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MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2020-2021 MOKSLO  METŲ  

METINIS VEIKLOS PLANAS  

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Maţeikių lopšelio-darţelio „Eglutė“  metinis veiklos planas 2020-2021 mokslo metams 

(toliau – planas) sudarytas atsiţvelgiant į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės 

poreikius. Plane nustatomi metiniai mokyklos tikslai bei uţdaviniai, apibrėţiamos priemonės 

uţdaviniams vykdyti. 

 2. Įgyvendinant metinį veiklos planą siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius, laiduoti 

ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kompetencijų ugdymą, racionaliai, taupiai 

ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3.  Maţeikių lopšelis-darţelis „Eglutė“ ugdomąją veiklą organizuoja ir vykdo vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu, Valstybine 

švietimo strategija, Ikimokyklinio ugdymo Bendrosiomis programomis, bei kitais švietimo veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais. Taip pat Maţeikių rajono savivaldybės Tarybos, Maţeikių rajono 

savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2020-2021 mokslo metų veiklos planu, mokyklos 

nuostatais, Maţeikių opšelio-darţelio „Eglutė“ strateginiu planu, atlikto įstaigos veiklos įsivertinimo 

rezultatais.  

 4. Ugdomoji veikla planuojama mokslo metams, vykdomas ankstyvasis, ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas(is) įgyvendinant pagrindinius įstaigos veiklos tikslus ir uţdavinius 

sistemingai vykdoma ugdymo proceso prieţiūra. 

 5.   Metinis veiklos planas turi padėti sklandţiai vykdyti ugdymo procesą bei koordinuoti 

vykdomą veiklą. Metinį veiklos planą parengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Planą 

įgyvendins mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys 

darbuotojai, nepedagoginiai darbuotojai,  ugdytiniai ir jų tėvai. 

 6. Maţeikių lopšelio-darţelio „Eglutė“  misija - įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, 

teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį visuminį vaikų ugdymą ir prieţiūrą. Visos bendruomenės 

pastangomis kurti saugias, modernias, jaukias ugdymo(si) sąlygas, formuoti sveikos gyvensenos, 

tautos tradicijų, etnokultūros, aplinkosaugines vertybines nuostatas, uţtikrinti visapusišką ugdytinio 

brandą. 

 7. Maţeikių lopšelio-darţelio „Eglutė“  vizija - saugi, nuolat besimokanti, atvira kaitai, 

naujovėms ir pokyčiams, kurianti inovatyvų ugdymo turinį ir aplinkas, at(si)liepianti į kiekvieno vaiko 

unikalius ugdymosi poreikius, laiduojanti vaiko gyvenimo gerovę įstaiga, su jaukia, estetiška aplinka, 
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kurioje komandinio darbo, kūrybingos pedagogų komandos ir tėvų darnios partnerystės dėka vaikai 

auga kūrybiškos, laisvos, savimi pasitikinčios asmenybės. 

 

II SKYRIUS 

2019-2020 MOKSLO  METŲ METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

1.Tikslas. Siekti geresnės vaikų ugdymosi pasiekimų kokybės pritaikant ugdymo turinį vaikų 

poreikiams. 

1.1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas efektyviai ir veiksmingai įstaigos veiklai įgyvendinant planus, 

programas, veiklas.  

Priemonės 
Rezultato vertinimo 

kriterijai 
Pasiekti rezultatai 

1.1.1. Strateginio plano 2019-2021 

m. m. parengimas. 

Parengtas strateginis planas, 

padėsiantis efektyviai ir 

kryptingai organizuoti 

lopšelio-darţelio veiklą, 

numatyti vystymosi kryptis ir 

prioritetus, telkti bendruomenę 

aktualioms problemoms 

spręsti.  

 

2019 m. balandţio 5 d. 

sudaryta darbo grupė parengė 

lopšelio-darţelio strateginį 

planą 2019–2021 m. 

Strateginis planas parengtas, 

siekiant numatyti veiklos 

prioritetus ir perspektyvą, 

kryptingai telkti visos 

bendruomenės pastangas 

ikimokyklinio ugdymo(si) 

kokybės uţtikrinimui, 

racionaliam išteklių 

panaudojimui.  

1.1.2. VšĮ „Tikra mityba“ projekto 

„Sveikatiada“ pateikiamų veiklų 

įgyvendinimas. 

 

Kartą per mėnesį ir daţniau 

įgyvendinta projekto pasiūlyta 

veikla, ugdant vaikų įgūdţius 

ir gebėjimus sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo srityje. 

Skatinta pedagogų iniciatyva, 

stiprėjo bendradarbiavimas  

 

Kartą per mėnesį įgyvendinti 

„Sveikatiados“ iššūkiai. 

Visuomenei parengtas projekto 

įgyvendinimo informacinis 

stendas, veiklų įgyvendinimo 

rezultatai viešinami įstaigos 

interneto svetainėje, Facebook 

paskyrose. Sudarytos sąlygos 

vaikų visapusei fizinei, 

psichinei, socialinei sveikatai 

ugdyti(s).  

