socializacijai palanki 
aplinka bendrojo ugdymo grupėje“, ,,Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo geroji patirtis", „Menas priimti, išgirsti ir 
suprasti: darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais bendrojo ugdymo grupėje 
(struktūruotas ugdymas ir jo galimybės)“, „Kaip pažinti kitokius vaikus ir padėti jiems 
suvaldyti savo elgesį ir emocijas“, „Vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje dirbančių 
specialistų kompetencijų stiprinimas“, ,,Konsultavimo ir darbo nuotoliniu būdu organizavimas 
ir vedimas“, „Link balanso – virtualus ir gyvas mokymasis“, "Psichikos sveikatos 
kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams”, nuotolinių video mokymų projektas 
,,Probleminio vaikų su ASS elgesio valdymas", ,,Nuotolinis mokymasis. Kaip išgyventi 
tėvams?“, „Nuotolinis mokymas(is) ,,Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą“, 
„Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „Eduka klasėje“ nerealiuoju (asinchroniniu) laiku“, 
„Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam nuotoliniam mokymui“, 
„Šiuolaikinių mokinių bendra charakteristika ir mokymosi ypatumai“, „Vaikų turinčių 
autizmo spektro sutrikimų, kalbos ir komunikacijos ugdymo ypatumai“, „Kaip užnorinti save 
ir motyvuoti kitus?“, „Kaip prisijaukinti ypatingų vaikų tėvus?“, ,,Nuotolinis darbas su 
folkloro ansambliu“, „Sėkminga fizinio lavinimo pamoka“, „Menas priimti, išgirsti ir 
suprasti“ dvejų dalių seminaras.  

2020 metais ugdymo procesas įstaigoje ir dirbant nuotoliniu būdu organizuotas ir 
įgyvendintas per įvairias, šiuolaikinių vaikų poreikius atitinkančias, veiklas, vaiko prigimtinių, 
kultūros ir taip pat etninių, socialinių bei pažintinių poreikių tenkinimą, kokybišką 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą. 

Pedagogų metodinė sklaida. Pristatyti atvirų veiklų aprašai: „Linksmi ir išdykę 
skaičiai“ (Renata Vladimirenko), „Profesijos” (Renata Vladimirenko), ,,Ką ir kuo 
matuojame?“ (Danuta Dmitrijevskaja), „Keliauju po Lietuvą“ (Irena Kraičinska), „Sėklų 
karalystėje“ (Irena Kraičinska), ,,Spalvoti balionai“ (Ernesta Repšienė), ,,Vienas ir daug“ 
(Ernesta Repšienė), ,,Svečiuose pasaka“ (Ernesta Repšienė), ,,Apvalus ir kampuotas“ (Ernesta 
Repšienė), „Danguje saulytė“ (Lina Račkauskienė), „Paukštį iš plunksnos pažinsi“ (Alina 
Svirnelienė), ,,Mano daržas“ (Daiva Masionienė), ,,Esu nepaprastas ir įdomus“ (Rita 
Vadoklienė, Daiva Masionienė), ,,Transportas“ (Dorita Simanavičienė), ,,Mes mažieji 
muzikantai“ (Inga Okuškienė, Dorita Simanavičienė). 

Gerų rezultatų pasiekta stiprinant vaikų sveikatą. Įstaigos bendruomenė dalyvavo 
darželio sveikatos stiprinimo programos ,,Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ 
įgyvendinime.  

Grupių bendruomenės įgyvendinti projektai:  
• „Mano pirštukai moka ir gali“ - Renata Vladimirenko; 
• „Žaliasis takelis“ – Danuta Dmitrijevskaja; 
• „Aš skaičiuoju ir matuoju“ – Daiva Masionienė; 
• „Mano Lietuva“ – Irena Kraičinska, Virginija Sventkauskienė; 



• „Kiškučio ir nykštuko linksmybės“; – Ernesta Repšienė, Lina Račkauskienė; 
• ,,Aš pažįstu pinigus“ – Irena Šartnerienė; 
• „Gamta – visų namai“ – Dorita Simanavičienė; 
• „Medžių karalystėje“ – Alina Svirnelienė; 
• „Švaros kiškutis“ – Kristina Vaikovskaja; 
• ,,Fizinis aktyvumas“ – Marina Borisenkova; 
• ,,Pažink savo jausmus – suprask save“ – Inga Okuškienė. 

 
Darželio bendruomenės įgyvendinti projektai: 
• Tarptautinis eTwinning projektas "STEAM ugdymas ir jo taikymas 

ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje". Projektinę veiklą vykdė 
„Voveryčių“ grupės bendruomenė.  

• Tarptautinis eTwinnig projektas „Mano Lietuva“. Projektinę veiklą vykdė 
„Skruzdėliukų“ ir „Žemuogiukų“ grupių bendruomenės. 

• Tarptautinis eTwinnig projektas ,,Skaičių miestas“ Projektinę veiklą vykdė 
„Žemuogiukų“ grupių bendruomenės. 

• Tarptautinis projektas ,,Draugystės pynė" – Rita Vadoklienė, Lilija 
Chmeliauskienė. 

• Respublikinis pradinių klasių moksleivių, darželių trumpalaikis projektas "Kaip 
ant mūsų stalo atkeliauja..." Projektinę veiklą vykdė „Voveryčių“ grupės 
bendruomenė. 

• Darželio bendruomenė dalyvavo Respublikiniame socialinės atsakomybės projekte 
„Sveikatiada“. 

• Respublikinis projektas ,,OPA ir PA kelionė po Lietuvą". Projektinę veiklą vykdė 
„Skruzdėliukų“ ir „Žemuogiukų“ grupių bendruomenės. 

• Respublikinis projektas „Aš ir šokis“. Projektinę veiklą vykdo „Skruzdėliukų“ 
grupės bendruomenė, muzikos vadovė Inga Okuškienė. 

• Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas "Lauko muzikos 
instrumentų diena" (Inga Okuškienė). 

• Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai 
moko“. Projektinę veiklą vykdo darželio bendruomenė. Projekto vadovai: Lilija 
Chmeliauskienė, Rita Vadoklienė. 

• Respublikinis projektas „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2020“ – Marina 
Borisenkova. 

• Respublikinis projektas„Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ – Marina Borisenkova. 
• „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys" – Rita 

Vadoklienė 
• Iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ – įstaigos bendruomenė. 

  Pedagogė Renata Vladimirenko vykdo konsultuojančios mokytojos veiklą 
tobulinančioms mokykloms  ESFA projekte „Jausk, atpažink, išreikšk“.  

Įstaigoje organizuotos pramogos bei tradicinės šventės: "Trijų Karalių 
atsisveikinimo su eglute šventė" (Inga Okuškienė, Renata Vladimirenko, Daiva Masionienė, 
Irena Kraičinska), "Užgavėnių šventė Voveryčių grupėje" (Renata Vladimirenko), šventinis 
rytmetis ,,Mažoj širdelėj Lietuva“ (Irena Kraičinska, Irena Šartnerienė, Virginija 
Sventkauskienė), Sąmoningumo savaitė „Be patyčių“, ,,Kaziuko mugė ,,Skruzdėlikų“ ir 
,,Žemuogiukų“ grupėse“ (Irena Kraičinska, Virginija Sventkauskienė), vaidinimas „Pabėk nuo 



vištos“ (Rita Vadoklienė, Irena Šartnerienė, Irena Kraičinska, Dorita Simanavičienė), 
,,Skruzdėliukų“ grupės vaikų išleistuvės“ (Irena Kraičinska), „Boružėlių“ grupės vaikų 
vaidinimas „Trys paršiukai“, viktorina „Ar tikrai pažįsti Lietuvą?“ (Lilija Chmeliauskienė). 

