
 

 

 

 

            

                                                                                                                                                        PRITARTA   

                                                                                                                                                        Vilniaus savivaldybės 

                                                                                                                                                        Grigiškių lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ 

                                                                                                                                                        Tarybos nutarimu, 

                                                                                                                                                        protokolo Nr.1 , 2021 m.  sausio 20  d.   

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                        Vilniaus savivaldybės 

                                                                                                                                                        Grigiškių lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ 

                                                                                                                                                        Direktoriaus 

                                                                                                                                                        2021 m. vasario 20 d. įsakymu  Nr. V-27.1      

      

 

 

 

 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

 

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS  „PELĖDŽIUKAS“ 

 

2021 M. METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

 



 

 

 

MOKYKLOS STRATEGIJA  

 

 

VIZIJA 

 

Grigiškių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“ - saugi, nuolat besimokanti, profesionali įstaiga,  skatinanti kiekvieną pasitikėti, patirti sėkmę ir 

didžiuotis savimi, atvira pokyčiams bei bendravimui su vietos bendruomene.   

 

MISIJA 

 

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, siekiančias visapusiško vaiko 

pasirengimo sėkmingam mokymuisi mokykloje, sudarančias sąlygas sveikos ir saugios gyvensenos, etninių vertybių formavimui(si),  plėtrai bei  

darnaus santykio su šeima - bendruomene puoselėjimui. 

 

FILOSOFIJA 

 

,,Vaikai – tai gyvenimo gėlės, kurios auga taip, kaip jas prižiūri. 

 Ateities puokštę kurkime  kartu.“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. DUOMENYS APIE LOPŠELĮ-DARŽELĮ 

 

               Įstaigos adresas: Lentvario g. 1A, Grigiškės,  LT-27102,  Vilnius,  tel./faks. 8 (5) 243 2345,  

 el.paštas: rastine@peledziukas.vilnius.lm.lt, peledziukasgr1@gmail.com, el.svetainė: www. grigiskiupeledziukas.lt.   

2020-2021 m.m.   įstaigoje suformuotos  7 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 2  priešmokyklinio ugdymo grupės.  Iš viso –  

9 grupės, jose  - 168 ugdytiniai. 

Ikimokyklinio ugdymo grupės suformuotos pagal vaikų amžių:   

- ankstyvojo amžiaus grupė ,,Skruzdėliukai“ (2-3 m.) – 17 vaikų;  

- ankstyvojo amžiaus grupė ,,Laumžirgiukai“- (2-3 m.)-16 vaikų; 

- II jaunesnioji amžiaus grupė ,,Drugeliai“- (3-4 m.)-18 vaikų; 

- II jaunesnioji amžiaus grupė ,,Voriukai“- (3-4 m.)-19 vaikų; 

- viduriniojo amžiaus grupė ,,Žiogeliai“ (4-5 m.)  - 22 vaikai; 

- viduriniojo amžiaus grupė ,,Svirpliukai“ (4-5 m.)  - 19 vaikai; 

- vyresniojo amžiaus grupė ,,Bitutės““ (5-6 m.) - 22 vaikai; 

- priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Šimtakojai“ (6-7 m.) - 16 vaikų; 

- priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Boružiukai“ (5-7 m.) -19 vaikų; 

Įstaigos darbo laikas - 10 val. 30 min. Atsižvelgiant į situaciją, darbo laikas yra koreguojamas. Šiais mokslo metais nėra suformuota 

budinti grupė, todėl įstaiga veikia nuo 7.00 val. oki 17.30 val. 

Visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinami lopšelio-darželio  virtuvėje gaminamu maistu.  

                     Įstaiga dalyvauja ES ir Lietuvos ŽŪA remiamose programose: ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. 

 

                     Lopšelio-darželio vadovai: 

                    - direktorė  Rita Prevelienė, 

                    - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Urbanavičienė; 

                    - direktoriaus  pavaduotoja ūkio reikalams Rita Alenovič.                     

2020-2021 m.m. įstaigoje dirba 21 pedagogas, iš jų: 9  turi  ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  Įstaigoje  

dirba logopedas metodininkas. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje dirba neformaliojo ugdymo pedagogas, fizinio lavinimo mokytojas. 

                    Lopšelyje-darželyje  įgyvendinamos programos: 

-  įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programa ,,Aukime kartu (2017 m.). Programos turinyje integruota sveikos gyvensenos ugdymo programa 

,,Aukime judrūs ir sveiki“ (nuo 2015 m. sausio mėnesio įstaiga  priklauso  Respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų  asociacijai ,,Sveikatos 

želmenėliai“).  