1.1.3. Programos „Vaisių ir 

darţovių bei pieno ir pieno 

produktų vartojimo skatinimo vaikų 

ugdymo įstaigose“ vykdymas, 

ataskaitų pateikimas.  

 

Viešosios įstaigos Lietuvos 

ţemės ūkio ir maisto produktų 

rinkos reguliavimo agentūrai 

pateikta ataskaita „ Vaikų ţinių 

apie vaisių ir darţovių bei 

pieno ir pieno produktų 

vartojimą, sveikos mitybos 

įpročių gilinimą.  

Vaikams pravesta 14 

edukacininių pamokėlių apie 

vaisių ir darţovių bei pieno ir 

pieno produktų vartojimo 

naudą. Formuojami vaikų 

sveikos mitybos ir gyvensenos 

įgūdţiai.  

1.1.4.Visuomenės sveikatos biuro, 

maitinimo organizavimo ir higienos 

prieţiūros specialisto inicijuotų 

veiklų organizavimas ir 

dalyvavimas.  

 

Organizuotos visuomenės 

prieţiūros specialisto plane 

numatytos praktinės veiklos 

orientuotos į vaikų 

sveikatinimą  

 

Pagal maitinimo organizavimo 

ir higienos prieţiūros 

specialisto planą, lopšelio-

darţelio metinį planą, lopšelio-

darţelio sveikatos stiprinimo 

programą, nuolat 

organizuojamos specialisto   

praktinės veiklos. 

Pravestos edukacinės 

valandėlės: „Ėduonies 
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profilaktika ir asmens 

higiena“, „Uţkrečiamų ligų 

profilaktika“, „Psichinės 

sveikatos stiprinimas“, „Vaikų 

fizinio aktyvumo skatinimas“. 

Teikiamos sveikatinimo ţinios 

lopšelio-darţelio 

bendruomenei, mokoma(si) 

pritaikyti jas praktiškai.  

1.2. Uždavinys. Siekiant kiekivieno vaiko paţangos tikslingai parinkti ir taikyti įvairias ugdymo 

strategijas, metodus, priemones. 

1.2.1. Ilgalaikių ir trumpalaikių 

projektų rengimas ir vykdymas 

grupėse, respublikoje įvairinant 

ugdymo paslaugų spektrą.  

 

Kiekvienoje grupėje parengtas 

ir įgyvendintas bent vienas 

(grupės, respublikinis) 

projektas, po vieną projektą 

parengė ir įgyvendino 

specialistai (logopedas, kūno 

kultūros mokytojas, muzikos 

mokytojas). Sudarytos 

palankios sąlygos kiekvieno 

vaiko kompetencijų 

ugdymui(si). 

 

Grupėse parengti ir įgyvendinti  

projektai: Respublikinis 

projektas „Ţaidimai moko“. 

Projektus parengė ir 

įgyvendino specialistai 

(logopedas, kūno kultūros 

mokytojas, grupių mokytojai). 

Priešmokyklinėse grupėse 

vykdytas tarptautinis projektas 

„Say Hello to the World“ 

(,,Pasakyk pasauliui labas“). 

Vykdyta tarptautinė socialinių 

įgūdţių programa „Zipio 

draugai“. Vykdytas tęstinis 

projektas „Laimingas vanduo – 

Lietuvos gyvastis“. Projektas 

„Per medį į vaiko širdį“. 

1.2.2. Ugdymo procese taikomi 

Reggio Emilia metodo elementai. 

Kiekvienoje grupėje yra 

šviesos stalai, šviesdėţės. 

Vaikai turi galimybę kurti, 

eksperimentuoti, paţinti 

įvairius gamtos reiškinius, 

ugdytis kalbą. 

Sudarytos sąlygos vaikams 

veikti kartu, bendrauti, derinti 

savo veiksmus, praturtinti savo 

vaizduotę. Vykdytas projektas 

„Sukurk gamtos mozaiką ant 

šviesos stalo“. 

1.2.3. Naudojama animacinė 

edukacinė priemonė „SaulyTučiai“. 

Veikloje naudojama priemonė, 

ugdanti vaikų paţinimo, 

komunikavimo kompetencijas, 

skatinanti ugdytis mąstymo 

įgūdţius. 

Organizuotas seminaras 

įstaigos pedagogams 

„Animacinės edukacinės 

priemonės „SaulyTučia“ 

panaudojimo galimybės“. 

Pedagogai dalinosi gerąja 

darbo patirtimi. 

1.2.4. Ugdomojoje veikloje 

naudojama  ugdymo priemonė: 

edukacinė bitė robotas „Bee-bot“. 

Įsigyta inovatyvi ugdymo 

priemonė: edukacinė bitė 

robotas „Bee-bot“. Robotikos 

uţsiėmimai skirti vaikams 

lavinti suvokimą ir mąstymą. 

Padeda vaikams paţinti 

mokslo – kompiuterinį 

programuotą pasaulį, mokytis 

šifravimo bei problemų 

sprendimo, programavimo 

pradmenų bei ugdo discipliną.  