Socialinė pedagogė Rita Vadoklienė organizavo ugdomąsias veiklas: ,,Esu 
nepaprastas ir įdomus", ,,Spalvota draugystė“, ,,Skanu, nes pats gaminu", ,,Čia aš valgau, 
žaidžiu ir miegu“, ,,Kiek manyje paslapčių“, ,,Kas namelyje gyvena“,,,Noriu suprasti kitą“, 
,,Švarus vaikas auga sveikas“, ,,Tapu, tapu į kiemelį“, ,,Matau, žaidžiu, skaitau“, ,,Kelionė į 
draugystės šalį“, ,,Saulutė šviečia vaikučius kviečia“, ,,Profesijų pasaulyje“, „Kodėl reikia 
tvarkytis patiems“, ,,Į pagalbą gamtai“.  

Organizavo ir pravedė prevencines veiklas: ,,Savaitė be patyčių“, ,,Tolerancijos 
dėlionė“, ,,Mūsų bičiulis Amsis“; ,,Vaistai“, ,,Gatvėje būk saugus“, ,,Mažos mašinėlės“. 
Respublikinė akcija „Padovanok gerą nuotaiką ir šypseną“. 

Kūno kultūros auklėtoja-metodininkė Marina Borisenkova įstaigoje organizavo: 
"Šilinukų olimpiada", "Žiemos olimpiada 2020", ,,Lietuvos Mažųjų žaidynės 2020" I etapas, 
"Ąžuolo mankšta" projekto ,,Lietuvos Mažųjų žaidynės 2020" uždarymas, Respublikinė akcija 
"Rieda ratai rateliukai", Judrioji Europos diena, "Mažoji mylia 2020", "Sportinių žaidimų 
diena", "Judriųjų žaidimų diena", Tylos (atsipalaidavimo) diena "Vaikų joga". 

Meninio ugdymo mokytoja-metodininkė Inga Okuškienė organizavo: pramoga-
koncertas "Sudie, eglute žaliaskare, sugrįžki kitąmet", Lietuvių liaudies muzikinė pasaka 
"Trys paršeliai", Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas, Kalėdiniai renginiai visoms 
įtaigos grupėms. Kartu su vokaliniu ansambliu „Šilinukai“ dalyvavo: „Dainų dainelės“ 
rajoniniame ir zoniniame etape. Virtualioje erdvėje dalyvavo Dainos festivalyje ,,Dainuoju 
tau, Lietuvėle“, Kalėdinėje muzikinėje popietėje "Gerumo spindulėliai". 

Įstaigoje organizuotos akcijos: "100 bulvių susirinko" (Renata Vladimirenko, Irena 
Kraičinska), "Rudenėlio dovanos" (Renata Vladimirenko, Irena Kraičinska). 

Respublikinė akcija “Edukacinių bitučių-robotų “BEE-BOT” ralis” (Renata 
Vladimirenko, Daiva Masionienė, Irena Kraičinska). Respublikinė akcija ,,Padovanokim gerą 
nuotaiką ir šypseną" (Irena Kraičinska). 

Pedagogai su ugdytiniais dalyvavo Tarptautiniuose konkursuose: Tarptautinis 
ikimokyklinių ugdymo įstaigų fotonuotraukų paroda "Mano gimtieji namai - Lietuva" (Renata 
Vladimirenko, Daiva Masionienė, Irena Kraičinska, Alina Svirnelienė); Tarptautinė 
ikimokyklinių įstaigų fotografijų paroda "Pavasaris pasaulio vaikų akimis" (Renata 
Vladimirenko, Daiva Masionienė); Tarptautinė virtuali ikimokyklinio amžiaus vaikų 
kūrybinių darbų nuotraukų paroda "Ką rudens gėrybės slepia?" (Renata Vladimirenko). 

Respublikiniuose konkursuose-parodose: Respublikinis ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda "Žiema" (Renata Vladimirenko, Alina 
Svirnelienė); Respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų 
edukacinių erdvių fotografijų paroda "Eglutės kitaip" (Renata Vladimirenko), Respublikinė 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų sveikuoliškų patiekalų 
fotografijų paroda „Gaminame kartu – sveika ir skanu“ (Renata Vladimirenko, Daiva 
Masionienė); Kūrybinis pilietiškumo konkursas „Pilietiškumo keliu“ (Renata 
Vladimirenko); Respublikinė ikimokyklinio ugdymo vaikų darbų paroda "Snaigių šokis" 
(Renata Vladimirenko); Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
piešinių paroda-konkursas "Aš - žemės dalelė" (Renata Vladimirenko, Daiva Masionienė, 
Irena Kraičinska); Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų 
vaikų piešinių konkursas "Keturiasdešimt paukščių gieda Lietuvai" (Renata Vladimirenko, 
Irena Šartnerienė, Dorita Simanavičienė, Alina Svirnelienė); Respublikinis ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo konkursas „Kas ten krebžda, kas ropoja, kas 



medelyje plasnoja“ (Renata Vladimirenko); Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Rudens 
fantazija“ (Renata Vladimirenko); Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų virtuali 
nuotraukų koliažų paroda "Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų įgyvendinimas" (Daiva 
Masionienė); Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali nuotraukų 
paroda "Gamtos dailininkas – Ruduo" (Daiva Masionienė);Respublikinis projekto 
,,Sveikatiada“ konkursas "10 000 yra žingsnių vieni juokai" (darželio bendruomenė); 
Konkursas "Mano smagiausias judrus žaidimas lauke" (Marina Borisenkova); „Atvirukas 
draugui“ (Rita Vadoklienė, Dorita Simanavičienė); „Piešiu savo vardą“ (Rita Vadoklienė, 
Lilija Chmeliauskienė); Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, 
pedagogų ir tėvų kūrybinių darbų projektas-paroda ,,Kalėdos kvepia meduoliais“ (Dovilė 
Žukauskienė); Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 
paroda „Žaisk, juokauk, su raidėmis draugauk!“ (Dorita Simanavičienė); Respublikinė 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuali nuotraukų koliažų paroda „Nuotolinio ugdymo veiklos 
ir sėkmingas jų įgyvendinimas“ (Dorita Simanavičienė); Respublikinis piešinių konkursas-
paroda ,,Mano svajonių darželis" (Dorita Simanavičienė); Respublikinis piešinių konkursas-
paroda „Kakei Makei – 10“ (Dorita Simanavičienė; Alina Svirnelienė), „Boružėlių“ grupės 
ugdytinė Rugilė Mickevičiūtė piešinių konkurse ,,Kakei Makei- 10“ Iaimėjo  I-ąją vietą. 
Vilniaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkursas "Saugi Kalėdų 
Senelio kelionė" (Renata Vladimirenko, Dorita Simanavičiėnė, Irena Šartnerienė, Daiva 
Masionenė, Alina Svirnelienė, Irena Kraičinska, Virginija Sventkauskienė, Danuta 
Dmitrijevskaja); Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų Kalėdinių 
dekoracijų fotografijos parodos „Kalėdų belaukiant“; Respublikinė ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Arbata 
su Kalėdų nykštuku“ (Renata Vladimirenko, Dorita Simanavičienė“); Respublikinis konkursas 
„Gyventi sveikai – gera!“ (Dorita Simanavičienė). 