Planuota išvyka į Robotikos 

kambarį neįvyko dėl karantino. 

1.2.5. Interaktyvios grindys Ši technologija skirta 

komandiniam vaikų ugdymui. 

Dirbdami komandoje vaikai 

Planuotos  veiklos neįvyko dėl 

karantino. 
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semiasi įgūdţių ir ţinių vienas 

iš kito. 

1.2.6. Lietuvos Socialinio emocinio 

ugdymo asociacijos „Draugiškoji 

SEU olimpiada „Dramblys“ veiklų 

įgyvendinimas.  

 

Programoje dalyvavo 40 

ikimokyklinio amţiaus vaikų. 

Ugdytos socialinės emocinės 

kompetencijos. Įtraukta 

įstaigos bendruomenė, tėvai.  

Olimpiadoje dalyvavo 40 

ikimokyklinio amţiaus vaikų.  

 

1.3. Uždavinys. Tobulinti pedagogų dalinimosi patirtimi, savęs įsivertinimo būdus, stiprinti mokytojų 

kompetencijas 

1.3.1. Vykdant švietėjišką, 

edukacinę, sportinę ir kultūrinę 

veiklą plėtoti bendradarbiavimo 

ryšiai su savo įstaigos ir rajono 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

pedagogais. Dalintasi patirtimi, 

ugdyti vaikų socialiniai įgūdţiai, 

gebėjimai, saviraiška. 

Gerąja darbo patirtimi dalintasi 

mokytojų tarybos posėdţiuose, 

metodiniuose pasitarimuose 

(įprastu ir nuotoliniu būdu). 

Organizuotos priešmokyklinių 

grupių mokytojų atviros 

veiklos Maţeikių lopšelio-

darţelio „Linelis“ 

pedagogams. Dalyvauta 

ugdymo įstaigų, turinčių, 

„Eglutės“ pavadinimą 

konferencijoje „Darţelis, į kurį 

ateiti gera“ (Vilkaviškio 

lopšelis-darţelis „Eglutė“). 

1.3.2. Pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas, atsiţvelgiant į 2019-2020 

m. m. veiklos prioritetus, pedagogų 

kompetencijos tobulinimo planą.  

 

Visi mokytojai vidutiniškai 3 

dienas per metus tobulino 

kvalifikaciją, atnaujino turimas 

ţinias, praplėtė savo 

kompetencijas, įgijo naujų 

gebėjimų. Seminarai vyko 

įprastu ir nuotoliniu būdu. 

 

Tobulinta mokytojų 

kvalifikacija pagal pedagogų 

kompetencijos tobulinimo 

planą. Vyko įgytos patirties 

dalijimasis mokytojų tarybos 

posėdţiuose. Organizuotas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginys lopšelio-darţelio 

mokytojams „IKT taikymas 

ikimokyklinio ugdymo 

organizavimo procesuose“, 

kurio metu mokytojai tobulino 

informacinių komunikacinių 

technologijų taikymo darbe 

įgūdţius. Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių metu 

įgytos ţinios bus panaudotos 

praktikoje.  

1.4. Uždavinys. Uţtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir pradinio ugdymo perimamumą ir jungtį. 

1.4.1. Plėtoti edukaciniai ryšiai su 

Maţeikių pradinės mokyklos 

,,Ţiburėlis“ pedagogų 

bendruomene. 

Per metus organizuotas vienas 

susitikimas. Dalintasi patirtimi, 

siekiant sėkmingo vaiko 

perėjimo prie sistemingo 

ugdymo(si) mokykloje.  

 

Organizuotas diskusijų stalas 

„Kokybiškas 

bendradarbiavimas su mokykla 

– sėkmingo vaiko mokymosi 

pagrindas“. Priešmokyklinių 

grupių vaikai kartu su 

mokytojomis dalyvavo 

mokykloje organizuotoje 

šventėje „Rudens kraitė“. 

Pasiektų rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo kriterijų lyginamoji analizė 

Tikslas įgyvendintas nepilnai. Įvykdytos ne visos suplanuotos priemonės. Siekta efektyviai ir 

veiksmingai įgyvendinti lopšelio-darţelio veiklos planus, programas, sėkmingai organizuoti ugdymo 

procesą, perėjus prie nuotolinio mokymo.  

2. Tikslas Stiprinti bendravimą, bendradarbiavimą su vaiko šeima 

2.1. Uždavinys. Šeimos įtraukimo į ugdymo procesą tobulinimas, paslaugų kokybės gerinimas ir 

įvairovė 
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2.1.1. Bendradarbiavimas su tėvais Pagal poreikį organizuoti 

kolegialūs susitikimai su 

tėvais. Organizuota 1 tėvų 

apklausa.. Skatinamos tėvų 

iniciatyvos, savanorystė. Visa 

informacija apie grupėse 

vykdomas veiklas buvo 

talpinama uţdarose Facebook 

grupėse, įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

Organizuoti grupiniai tėvų 

susirinkimai, atvirų durų 

savaitė.Vyko pedagoginis-

psichologinis tėvų 

švietimas.Įstaigos mokytojai ir 

specialistai paruošė medţiagą 

apie patyriminį ugdymą. 