Įstaigoje organizuotos vaikų kūrybinių darbų parodos: „Augu sveikas ir stiprus“ 
(Dorita Simanavičienė), „Po rudenio skara“ (Alina Svirnelienė), „Rudens spalvos“ (Renata 
Vladimirenko), „Metų laikai sukasi ratu“ (Irena Šartnerienė), „Šokančios raidelės“ (Irena 
Kraičinska). 

Rašyti straipsniai, lankstinukai, leidiniai: 
,,LAIŠKAS PREZIDENTUI“. https://www.lentvariosilas.lt/naujienos/skruzdeliuku-

grupes-vaiku-laiskas-lietuvos-respublikos-prezidentui/   - Irena Kraičinska; 
Išleistas metodinis leidinys ,,Žaidimų svarba ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymui". https://www.lentvariosilas.lt/wp-content/uploads/2020/10/2020-
leidinys-Zaidimu-svarba-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ugdimui.pdf - 
įstaigos bendruomenė. 

Lankstinukas "Kai aš užaugsiu..." – Renata Vladimirenko. 
Nuotolinės ugdomosios pamokėlės: "Pažaiskime su dėžėmis", "Vaivorykštės spalvos"  

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro puslapyje lvjc.lt – Renata Vladimirenko; 
"Voveryčių" grupės nuotolinio ugdymo kūrybinių ir ugdomųjų veiklų akimirkos: 

"Fotografų savaitė", ,,Ką galiu išmatuoti?", ,,Mano mylima šeima“, „Keliauju pievų takeliu“, 
„Šiltieji spindulėliai“, „Mamos virtuvėje“. "Drugelių" grupės nuotolinio ugdymo ugdomųjų ir 
kūrybinių veiklų akimirkos "Žaidimų aikštelėje", „Dovanų dirbtuvėje“, „Per mokslo kalnus“, 
„Į pagalbą gamtai“,  „Tarp žiedų“. www.lentvariosilas.lt  –  Renata Vladimirenko. 

"Skruzdėliukų" grupės nuotolinio ugdymo ugdomosios ir kūrybinės veiklos akimirkos: 
,,Dovanų dirbtuvėje", „Pas Velykų bobutę“, „Žaidimų aikštelėje“, „Per mokslo kalnus“, „Tarp 
žiedų“, „Per vasarą į mokyklą“, „Į pagalbą gamtai“. www.lentvariosilas.lt – Irena Kraičinska. 

https://www.lentvariosilas.lt/naujienos/skruzdeliuku-grupes-vaiku-laiskas-lietuvos-respublikos-prezidentui/
https://www.lentvariosilas.lt/naujienos/skruzdeliuku-grupes-vaiku-laiskas-lietuvos-respublikos-prezidentui/
https://www.lentvariosilas.lt/wp-content/uploads/2020/10/2020-leidinys-Zaidimu-svarba-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ugdimui.pdf
https://www.lentvariosilas.lt/wp-content/uploads/2020/10/2020-leidinys-Zaidimu-svarba-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-ugdimui.pdf
https://lvjc.lt/vaiku-darzelis-namuose-vaizdo-filmukai2/


Įstaigoje ugdytiniams organizuotos edukacinės pamokos: kurių metu, ugdytiniai 
galėjo nukeliauti į kitas planetas, pasinerti į povandeninį pasaulį bei pamatyti pažintinius 
sferinius filmukus (360° kampu): ,,Atsitiktiniai astronautai“, ,,Gyvūnai - mūsų draugai“, 
,,Mažoji abėcėlė“, ,,Kokomongas“, ,,Medžių paslaptis“. 

Organizuojamos edukacinės išvykos vaikams į: Vilniaus žaislų muziejų (Irena 
Kraičinska, Irena Šartnerienė, Virginija Sventkauskienė); Lentvario pradinę mokyklą (Irena 
Kraičinska, Irena Šartnerienė, Virginija Sventkauskienė); Lentvario miesto paštą (Irena 
Kraičinska); Lentvario miesto biblioteką (Irena Šartnerienė). 
   Analizuojant ir vertinant pokyčius visuomenėje, švietimo sistemoje siekėme 
atsinaujinti, ugdyti kūrybišką, laisvą ir savimi pasitikinčią asmenybę, išlaikyti modernios 
įstaigos statusą, siekti ugdymo paslaugų kokybės, švietimo turinio įvairovės,  atveriant 
daugiau erdvės kiekvieno ugdytinio poreikiams ir galimybėms.  

 
2020 metų finansiniai ištekliai. Materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti 

skaidriai, taupiai ir tikslingai, sprendimai derinti su bendruomene.  
Finansiniams metams įstaiga gavo iš savivaldybės biudžeto 453500,00 eurų. Iš jų 

387600,00 eurų – darbo užmokesčiui, 6000,00 eurų – socialiniam draudimui, kitos lėšos buvo 
skirtos prekių ir paslaugų naudojimui bei ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti. 

Didžiausią dalį išlaidų prekėms ir paslaugoms sudarė: 
- išlaidos komunalinėms paslaugoms – 26675,00 eurų, 
- išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms – 14468,84 eurų, 
Kitoms prekėms ir paslaugoms skirtos lėšos panaudotos ūkiniam inventoriui, ūkinėms 

ir kanceliarinėms prekėms įsigyti, buhalterinės programos priežiūros paslaugoms, kenkėjų 
kontrolės paslaugai, maisto atliekų utilizavimui, varžų matavimams, svarstyklių, gesintuvų, 
termometrų patikrai, virtuvės įrangos remontui ir kitoms paslaugoms. 

Mitybai (50%) gauta ir panaudota 2960,00 eurų. 
Aprangai ir patalynei – 2710,00 eurų. 
Ryšių paslaugoms gauta ir panaudota 1080,23 eurų. 
Informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti – 895,93 eurų. 
Kvalifikacijos kėlimui – 800,00 eurų, medikamentams – 300,00 eurų, darbdavių 

socialinei paramai 5950,00 eurų. 
Ilgalaikiam materialiajam turtui iš viso – 3996,39 eurų: 
- 3403,49 eurų buvo skirta mašinoms ir įrengimams įsigyti (šaldytuvas, bulvių 

skutimo mašina ir bulvių tarkavimo mašina); 
- 592,90 eurų buvo skirta kitam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti (uždaro tipo 

baktericidinė lempa). 
Įstaiga gavo 279560,00 eurų iš mokinio krepšelio. Iš jų 266670,00 eurų – darbo 

užmokesčiui, 3790,00 eurų – socialiniam draudimui, 700,00 eurų – darbdavių socialinei 
paramai, 8400 eurų – prekių ir paslaugų įsigijimui. 

Daugiausia lėšų skirta kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 5200,00 eurų. Įsigytos 
ugdymo priemonės, žaislai, knygos, kanceliarinės prekės. 

Kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 1800 eurų. 
Informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti – 1400 eurų. 
 