Pasiektų rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo kriterijų lyginamoji analizė 

Tikslas įgyvendintas nepilnai, įvykdytos ne visos suplanuotos priemonės. Ne visose grupėse 

suorganizuotos šeimų savaitės. Numatytos lopšelio-darţelio edukacinės-kultūrinės veiklos lopšelio-

darţelio, miesto bendruomeneinei neįvyko dėl karantino. Ne visi tėvai turėjo galimybę įsijungti į 

savanorišką veiklą. 

3. Tikslas. Kurti saugią, funkcionalią vaiko ugdymąsi skatinančią aplinką 

3.1. Uždavinys. Kurti saugią,modernią, higienos normas atitinkančią ugdymo(si) ir darbo aplinką 

3.1.1. Gamtamokslinės labaratorijos 

įrengimas. Apsirūpinta nauja garso 

aparatūra. 

Įrengtos 3 edukacinės erdvės 

tikslinei vaikų veiklai lauke, 

patirtiniam vaikų ugdymui  

Įsigyta interaktyvių ugdymo 

priemonių. Suremontuotas 

vienas įėjimo į grupę 

koridorius, rūbinė, darbuotojų 

tualetas, aptarnaujančio 

personalo kabinetas, antrame 

pastato aukšte įsigyti langų 

roletai, šalinti trūkumai lauko 

vaikų ţaidimų aikštelėse.  

Įrengta gamtamokslinė 

labaratorija įvairiems 

tyrimams, 

eksperimentams.Sutvarkytas 

sporto aikštynas. 

Lauko aikštelėje įrengta 

edukacinė erdvė „Biblioteka“. 

Įrengta edukacinė erdvė 

tikslinei vaikų veiklai lauke: 3 

vabzdţių viešbučiai, įrengtas 

slidinėjimo kalniukas. Lauko 

sveikatinimo erdvės papildytos 

naujomis priemonėmis 

(ţaidimų įrenginys, namelis ).  

Pasiektų rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo kriterijų lyginamoji analizė 

Tikslas įgyvendintas, visos suplanuotos priemonės įvykdytos. Pagerėjo vaikų lauko ir aktyvios veiklos 

poreikių tenkinimas naujai įrengtose erdvėse. Skatintos veiklos jau esamose edukacinėse erdvėse, 

kurios nuolat atnaujinamos ir priţiūrimos. Sukurtos ir įsigytos lopšelį-darţelį, vaikų grupes 

reprezentuojančios priemonės. Atlikus lopšelio-darţelio vidaus patalpų remonto darbus, įvykdyti 

higienos normos reikalavimai. Sudarytos sąlygos ugdytis visoms vaikų kompetencijoms. 

 

III  SKYRIUS  

2020-2021 MOKSLO METŲ MOKYKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas: Siekti geresnės ugdymosi pasiekimų kokybės pritaikant ugdymo turinį vaikų 

poreikiams, polinkiams, gebėjimams: 

1.1. Kurti patyriminiu ugdymu grįstą ugdymosi aplinką, kurioje vaikas galėtų vispusiškai 

ugdytis. 

1.2. Taikyti STEAM ugdymo idėjas. 

1.3. Sąlygų, skatinančių gabių vaikų gebėjimų raišką ir lavinimą,uţtikrinimas. 

2. Tikslas: Kurti nuolat besimokančią, perspektyvią ir iniciatyvią bendruomenę: 

2.1. Tobulinti pedagogų savęs įsivertinimo būdus, formas, stiprinti mokytojų kompetencijas. 

2.2. Vaikų ugdymo procese aktyviau taikyti informacines technologijas. 

 



IV SKYRIUS 

2020-2021 M.M. UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

Metiniai uţdaviniai ir priemonės jiems vykdyti aptarti kiekvienoje darbo grupėje, mokytojų taryboje. 

Veiklos, kiekvienam uţdaviniui įgyvendinti, suplanuotos kiekvienos darbo grupės 2020–2021 m.m. veiklos planuose, mokytojų ilgalaikiuose planuose. 

 

2020-2021 m.m. veiklos planas 

 

Eil.Nr. Priemonė Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Laukiamas rezultatas 

MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS VEIKLA. VEIKLAI ANALIZUOTI, APIBENDRINTI PLANUOJAMI VADOVYBĖS POSĖDŽIAI 

1. 

2020-2021 m.m. metų veiklos plano pateikimas. Rugsėjis R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

I. Usorienė 

Atsakingas mokyklos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų rengimas, veiklos kokybei gerinti, tinkama 

vadovų kompetencija uţtikrins, veiksmingą  mokyklos 

veiklos organizavimą, plano įgyvendinimą, kokybišką 

švietimo paslaugų teikimą, saugios ir sveikos 

ugdymo(si) aplinkos kūrimą, gerą mokyklos įvaizdį. 