Iš valstybės biudžeto įstaiga gavo 7698,49 eur: 
- nemokamam maitinimui gauta ir panaudota 5580,52 eurų; 
- lėšos Covid-19 išlaidoms kompensuoti 1975,97 eur; 



- priedas psichologui, teikiant pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems 
mokiniams (dėl Covid-19 pandemijos ilgalaikių neigiamų pasekmių) 142,00 eur. 
 

Paramos 2020 metais gauta 6440,43 eurų, iš jų – 5937,43 eurų 2% nuo gyventojų 
pajamų mokesčio. 

Įstaigos pajamos sudarė 82500,00 eurų, iš jų: 
- mitybai panaudota 61500,00 eurų;  
- informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti – 2000,00 eurų; 
- kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti 19000,00 eurų. 
 

____________________________________ 
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LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠILAS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 
 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1. Įstaigos veiklos funkcionavimo užtikrinimas 
1.1. Tikslingas biudžeto ir 

mokinio krepšelio lėšų 
paskirstymas ir 
panaudojimas edukacinių 
aplinkų atnaujinimui, 
kūrimui  

Irena Nižauskienė 
 

kartą per 
ketvirtį 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

1.2.  Ilgalaikio ir trumpalaikio 
turto įsigijimas, vidaus 
patalpų remonto darbų 
organizavimas 

Irena Nižauskienė 
Ilga  Lužina 

2021-01-02 
2021-12-31 

Įstaigos  
tarybos 
posėdžiuose 

1.3. Viešųjų pirkimų 
organizavimas 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Ilga  Lužina 

pagal 
numatytus 
terminus 

Įstaigos 
tarybos, VP 
komisijos 
posėdžiuose 

1.4. Atlyginimo už ugdymo 
paslaugas ir lengvatų 
taikymo apskaitos kontrolė  

Irena Nižauskienė 
 

pagal 
numatytus 
terminus 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

1.5. Vaikų maitinimo 
organizavimas,  maitinimosi 
kokybės pagal RVASVT 
sistemą nustatymas 

Irena Nižauskienė 
Rasa  Šlikienė 

pagal 
numatytus 
terminus 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

1.6. Metinio veiklos plano 
parengimas 

Irena Nižauskienė 
Darbo grupė 

Gruodis Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

1.7. Tarifikacijos, etatų sąrašų 
pateikimas, patvirtinimas 

Irena Nižauskienė 
 

Rugsėjis, 
Gruodis 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

1.8. Švietimo stebėsenos 
vykdymas 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
 

pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

1.9. Kūrybinių darbo grupių 
veiklos organizavimas 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
 

pagal veiklos 
planą 

Įstaigos  ir 
Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

1.10. Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
ilgalaikių planų parengimas 
ir programų rengimas 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems vaikams 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
 

Rugsėjis 
 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 



1.11. Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimosi planas 
(3priedas) 

Rasa Marcinkienė pagal 
programą 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

1.12. Pedagogų  atestacijos 
programa 2021-2023 m. 
 

Irena Nižauskienė 
Rasa  Marcinkienė 
 

pagal 
perspektyvinę 
programą 

Mokytojų 
atestacinės 
komisijos 
posėdžiuose 

2. Ugdymo proceso organizavimas 
2.1. Darbo patirties sklaidos 

įvairaus amžiaus 
grupėse 
koordinavimas. 

Rasa  Marcinkienė 
 

pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

2.1.1. Ugdomųjų veiklų 
aprašų rengimo 
praktikumas, taikant 
įvairias inovacines 
technologijas. 
Pagalba mažesnę 
patirtį turintiems 
pedagogams.  

Rasa  Marcinkienė 
Grupių auklėtojos 

Sausis-
gegužė 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2. Ilgalaikių ir 
trumpalaikių 
projektų 
įgyvendinimas 

Rasa Marcinkienė 
 

pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

2.2.1. 
 

ES projektas „Jausk, 
atpažink, išreikš“. 

Irena Nižauskienė 
Rasa  Marcinkienė 
Renata Vladimirenko 

pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

2.2.2. Projekto ,,Edukacinės 
erdvės mus skatina 
stebėti, 
eksperimentuoti, 
patirti“ vykdymas.  

Irena Nižauskienė 
Rasa  Marcinkienė 

pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

2.2.3. Tarptautinė socialinių 
įgūdžių ugdymo 
programa „Zipio 
draugai“. 

Rasa Marcinkienė 
Priešmokyklinio ugdymo 
grupių pedagogai 

pagal planą Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2.4. Respublikinis Sveikos 
mitybos ir fizinio 
aktyvumo veiklų 
įgyvendinimo projektas 
,,Sveikatiada“. 

Rasa Marcinkienė 
Rasa Šlikienė 
Rita Vadoklienė 
 

pagal planą Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2.5. Muzikinio ugdymo 
integracinės veiklos 
projekto tęsinys 
„Pažink savo jausmus – 
suprask save“ 

Inga Okuškienė 
Dorita Simanavičienė 

Spalis - 
gegužė 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 



2.2.6. Respublikinis 
specialiųjų pedagogų ir 
logopedų prevencinis 
projektas ,,Žaidimai 
moko“ 

Lilija Chmeliauskienė, 
Rita Vadoklienė 

Spalis 
balandis 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2.7. Projektinė veikla  
„Mano diena darželyje 
su šypsena“ 

Ernesta Repšienė 
Bronė Račkauskienė 

Sausis - 
gegužė 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2.8.  Projektinė veikla  
,,Švaros kiškutis“ 

Kristina Vaikovskaja Sausis - 
gegužė 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2.9. Projektinė veikla  
„Jaunieji gamtos 
saugotojai“ 

Dovilė Žukauskienė 
Julija Šliagova 

Sausis - 
gegužė 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2.10. Projektinė veikla  
,,Gerumo spindulėlis“ 

Irena Šartnerienė Sausis - 
gegužė 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2.11. Projektinė veikla  
„Smalsučių kelionė į 
švaros ir tvarkos 
karalystę“ 

Virginija Sventkauskienė Sausis - 
gegužė 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2.12.   Projektinė veikla 
,,Magiškoji STEAM 
laboratorija” 

Renata Vladimirenko Sausis - 
gegužė 

Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.2.13.  Projektinė veikla 
,,Nuo raidžių prie 
žodžių“ 

Alina Svirnelienė 
 

Sausis - 
gegužė 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2.14.   Projektinė veikla 
,,Po Tėviškės dangum“ 

Daiva Masionienė 
 

Sausis  
gegužė 

Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.2.15. Projektinė veikla  
„Matuoju, skaičiuoju, 
mąstau“ 

Dorita Simanavičienė 
 

Sausis  
gegužė 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.2.16. Projektinė veikla 
,,Euro piniginė“ 

Danuta Dmitrijevskaja Sausis  
gegužė 

Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.2.17. Projektinė veikla 
,,Būk atsargus – šito 
mokyk ir draugus“ 

Irena Kraičinska Sausis  
gegužė 

Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.3. Konkursų, akcijų, 
parodų organizavimas  

Grupių auklėtojai 2021-01-02 
2021-12-31 

Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.3.1.  Paroda 
„Eglutės skarotos“ 

Rasa Marcinkienė 
Daiva Masionienė 

Sausis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.3.2. Paroda 
„Mano gimtinė 

Rasa Marcinkienė 
Danuta Dmitrijevskaja 

Vasaris Metodinės 
grupės 



Lietuva“  posėdžiuose 

2.3.3.  Paroda  
„Paukščiai grįžta“ 

Rasa  Marcinkienė 
Kristina Vaikovskaja 

Kovas Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.3.4. Paroda  
„Aš važiuoju, 
skrendu, plaukiu“ 

Rasa  Marcinkienė 
Irena Šartnerienė 

Balandis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.3.5. Paroda 
„Gėlių pieva“ 
 

Rasa Marcinkienė 
Virginija Sventkauskienė 

Gegužė Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.3.6.  Paroda 
„Vaikystė“ 

Rasa  Marcinkienė 
Dorita Simanavičienė 

Birželis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.3.7. Paroda 
„Miško paslaptys“ 

Rasa  Marcinkienė 
Irena Kraičinska 

Spalis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.3.8. Paroda 
„Mylimiausias 
gyvūnas“ 

Rasa  Marcinkienė 
Alina Svirnelienė 

Lapkritis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.3.9. Paroda 
„Besmegenių šalyje“ 

Rasa  Marcinkienė 
Renata Vladimirenko 

Gruodis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.3.10. Kūrybinių darbų paroda 
,,Sniego statiniai“ 

Rasa Marcinkienė 
Daiva Masionienė 
Alina Svirnelienė 
Irena Šartnerienė 
Rita Vadoklienė 

Sausis- 
vasaris- 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.3.11. Akcija  
,,Baltasis badas“ 

Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 
Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai 

Sausis- 
vasaris- 
gruodis 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.3.12. Akcija  
,,Be patyčių“ 

Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 
Priešmokyklinių grupių 
auklėtojai 

Kovas Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.3.13. Akcija „Aš bėgu 
2021“ 

Rasa Marcinkienė 
Marina Borisenkova 

Balandis Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.3.14. Akcija „Rudenėlio 
dovanos“  

Rasa Marcinkienė 
Kristina Vaikovskaja 
Julija Šliagova 
Dovilė Žukauskienė 

Spalis Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 



2.3.15. Akcija  
Būk saugus kelyje 
,,Svečiuose Amsis" 

Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 

Spalis Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.3.16. Akcija  
Tarptautinė tolerancijos 
diena 

Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 
Priešmokyklinio ugdymo 
auklėtojos 

Lapkritis Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.3.17.  Akcija skirta 
Draugystės dienai 
 

Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 
 

Lapkritis Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.3.18. Akcija „Eglutė 
skarota“ 

 

Rasa Marcinkienė 
Renata Vladimirenko 
Irena Kraičinska 
Alina Svirnelienė 

Gruodis Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.3.19. 
 

Sveikatos dienos 
 

Rasa Marcinkienė 
Marina Borisenkova 

2021-01-02 
2021-12-31 

Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.3.20.  Viktorina 
 ,,Ar tikrai pažįsti 
Lietuvą“ 

Rasa Marcinkienė 
Lilija Chmeliauskienė 
Rita Vadoklienė 

2021m. 
vasario  

Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.3.21. Mažųjų skaitovų 
konkursas ,,Po gimtinės 
stogu“ 

Rasa Marcinkienė 
Grupių auklėtojai 
 

2021m.  
balandis 

Metodinės 
grupės  
posėdžiuose 

2.4. Renginiai ir išvykos 
panaudojant išorines 
edukacines aplinkas 

Rasa Marcinkienė pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.4.1. - Lentvario 
Viešpaties 
Apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai 
bažnyčia. 
- Trakų rajono 
miškų urėdija. 
- Vilniaus žaislų 
muziejus. 
- Valdovų rūmai. 
- Dalgėdų sodyba. 
- Vilniaus kelių 
policijos komisariato 
„Saugaus eismo“ 
klasė. 
- Europos parkas. 
- Vilniaus oro 
uostas. 
- Lietuvos 
geležinkelio 
muziejus. 

Rasa Marcinkienė 
Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai ir socialinė 
pedagogė 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 



- VU Botanikos 
sodas. 
- Alpakų ūkis. 
- Vilniaus 
planetariumas. 
- Vievio kelių 
muziejus. 
- Lentvario miesto 
biblioteka. 

2.5. Dalyvavimas miesto, 
šalies renginiuose 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.1. Rajoninis mažųjų 
skaitovų konkursas ,,Po 
gimtinės stogu“ 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.2.  Respublikinis renginys 
,,Žiemos olimpiada 
2021“ (5-6 m. vaikams) 

Marina Borisenkova 
Grupių auklėtojai 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.3. 
 

Respublikinis renginys 
"Žiemos sporto šventė" 
(2-3-4 m. vaikams) 

Marina Borisenkova 
Grupių auklėtojai 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.4. Respublikinis festivalis 
,,Lietuvos mažųjų 
žaidynės“ 
(I ir II etapas) 

Rasa Marcinkienė 
Marina Borisenkova 

2021m. 
Vasario 
Kovo 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.5. Dainos festivalio 
,,Dainuoju tau, 
Lietuvėle“ 

Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.6. Respublikinis renginys 
,,Rieda ratai rateliukai" 

Marina Borisenkova 
Grupių auklėtojai 

2021m. 
Rugsėjis 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.7. 
 

Rajoniniai, 
respublikiniai piešinių 
konkursai 

Rasa Marcinkienė 
Grupių auklėtojai 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.10. Lentvario miesto 
vaikystės šventė 

Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.11. Lentvario miesto 
renginys ,,Gerumo 
spindulėliai“ 

Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.12. Lentvario miesto 
Kalėdinės eglės 
įžiebimas 

Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.5.13. Prevencinio projekto 
renginys ,,Teisinių 
žinių konkursas – 

Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 



Temidė“ 
2.5.14. Asociacijos RIUKKPA 

renginiai 
Rasa Marcinkienė 
M. Borisenkova 

pagal 
veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6. Tradicinių 
(netradicinių) 
renginių 
organizavimas 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

Pagal 
veiklos 
planus 

Mokytojų ir 
Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.1. Atsisveikinimas su 
eglute 

Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 
Renata Vladimirenko 
Irena Kraičinska 
Daiva Masionienė 

Sausis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.2. ,,Tau, gimtinę – mūsų 
dainos“ Vasario 16d. 

Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 
Irena Kraičinska, 
DoritaSimanavičienė 
DanutaDmitrijevskaja 

Vasario  Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.3. Užgavėnės Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 
Grupių auklėtojos 

Vasario Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.4. ,,Paukščių sutiktuvės“ Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 
Ernesta Repšienė 
Julija Šliagova 
Dovilė Žukauskienė 

Kovas Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.5. Sąmoningumo 
mėnuo „Be patyčių“ 

 

Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 
Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai 

Kovas Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.6. ,,Mažųjų Velykėlės“ Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 
Daiva Masionienė 
Dovilė Žukauskienė 
Kristina Vaikovskaja 
Julija Šliagova 

Balandis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.7. ,,Tau, Mamyte“ Inga Okuškienė 
Grupių auklėtojos 

Gegužė Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.8. ,,Šeimos sporto šventė“ Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 
Marina Borisenkova 

Gegužė Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.9. Išleistuvės į mokyklą 
,,Lik sveikas, darželi“ 

Inga Okuškienė 
Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai 

Gegužė Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.10. Vaikystės šventė Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 

Birželis Metodinės 
grupės 



 Renata Vladimirenko 
Irena Kraičinska 
Dorita Simanavičienė 
Kristina Vaikovskaja 

posėdžiuose 

2.6.11. ,,Mokslo ir žinių diena“ Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 
Danuta Dmitrijevskaja 
Virginija Sventkauskienė 
Irena Šartnerienė 

Rugsėjis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.12. Rudens sporto šventė Marina Borisenkova 
Grupių auklėtojai 

Spalis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.13. Tolerancijos diena Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 
Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai 

Lapkritis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

2.6.14. Kalėdiniai renginiai Inga Okuškienė 
Grupių auklėtojai 

Gruodis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

3. Tiriamoji veikla 
3.1. Anketinės apklausos apie 

veiklos organizavimą, tėvų 
poreikius ir lūkesčius 
vykdymas ir analizė 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Darbo grupė 

2021-12-31 Mokytojų  
tarybos 
posėdžiuose 

3.2. Projektinės veiklos 
įgyvendinimo rezultatų 
analizė 

Rasa Marcinkienė 
Darbo grupė 

2021-09-31 
 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

3.3. Veiklos vertinimas ir 
įsivertinimas 

Rasa Marcinkienė 
VAK grupė 

2021-01-02 
2021-12-31 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

3.4. Vaikų pasiekimų ir 
pažangos I – tarpinio - II 
vertinimų rezultatai. 

Rasa Marcinkienė 
Darbo grupė 

2021-01-07 
2021-01-27 
 
2021-05-01 
2021-05-31 
 
2021-10-01 
2021-10-31 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

3.5. Strateginio plano 
įgyvendinimo analizė. 

Irena Nižauskienė 
Darbo grupė 

2021-12-31 Mokytojų  
tarybos 
posėdžiuose 

3.6, Sveikatos stiprinimo 
programos ,,Sveikas vaikas 
– laimingas vaikas“ 
įgyvendinimo analizė. 

Irena Nižauskienė 
Darbo grupė 

2021-12-31 Mokytojų  
tarybos 
posėdžiuose 

4. Patirties sklaida    
4.3. Pedagogų sukurtų Irena Nižauskienė 2021-01-04 Mokytojų 



metodinių priemonių, skirtų 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems 
vaikams, aprobavimas, 
Metodinio leidinio 
,,Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
turinio įgyvendinimo idėjos 
vaikų saviraiškai ir kūrybai“ 
nuostatų rengimas, idėjų 
bankas.  
Dalyvavimas 
konferencijose, seminaruose 
pristatant gerąją darbo 
patirtį. 

Rasa Marcinkienė 
Darbo grupė 
 

2021-12-31 tarybos 
posėdžiuose 

4.4.  Vaikų turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių tėvų 
įtraukimui į programų 
rengimą ir įgyvendinimą. 

Rasa Marcinkienė 
Grupių auklėtojos 

2021-09-01 
2021-12-30 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

5. Pedagoginės veiklos stebėsena 
5.1. Ugdymo turinio 

planavimas, lankstumas, 
vientisumas. 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

Gegužė 
Spalis  

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 
 

5.2. Vaiko pasiekimų ir 
pažangos vertinimas, 
dokumentavimas 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

Sausio 
Gegužė 
Spalis 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

5.3. Pedagogo kvalifikacijos 
tobulinimo kryptingumas 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

Gruodis Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

5.4. Patirtinio ir įtraukiojo 
ugdymo idėjos ir jų 
įgyvendinimas. Inovatyvių 
metodų ir būdų 
panaudojimas. 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

Vasaris  
Kovas 
Spalis 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

5.5. Sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo programos 
,,Sveikas vaikas – laimingas 
vaikas“ 2021 metų 
priemonių plano 
įgyvendinimas. 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

2021-01-02 
2021-12-31 
 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

6. Pedagoginės veiklos vertinimas ir įsivertinimas 
6.1. Pedagogų veiklos  refleksija 

ir metinis pokalbis. 
Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

Gegužė 
Gruodis 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

6.2. Kvalifikacijos tobulinimosi 
renginiuose įgytų žinių ir 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

2021-01-02 
2021-12-20 

Metodinės 
grupės 



praktinių įgūdžių sklaida posėdžiuose 
6.3. Ugdymo proceso planavimo 

analizė 
Irena Nižauskienė 
Rasa  Marcinkienė 

2021-01-02 
2021-12-20 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

6.4. Specialistų organizuojamo 
ugdymo efektyvumo analizė 

Irena Nižauskienė 
Rasa  Marcinkienė 

2021-01-02 
2021-12-20 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
7.1. Institucinis: Valstybinė 

maisto veterinarinė tarnyba; 
PPT; Vaiko teisių apsaugos 
tarnyba; Visuomenės 
sveikatos centras; 
Socialinės rūpybos skyrius; 
Trakų r. savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuras. 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Rasa Šlikienė 

Pagal veiklos 
planus 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

7.2. Edukacinis: Vilniaus kolegijos 
Pedagogikos fakultetas, Trakų 
švietimo centras, LEU, VšĮ 
eMundus (Lietuva), VšĮ 
,,Vaiko labui“, LMNŠC. 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

Pagal veiklos 
planus 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

7.3. Metodinis: Trakų rajono 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų metodinis būrelis, 
asociacija ,,Sveikatos 
želmenėliai“, RIUKKPA. 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Marina Borisenkova 

Pagal veiklos 
planus 

Mokytojų 
tarybos 
Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

7.4. Kultūrinis, kūrybinis: 
Lentvario m. kultūros rūmai, 
biblioteka. 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Inga Okuškienė 

Pagal veiklos 
planus 

Mokytojų  
tarybos 
Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

8. Bendradarbiavimas su šeima 
8.1. Kvalifikuotos pagalbos 

teikimas ugdytinių šeimoms 
 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 

2021-01-02 
2021-12-31 

Metodinės 
tarybos 
posėdžiuose 

8.2. Grupių tėvų susirinkimai  Irena Nižauskienė 
Grupių auklėtojai 

Pagal veiklos 
planą 

Metodinės 
tarybos 
posėdžiuose 

8.3. Visuotinis tėvų susirinkimas Irena Nižauskienė Pagal veiklos 
planą 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

8.4. Atvirų durų dienos tėvams  Rasa  Marcinkienė Gegužė Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

8.5. Savalaikė informacija tėvų 
kampelyje ir internetinėje 

Rasa Marcinkienė 
 

2021-01-02 
2021-12-31 

Metodinės 
grupės 



svetainėje  posėdžiuose 
8.6. Bendri renginiai su šeima  Grupių auklėtojai 

Rasa Marcinkienė 
Pagal veiklos 
planą 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