2. 
STEAM ugdymo idėjų integravimas į vaikų ugdymą(si) 

priešmokyklinėse ir 2A, 2B grupėse. 

Lapkritis R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

3. 
Pirmus metus dirbančių mokytojų sėkmės ir nesėkmės 

(Lina Paleičikienė, Vaida Bulošė). 

Gruodis R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLA 

4. 
Mokyklos veiklos programos, veiklos prioritetų aptarimas 

2020-2021 m.m. 

Rugpjūtis 

 

Tarybos nariai Padės sutelkti įstaigos bendruomenę ugdymo proceso 

kokybės gerinimui, įstaigos veiklos uţdavinių 

įgyvendinimui, vaikų sveikatos, saugumo, maitinimo 

kokybės uţtikrinimui. 

 

 

5. 

Mokyklos tarybos veiklos ataskaitos uţ 2019-2020 m. m. 

rengimas ir pristatymas mokyklos tarybai, 

bendruomenei. 

Spalis Mokyklos taryba 

6. 

 Mokyklos 2020-2021 m. m. veiklos plano įvertinimas, 

2021-2022 m. m. mokyklos veiklos plano prioritetų, 

tikslų, uţdavinių kėlimas. 

Spalis Tarybos nariai 

7. 
Mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos 2019-2020 m. m. 
ataskaitos aptarimas. 
2020-2021 m. m. biudţeto lėšų paskirstymas. 

Lapkritis R. Daugnorienė 

I. Usorienė 

8. 
Mokyklos mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui 
specialistų 2020-2021 m. m. atestacijos programos 
svarstymas. 

Gruodis Tarybos nariai 

9. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų Gruodis Mokyklos taryba 
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aptarimas. 

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLA 

10. 

1.1.Švietimo strategija bei prioritetai 2020/2021 m.m. 

1.2 Įstaigos veiklos plano aptarimas, prioritetinės sritys. 

1.3.Kūrybinių darbo grupių formavimas. 

Rugsėjis R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

Mokytojų tarybos posėdţiuose bus analizuojamas 

ugdymo proceso organizavimas, veiklos planų 

veiksmingumas. Išanalizuoti įsivertinimo rezultatai 

padės  priimti sprendimus laiduojančius mokyklos 

veiklos kokybės bei pedagogų kompetencijų 

tobulinimą. 
11. 

1. Ugdomosios veiklos planavimo ir organizavimo kokybė, 

siekiai sudaryti prielaidas patirtiniam, į vaiką orientuotam 

ugdymui. 

2. Tėvų informavimo sistemos apie įstaigoje teikiamas 

švietimo ir kitas paslaugas veiksmingumas. 

3. Mokinių pasiekimų stebėjimas, vertinimas 

Sausis R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

12. 

1. Bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla institucijos 

bendruomenėje. 

2. Kūrybinių darbo grupių veiklos kokybė. 

3. Informaciniai klausimai. 

Balandis R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

13. 
2020-2021 m.m. veiklos analizė,  uţdavinių 2021-2022 

m.m. numatymas 

Birţelis R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

 

METODINIAI PASITARIMAI 

14. 

1. Mokytojų geroji patirtis įstaigos tobulėjimui: atviros 

veiklos, projektų, pristatymai, pranešimai, tiriamoji veikla.  

2. Vaikų pasiekimų aplankų analizavimas. 

Lapkritis Mokytojai Mokytojai stiprins profesines kompetencijas 

lankydami kolegų organizuojamas veiklas, 

dalindamiesi darbo patirtimi, reflektuos skleisdami 

savo profesinę praktiką. 

Mokytojai rengs pranešimus, publikuos straipsnius 

spaudoje, gilins paţinimą apie įtaukujį ugdymą. 

Veikla bus organizuojama įprastiniu ir nuotoliniu 

būdu. 

15. 

1. Darbas su gabiais vaikais. 

2. Sveikatos stiprinimo aspektai ikimokykliniame ugdyme. 

 

Sausis Mokytojai 

K.Gailiūnienė 

16. 

1. Kokybiškas ugdymo uţtikrinimas kiekvienam vaikui, 

atsiţvelgiant į jo galimybes, poreikius ir interesus (įtraukusis 

ugdymas). 

2. Vaikų paţangos vertinimo sistema.  

Kovas 

 

 

Mokytojai 

Specialistai 

17. 

1. Mokytojų geroji patirtis įstaigos tobulėjimui: atviros 

veiklos, projektų, pristatymai, pranešimai, tiriamoji veikla.  

2. Patirtinio ugdymo taikymo galimybės ugdymo procese. 

3. Vaikų pasiekimų aplankų analizavimas. 

 

Geguţė Mokytojai 

Specialistai 
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UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪRA 

18. 
Ilgalaikių planų kokybė. 

Švietimo pagalbos specialistų dokumentų kokybė. 

Rugsėjis 

 

R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

Sistemingai vykdant ugdomojo proceso prieţiūrą 

tobulės planavimas, pasiruošimas ugdomajai veiklai, 

jos organizavimo kokybė.  Veiklos įsivertinimas 

skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo profesines 

kompetencijas, siekti profesinio augimo. 