9. Vaiko gerovės komisijos veikla 
9.1. Specialiosios pagalbos ir 

prevencinio darbo 
organizavimas, 
koordinavimas 

Irena Nižauskienė 
Rasa  Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 

2021-01-02 
2021-12-31 

Metodinės 
grupės ir VG 
komisijos 
posėdžiuose 

9.2. VG komisijos veiklos plano 
parengimas 

Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 

Sausis Metodinės 
grupės ir VG 
komisijos 
posėdžiuose 

9.3. Bendradarbiavimas su 
Trakų rajono PPT  

Irena Nižauskiene 
L. Chmeliauskienė 
Rita Vadoklienė 

2021-01-02 
2021-12-31 

Metodinės 
grupės ir VG 
komisijos 
posėdžiuose  

10. Vaikų sveikatos priežiūra 
10.1. Prevencinių priemonių 

planas vaikų sergamumui 
mažinti 

Rasa Šlikienė 2021-01-02 
2021-12-31 

Įstaigos tarybos 
ir direkciniuose 
posėdžiuose  

10.2. Vaikų sveikatos duomenų 
kaupimas 

Rasa Šlikienė 2021-01-02 
2021-12-31 

Įstaigos tarybos 
ir direkciniuose 
posėdžiuose 

10.3. Saugios ir sveikos 
ugdymosi aplinkos kūrimas 

Irena Nižauskienė 2021-01-02 
2021-12-31 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

10.4. Specialistų paskaitos apie 
vaikų sveikatos svarbą  

Irena Nižauskienė 
Rasa Šlikienė 

Pagal veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

11. Žalingų įpročių prevencija 
11.1. Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo 
prevencijos ir gyvenimo 
įgūdžių   programų 
integravimas. 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 
Rasa Šlikienė 
Grupių auklėtojos 

2021-01-02 
2021-12-31 

 Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

11.2. Bendradarbiavimas su 
Vaikų teisių tarnyba, 
Visuomenės sveikatos 
centru, Trakų r. PPT 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 

Pagal poreikį Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

11.3. Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centrui teikiami 
gerosios darbo patirties 
aprašai. 

Rasa Marcinkienė 
Rita Vadoklienė 
Rasa Šlikienė 
Marina Borisenkova 

2021-01-02 
2021-12-31 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

11.4. Šviečiamųjų paskaitų 
bendruomenei 
organizavimas 

Irena Nižauskienė 
Rasa  Šlikienė 

Pagal veiklos 
planus 

Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 



12. Maitinimo organizavimas 
12.1. Atlyginimo už maitinimo 

paslaugą lengvatų  taikymas 
Irena Nižauskienė 
 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

12.2. Tiekiamų maisto produktų 
kokybės užtikrinimas, 
patiekalų patiekimo, 
porcijavimo kontrolė 

Rasa Šlikienė Pagal 
numatytus 
terminus 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

12.3. Maitinimo organizavimas 
vadovaujantis naujuoju 
maitinimo tvarkos aprašu.  

Irena Nižauskienė 
Rasa Šlikienė 

2021-01-02 
2021-12-31 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

12.4. Dalyvavimas ES 
programose  ,,Pienas 
vaikams“ ir ,,Vaisių 
vartojimo skatinimas 
mokyklose“ 

Rasa Šlikienė Pagal 
numatytus 
terminus 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

13. Nepedagoginio personalo veiklos organizavimas 
13.1. Darbo įgūdžių tobulinimas 

darbo vietoje 
Ilga Lužina 2021-01-02 

2021-12-31 
Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

13.2. Nepedagoginio personalo  
veiklos priežiūros 
vykdymas 

Ilga Lužina 
Rasa  Šlikienė 

2021-01-02 
2021-12-31 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

13.3. Edukaciniai-informaciniai 
seminarai 

Ilga Lužina Pagal veiklos 
planus 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

14. Saugos darbe užtikrinimas 
14.1. Darbuotojų sveikatos 

patikros kontrolė 
Rasa Šlikienė Pagal 

numatytus 
terminus 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

14.2. Gaisrinės, civilinės darbų 
saugos mokymo programos 
vykdymas 

Ilga Lužina Pagal 
numatytus 
terminus 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

14.3. Darbuotojų instruktavimas 
saugos ir sveikatos 
klausimais 

Ilga Lužina Pagal 
numatytus 
terminus 

Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

15. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas 
15.1. Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos 
aprašas 

Rasa  Marcinkienė 
Darbo grupė 

Rugpjūtis  Įstaigos  
tarybos 
posėdžiuose 

15.2. Ataskaitų rengimas (vadovo 
veiklos, statistinės ir kt.) 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Galina Burakevičienė 
Rasa Šlikienė 

2021-01-02 
2021-12-20 

Įstaigos  
tarybos 
posėdžiuose 

16. Edukacinių aplinkų atnaujinimas ir modernizavimas 
16.1. Pasiruošimas naujiems 

mokslo metams 
Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Ilga Lužina 

Rugpjūtis Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 
 
 



16.2. Ugdymo priemonių, žaislų, 
literatūros, metodinės 
medžiagos įsigijimas  

Rasa Marcinkienė 
 

Pagal poreikį Įstaigos tarybos 
posėdžiuose 

16.3. Kanceliarinių, ūkinių prekių 
įsigijimas 

Ilga Lužina Pagal poreikį Įstaigos  
tarybos 
posėdžiuose 

16.4. Kontroliuojančių institucijų 
nustatytų trūkumų 
pašalinimas 

Ilga Lužina Pagal 
numatytus 
terminus 

Įstaigos  
tarybos 
posėdžiuose 

16.5. Edukacinių erdvių kūrimas 
lauko žaidimų aikštelėse. 

Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Ilga Lužina 

II ketvirtis Įstaigos  
tarybos 
posėdžiuose 

16.6. Dokumentų archyvavimas  Irena Nižauskienė 
Rasa Marcinkienė 
Ilga Lužina 
Diana Liachovič 

I ketvirtis Įstaigos  
tarybos 
posėdžiuose 

17. Įstaigos tarybos veikla 
17.1. Įstaigos tarybos metinės veiklos įsivertinimas ir 

gairių 2021 metams numatymas.  
Vadovo veiklos ataskaita už 2020 metus. 
Veiklos plano 2021 m. derinimas. 

Sausis  Įstaigos 
tarybos, 
mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

17.2. Viešųjų pirkimų plano 2021 m. derinimas. 
Lėšų skirtų ugdymui ir ugdymosi aplinkai kurti, 
skirtos paramos panaudojimas.  
 

Kovas Įstaigos 
tarybos, 
mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 
 

17.3. Pasiruošimas naujiems mokslo metams Rugsėjis 
Gruodis 
 

Įstaigos 
tarybos, 
mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

18. Mokytojų tarybos veikla 
18.1. 1. Metodų įvairovės taikymas ugdymosi procese. 

2. Įstaigos ryšiai su kitomis institucijomis, 
socialiniais partneriais. 

Gegužė Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

18.2. 1. Individualus pagalbos teikimas specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 
2. Sveikatos stiprinimo ,,Sveikas vaikas – laimingas 
vaikas“ programos įgyvendinimas. 

Rugsėjis Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

18.3. 1. Ugdymo kokybės analizė. Veiklos kokybės  
įsivertinimo rezultatai. Vaikų pažangos ir pasiekimų 
vertinimas 
2.Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita. 
prioritetai, tikslai ir uždaviniai 2022 m. 

Gruodis Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 



19. Metodinės grupės veikla 
19.1. 1. Gerosios darbo patirties sklaida. Didaktinių -

metodinių priemonių pristatymas darbui su 
specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. 
2. Metodinio leidinio ,,Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo 
idėjos vaikų saviraiškai ir kūrybai“ nuostatų 
pristatymas.  
3. Kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose įgytų 
žinių sklaida. 