Švietimo pagalbos specialistai teiks kokybiškas 

paslaugas visiems vaikams,organizuos švietėjišką 

veiklą mokytojams, vaikų tėvams. 

19. 
Savaitės ugdomosios veiklos planavimo elektroniniame 

dienyne kokybė. 

Spalis 

Vasaris 

M. Jasinskienė 

 

20. Pirminis vaikų vertinimas Spalis M. Jasinskienė 

21. 
Patyriminio ugdymo plėtojimas ugdomojoje veikloje. 

Taikomų metodų atitikimas vaikų amţiui jų poreikiams. 

Rugsėjis 

Kovas 

M. Jasinskienė 

22. 
Grįţtamojo ryšio tarp mokytojų, specialistų ir tėvų 

uţtikrinimas siekiant ugdymo kokybės. 

Per mokslo 

metus 

R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

23. 
Pedagogų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizė.  Spalis 

Vasaris 

M. Jasinskienė 

24. 
Ugdomosios veiklos stebėjimas.Vaikų veiklos taikomų 

darbo metodų ir formų tinkamumas. 

Per mokslo 

metus 

R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

25. 

Naujai pradėjusių dirbti mokytojų adaptacija: pokalbiai; 

veiklų stebėjimas; dokumentų studijavimas; pokyčių 

stebėsena. 

Rugsėjis 

Vasaris 

M. Jasinskienė 

26. 
Vaikų saviraiškos poreikių taikymas. Gruodis 

Balandis 

M. Jasinskienė 

27. 
Švietimo pagalbos specialistų veiklos rezultatyvumas. Lapkritis 

Kovas 

R. Daugnorienė 

M. Jasinskienė 

28. 
Gabių vaikų ugdymas. Per mokslo 

metus 

M. Jasinskienė 

29. 
Informacinių technologijų taikymas ugdomojoje ir 

kasdieninėje vaikų veikloje. 

Gruodis 

Kovas 

M. Jasinskienė 

30. 

Vaikų sveikatos stiprinimas įgyvendinant Ikimokyklinio 

ugdymo ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programas, 

Sveikatą stiprinančios mokyklos 2020-2025 m. programą ir 

fizinio aktyvumo skatinimas.  

Spalis 

Balandis 

M. Jasinskienė 

31. Antrinis vaikų vertinimas. Geguţė M. Jasinskienė 

32. 

Meninių, kultūrinių, sportinių renginių organizavimo 

veiksmingumas. 

 

Per mokslo 

metus 

M. Jasinskienė 
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DARBAS SU ŠEIMA,RYŠIAI SUVISUOMENE IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

33. 

Mokytojų bei kitų specialistų konsultacijos tėvams, 

paskaitų bei diskusijų organizavimas psichologiniais, 

pedagoginiais, gamtosauginiais, sveikatos stiprinimo 

klausimais. 

Per mokslo 

metus 

Mokytojai 

Specialistai 

Bus vykdomas tėvų švietimas aktualiais pedagogikos, 

psichologijos, medicinos klausimais, siekiant 

uţtikrinti vaiko sėkmingą ugdymą(si) ir pagalbą 

adaptacijos laikotarpiu. Plėtojami ryšiai su socialiniais 

partneriais gerins bendradarbiavimo kultūrą, sudarys 

sąlygas gerosios patirties sklaidai. Pedagogai įgis 

naujos patirties tobulinti ugdymo(si) procesą, plėtoti 

įvairias ugdomosios veiklos formas.  

 

34. 
Atvirų durų savaitė Mokykloje. Tėvų ir mokytojų 

bendravimas tobulinant ugdymo kokybę. 

Vasaris  

35. 
Informacijos tėvams teikimas grupėse, elektroniniame 

dienyne, interneto svetainėje. 

Kovas 

 

Mokytojai 

E. Čepulienė 

36. 

Grupių tėvų susirinkimai ikimokyklinio ugdymo grupėse: 

ugdomosios veiklos plano įgyvendinimo analizė, ugdytinių 

pasiekimų ir paţangos analizavimas. 

Per mokslo 

metus 

 

Mokytojai 

Specialistai 

37. 
Priešmokyklinio ugdymo grupės tėvų susirinkimas „Vaiko 

brandumas mokyklai“. 

Spalis 

 

Priešmokyklinių 

gr. pedagogai 

38. 
Dalyvavimas mokyklos organizuojamuose renginiuose, 

akcijose: „Darom-2021“, „Ţalioji palangė.“ 

Spalis 

Balandis 

 

Grupių mokytojai 

39. 
Vaiko Gerovės komisijos bendradarbiavimas su tėvais, 

Maţeikių PPT. 

Kovas VGK 

40. 
Informacijos teikimas tėvams apie mokyklą, vaikų 

adaptaciją. 

Per mokslo 

metus 

Priešmokyklinių 

gr. pedagogai 

41. 

Informacijos apie įstaigos veiklą talpinimas internetiniame 

tinklapyje, spaudoje. 