Vasaris Metodinės 
grupės 
posėdžiuose 

19.2. 1. Patirtinis mokymasis. Kaip dirbsime su gabiais 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 
2. Kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose įgytų 
žinių sklaida. 

Gegužė Metodinės 
tarybos 
posėdžiuose 

19.3. 1. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas. 
2. Įgyvendintų projektų pristatymas. 
3. Kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose įgytų 
žinių sklaida. 

Rugsėjis Metodinės 
tarybos 
posėdžiuose 

20. Bendruomenės susirinkimai 
20.1. 1. Diskusija „Kaip gerinsime teikiamų paslaugų 

kokybę?“  
Rugsėjis Mokytojų 

tarybos 
posėdžiuose 

20.2. 1. Bendruomenės narių dalykinių, vadybinių 
kompetencijų tobulinimas.  
 

Gruodis Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuose 

21. Bendri tėvų susirinkimai 
21.1. 1. Pranešimas  

2. 2020 m. Veiklos ataskaita  
3. 2021 m. Veiklos prioritetai. 

Sausis Mokytojų ir 
Metodinės 
tarybos 
posėdžiuose 

22. Direkciniai pasitarimai 
22.1. Ūkinės-finansinės veiklos aptarimas. 

Paramos lėšų panaudojimas. 
Irena 
Nižauskienė 
 

Sausis 

22.2. Grupių komplektavimas. 
Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu, remonto darbų 
planavimas. 

Irena 
Nižauskienė 
Ilga Lužina 

Balandis 

22.3. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų 
atnaujinimas. 
Maitinimo organizavimas, lengvatų taikymo 
kontrolė. 

Irena 
Nižauskienė 
Rasa Šlikienė 
 

Rugpjūtis 

22.4. Metinio veiklos plano rengimas Irena 
Nižauskienė 

Gruodis 

 
 



Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 
2021 m. pedagogo kvalifikacijos 
tobulinimo plano 3 priedas 

 
 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 
 
Tikslas – gerinant ugdymo(si) proceso kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, 
ugdymo(si) individualizavimą ir pasiekimų vertinimą, tobulinti pedagogų kvalifikaciją, 
siekiant nuolatinio pedagogų profesinės kompetencijos augimo plėtoti ir gilinti bendrąsias, 
kolegialaus patirties perėmimo, racionaliai panaudojant kvalifikacijos tobulinimo skirtas 
lėšas. 
 
Uždaviniai: 

• Apibendrinti pedagogų įsivertinimą – pedagogo veiklos darbus, nustatyti 
kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

• Tobulinti pedagogų dalykines kompetencijas, reikalingas dirbant su specialiųjų 
poreikių turinčiais vaikais.  

• Organizuojant ir nukreipiant pedagogus į mokymus, seminarus siekiant pagerinti 
ugdymo(si) individualizavimą ir pasiekimų vertinimą. 

• Vesti lopšelio-darželio kvalifikacijos tobulinimo apskaitą.  
• Kiekvienam pedagogui įsivertinti savo pedagoginę veiklą, dalytis mokymų ir 

seminarų metu įgytomis žiniomis. 
 

Veikla Priemonės Atsakingi Data Lėšos Sėkmingi 
kriterijai 

Pastabos 

1. Analizuoti 
ir aptarti 
pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
poreikius 

Dalykinės 
informacijos 
sklaida grįžus iš 
seminaro. 
Seminaro 
refleksija. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogai 

Per 
metus 

Kvalifikacijos 
kėlimo lėšos 

Pagilintos 
pedagogų 
žinios, 
kokybiška 
veikla 

 

2. Tobulinti 
pedagogų 
dalykines 
kompetencijas, 
reikalingas 
ugdytinių 
ugdymui 
nuolat 
kintančioje 
visuomenėje 

Bendradarbiavi
mas su rajono, 
šalies 
pedagogais, 
dalijantis 
metodine 
patirtimi 

Administracija 
Metodinės 
grupės 
pirmininkas, 
Mokytojų 
taryba 

Per 
metus 

Žmoniškieji 
ištekliai 

Bendradarbiav
imo 
kompetencijų 
gerinimas, 
metodinio 
darbo patirties 
sklaidos nauda 

 

 Pagalbos 
teikimas 
naujiems  ar 
turintiems 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
Metodinės 

Per 
metus 

Žmoniškieji 
ištekliai 

Savalaikė ir 
sisteminga 
pagalba 
pedagogams 

 



nedidelę 
pedagoginę 
patirtį 
pedagogams. 

grupės 
pirmininkas 

palengvins 
darbą 

 Ugdomųjų 
veiklų aprašų 
pateikimas ir 
aptarimas. 
,,Kolega-
kolegai“  

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
grupių 
auklėtojos 

Per 
mokslo 
metus 

Žmoniškieji 
ištekliai 

Patobulintinos 
pedagoginės 
dalykinės 
kompetencijos, 
gerins ugdymo 
kokybę 

 

 Pedagogų 
atestacijos eigos 
stebėjimas, 
metodinės 
pagalbos 
teikimas 

Direktorius, 
kuruojantis 
vadovas, 
stebėtojai, 
atestacijos 
komisijos 
nariai 

Per 
mokslo 
metus 

Žmoniškieji 
ištekliai 

Įgis aukštesnę 
kvalifikacinę 
kategoriją 

 

 Informavimas 
apie naujausią 
metodinę 
literatūrą 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Per 
metus 

Žmoniškieji 
ištekliai 

Pagilintos 
mokymosi 
mokytis ir 
bendrosios 
kompetencijos 

 

 Pedagogų 
kvalifikacijos ir 
kompetencijų 
tobulinimo 
seminarai 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Per 
metus 
Kiekvie
no 
mėnesio 
pradžioj
e 
teikiami 
pasiūly
mai 

Žmoniškieji 
ištekliai 

Dalyvaus 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
seminaruose 
kiekvienas 
pagal 
poreikius 

 

 Dalyvavimas 
rajono 
metodinio 
būrelio veikloje 

Metodinės 
grupės 
pirmininkas, 
pedagogai 

Per 
metus 

Žmoniškieji 
ištekliai 

Pagilintos 
dalykinės ir 
bendrosios 
kompetencijos 

 

3. Vesti 
pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
apskaitą 

Kvalifikaciją 
tobulinusių 
pedagogų 
apskaitos 
vedimas 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Per 
metus 

Žmoniškieji 
ištekliai 

Žinomi 
statistiniai 
duomenys apie 
kvalifikaciją 
tobulinusius 
pedagogus 

 

 Pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
veiklos analizė 

Pedagogai,  
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Per 
metus 

Žmoniškieji 
ištekliai 

Kiekvienas 
pedagogas 
įvertins savo 
pedagoginė 
veiklą 

 

 Pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
aplankas 

Pedagogai,  
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Per 
metus 

Žmoniškieji 
ištekliai 

Įgyvendins 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
veiklos 
rodiklius, 

 



kryptingas 
tobulinimo 
planavimas 

 Kvalifikacijai 
skirtų lėšų 
panaudojimo 
apskaita 

Buhalterė Per 
metus 

Kvalifikacijos 
kėlimo lėšos 

Skaidrus 
kvalifikacijai 
skirtų lėšų 
panaudojimas 

 

 
Plano įgyvendinimą koordinuos ir Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą Mokytojų 
tarybos posėdyje pateiks direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė. 

_________________________________________________ 

 