Atmintinių, lankstinukų rengimas: „Į mokyklą be baimės“, 

„Adaptacijos problemos ir jų įveikimas“. 

Rugsėjis 

Balandis 

Priešmokyklinių 

gr. mokytojai 

Specialistai 

42. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:  

bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ,,Ąţuoliukas sambūrio dalyviais,  Maţeikių 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, Maţeikių pradine 

mokykla ,,Ţiburėlis“ Maţeikių švietimo, sveikatos,  Vaiko 

teisių apsaugos skyriais, Maţeikių viešosios policijos 

skyriaus prevencijos poskyriu,  priešgaisrine tarnyba, 

laikraščio ,,Santarvė“ redakcija. 

Maţeikių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų 

Per mokslo 

metus 

 

 

Mokytojai 
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literatūros skyriumi, Lietuvos Ţaliųjų judėjimu. 

 

VAIKŲ SAVIRAIŠKA IR KULTŪRINIAI RENGINIAI 

43. 
Mokslo ţinių šventė Rugsėjis R. Graţys 

Mokytojai 

Bus tenkinami ugdytinių kūrybiškumo, saviraiškos 

poreikiai, palaikomas glaudus ryšys tarp  visų kartų - 

vaikai, tėvai, seneliai. 

 

 

Sudarytos sąlygos atsiskleisti kiekvienam pagal savo 

galias, tobulėti, plėtoti savo kūrybines galias. Ugdoma 

meninė ir estetinė kompetencija, vaikams suteikiami 

dorinės brandos pradmenys. 

 

44. Projektas „Gamtos rėmelis“ Mokytojai 

45. 
Judumo savaitė  „Judėk linksmai ir sveikai“ K. Gailiūnienė 

Mokytojai 

46. 
Paroda „Gamtoje iš gamtos“ Spalis 

 

A. Tiškuvienė 

L. Paleičikienė 

47. Piešinių paroda „Mano ţalias pasaulis“ Lapkritis O. Ramonaitė 

48. Draugystės savaitė. Tolerancijos diena Lapkritis Soc.pedagogas 

49. 
Akcija „Padėkime paukšteliams ir ţvėreliams“ 

Kalėdiniai renginiai 

Gruodis 

 

Mokytojai 

R. Graţys 

50. 
Advento vakaras Gruodis Etnokultūros 

darbo grupė 

51. Renginys ,,Pasakos ir muzikos draugystė“  R. Graţys 

52. 

Uţgavėnių šventė Vasaris 

 

Etnokultūros 

darbo grupė 

R. Graţys 

53. Renginys, skirtas Kovo 11-ajai Kovas Mokytojai 

54. Konkursas „Ţalioji palangė“ Kovas L.Tenienė 

55. 
Vaikų kūrybinių darbų paroda  „Vėl pavasaris, vėl saulė 

šviečia” 

Mokytojai 

56. Kovo 22-oji - Pasaulinė Vandens diena Mokytojai 

57. 
Teminė savaitė ,,Mus kalbina knygos lapeliai“ R.Graţys 

Mokytojai 

58. Atvelykio renginys „Rid rid rid margi margučiai“ Mokytojai 

59. 
Šeimų dienos R. Graţys 

Mokytojai 

60. 

Atsisveikinimo su darţeliu šventė „Uţveriu duris į 

vaikystės šalį“ 

Geguţė Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 
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61. Ikimokyklinių įstaigų futbolo festivalis – 2021 Birţelis 

Birţelis 

Liepa 

K. Gailiūnienė 

62. Birţelio 1- oji – Vaikų gynimo diena Mokytojai 

63. Vaikų atradimai gamtoje. Smėlio paslaptys Mokytojai 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

64. 
Dalyvavimas respublikiniuose gamtosauginiuose 

projektuose: ,,Mes rūšiuojame“, ,,Ţalioji palangė“ 

Per mokslo 

metus 

Gamtosaugos 

darbo grupė 

Projektinė veikla kaip aktyvaus ugdymosi būdas, 

sudarys galimybes  visapusiškam vaiko ugdymui(si), 

jų kūrybiškumo, bendravimo  ir bendradarbiavimo 

kultūros plėtojimui.  

Lavės komunikavimo, paţinimo, gamtamokslinio  

ugdymo įgūdţiai. 

 

 

65. 
Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ Per mokslo 

metus 

K. Gailiūnienė 

Mokytojai 

66. 
Tarptautinio projekto,,Say hello to the World“- ,,Ištark 

pasauliui labas“ pristatymas 

Per mokslo 

metus 

R. Skrinskienė 

Mokytojai 

67. Gamtosauginis projektas „Gamtos rėmelis“ Rugsėjis R. Skrinskienė 

68. 

Projektas „Lietuvių liaudies tautosaka muzikinėje veikloje“ Balandis R. Graţys 

Projekto rengimo 

darbo grupė 

68. 

 Dalyvavimas Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos „Sveikatos ţelmenėliai“ veikloje 

Per mokslo 

metus 

K.Gailiūnienė 

Projekto rengimo 

grupė 

69. 
Respublikinis projektas „Ţaidimai moko“ Spalis 

Sausis 

Logopedė  

V. Stončienė 

70. 
Ilgalaikės masinio futbolo programos „Sugraţinkime 

vaikus į stadionus“ projektas „Futboliukas“ 

Per mokslo 

metus 

K.Gailiūnienė 

71. 
Dalyvavimas Lietuvos Gamtosauginių mokyklų 

programoje (pagal atskirą planą) 

Per mokslo 

metus 

Gamtosaugos 

darbo grupė 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

72. 

Mokytojų, specialistų dalyvavimas Maţeikių švietimo 

centro, Telšių rajono pedagogų švietimo centro, ŠU, KU 

kvalifikacijos tobulinimo  seminaruose ir kursuose 

įprastiniu ir nuotoliniu būdu. 

Per mokslo 

metus 

Mokytojai Kryptingai organizuotas mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas gilins metodines ţinias, profesines 

kompetencijas. Bus diegiami veiksmingesni darbo 

būdai, nuolat įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja 

darbo patirtimi. 

 
73. 

„Inovatyvios ugdymos(si) aplinkos kūrimas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

Sausis Mokytojai 

74. 

llgalaikės programos „Patirtinio ugdymo idėjos ir jų 

įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

vykdymas. 

Vasaris Mokytojai 
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75. 
Tėvų įsijungimas į ugdomąją veiklą ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme. 

Balandis        Mokytojai 

76. 
Dalyvavimas respublikinėje konferencijoje „Vaiko kelias į 

graţią kalbą”. 

Balandis 

Rugsėjis 

Mokytojai 

77. 
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos apskaitos 

vedimas. 

Per mokslo 

metus 

Mokytojai 

78. 
Mokytojų saviugdos, savišvietos, profesinio augimo 

plėtojimas. 

Rugsėjis Mokytojai 

79. 
Profesinės patirties sklaidos vykdymas  miesto mokytojų 

metodiniuose renginiuose. 

I-IV 

ketvirtis 

M. Jasinskienė 

80. 

Maţeikių lopšelio-darţelio „Eglutė“ mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021–2023 

metų atestacijos programos svarstymas. 

Per mokslo 

metus 

M. Jasinskienė 

81. 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

komisijos posėdţių grafiko 2020-2021m. m. tvirtinimas. 

Rugsėjis M. Jasinskienė 

 

UGDYMO(SI) APLINKOS TURTINIMAS IR MODERNIZAVIMAS 

82. 
„Maţųjų tyrėjų“ laboratorijos įrengimas. II ketvirtis R. Daugnorienė 

I. Usorienė 

Ugdymo aplinka atliepia ikimokyklinio amţiaus vaikų 

poreikius. Ugdymo priemonės,buitinės sąlygos, lauko 

įrengimai orientuoti į vaikų kokybišką ugdymą, 

uţtikrina gerą mikroklimatą, psichologinį saugumą. 
83. 

Garso kolonėlių įsigijimas grupėse.  II ketvirtis Mokytojai 

I.Usorienė 

84. 
Naujos priemonės įsigijimas lauko aikštelėje. III ketvirtis R. Daugnorienė 

I. Usorienė 

85. 
Lauko aikštelių papildymas naujomis edukacinėmis 

uţduotimis. 

II-III 

ketvirtis 

R. Daugnorienė 

I. Usorienė 

86. 
Vienos grupės atnaujinimas. II ketvirtis R. Daugnorienė 

I. Usorienė 

*Esant reikalui planas gali būti koreguojmas. 
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V  SKYRIUS 

 LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 Įgyvendinant uţdavinius siekiama mokyklos veiklos kokybės gerinimo: 

*Kuriama saugi, sveika, ekologiška aplinka, įgyvendinant ilgalikius ir trumpalaikius projektus. 

*Taikomos įvairios ugdymo strategijos, plėtojančios gabių vaikų kompetencijas, kritinį mąstymą, kūrybiškumą, saviugdą. (Ugdymo turinio 

diferencijavimas, individualizavimas, kūrybinių, loginį ir kritinį mąstymą, kūrybiškumą lavinančių veiklų taikymas grupių veiklose, integruojamos 

STEAM ugdymo idėjos, patyriminis bei įtraukusis ugdymas). 

  

Pasiekti laukiamų rezultatų padeda ne tik mokytojų suplanuota veikla, bet ir kitų mokyklos grupių, komisijų suplanuota veikla. (PRIDEDAMA) 

Vaiko gerovės komisijos metinis veikos planas. 

 

 

 

 

VI SKYRIUS 

 LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 Mokyklos metiniam veiklos planui įgyvendinti bus skiriama savivaldybės biudţeto ir  valstybės biudţeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio 

krepšelio) lėšos. Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų ir paramos lėšų. 

 

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Mokyklos metinio veiklos plano prieţiūrą vykdys direktorius įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai. Uţ plano vykdymą bus atsiskaitoma 

įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

 

 

                                                                                                                  ____________________ 
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