-  Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa (6 - 7 m. vaikams); 

-  tarptautinė socialinių įgūdžių prevencijos programa ,,Zipio draugai“ (priešmokyklinio ugdymo grupėse  ,,Boružiukai“ ir ,,Voriukai“); 
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- prevencinės programos: ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programa“ (programos integruotos į ugdymo turinį).  

Lopšelis-darželis bendrauja ir bendradarbiauja su Vilniaus miesto švietimo įstaigomis, Grigiškių Kultūros centru, Grigiškių vaikų 

dienos centru ,,Grijos vaikai“, Grigiškių parapijos namais, Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba (VPPT), Vilniaus Vaiko Teisių Apsaugos ir 

įvaikinimo Tarnyba. 

Planuojant veiklą kitiems metams atsižvelgta į  įstaigos 2020-2024 m. strateginį planą. 

 

II.  VEIKLOS PLANO  2020 M. ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ.  SVARBIAUSI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI 2020 METAIS 

 

           2020 metų veiklos  pirmosios  programos ,,Kokybiškas ir inovatyvus  ikimokyklinis  ir priešmokyklinis ugdymas(is)“ tikslu 

buvo numatyta daugiau dėmesio skirti kokybiškam ikimokykliniam ir priešmokykliniam  ugdymui,  atsakingam ir veiksmingam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) programų įgyvendinimui. Šiuo tikslu siekiama ne tik užtikrinti  ugdymo proceso kokybę, bet stiprinti mokytojų ir 

tėvų veiksmų dermę ugdymo procese, siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų  augimo, pasirengimo mokytis pradinio 

mokymo pakopoje.  Kaip ir  kasmet. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai su tėveliais dalyvavo Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos  atvirų durų dienoje būsimiesiems pirmokams (2020 m. vasario 25 d.). 

                     Šalyje paskelbus pandemiją dėl Covid-19 viruso labai daug kas pasikeitė. Numatyti siekiai liko tie patys, tačiau jų įgyvendinimo 

sąlygos  pasikeitė –  mokytojai ir vaikai liko atskirtyje.  Ugdymo proceso organizavimui buvo pasitelktos informacinės technologijos. Pirmoji ir 

pagrindinė žinių, informacijos skleidėja tapo įstaigos elektroninė svetainė, elektroniniai paštai. Operatyviai ėmė burtis  grupių vaikų tėvų uždaros 

socialinės grupės. Siekiant nuotolinio ugdymo proceso patrauklumo buvo įgyvendinta idėja rašyti vaikams laiškus-užduotėles, kurie atspindėjo 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą. Laiškai-užduotėlės buvo orientuotos ne tik į laukiamą pasiekimą, bet ir į visai 

kitas ugdymosi sąlygas, aplinkas - vaikai buvo namuose, todėl veiklas reikėjo pritaikyti mokytojų numatomai vaikų namų aplinkai. Dideli iššūkiai 

teko ne tik mokytojams, bet vaikų  tėveliams. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai be tėvelių  priežiūros, be tėvelių iniciatyvos nieko 

negalėjo atlikti. Didelis dėmesys skiriamas  ugdymo turinio planavimui ir vaikų pasiekimų vertinimui,  ugdymo procese taikant inovatyvius 

ugdymo metodus bei būdus. Daug sudėtingiau  buvo kaupti informaciją apie vaikų pasiekimus bei vertinti vaikus. Teko atnaujinti informacijos 

apie vaiko pažangą kaupimo bei tėvų informavimo metodus, būdus.  

Todėl 2020 m. pavasarį  mokytojai daug dėmesio mokytojai  skyrė naujų  nuotolinio mokymo būdų, metodų bei technologijų 

išbandymui (pvz.: ZOOM, Padlet, Viber,  Messenger, Facebook ir kt.). 

Įstaigos ugdytiniai net ir pandemijos apsuptyje aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose, kurie skatino įvairiai išnaudoti erdves, 

priemones: trys ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Drugeliai“, ,,Skruzdėliukai“, ,,Boružiukai“, priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Voriukai“ dalyvavo 

vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Žaisk, juokauk, su raidėmis draugauk!“ (2020 m. sausis) – sukūrė spalvotų siūlų raidžių abėcėlę.  

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Svirpliukai“ ir  priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Voriukai“ dalyvavo respublikinėje idėjų mugėje 

,,Linksmoji matematika“ (sukūrė priemones ,,Paukšteliai“ ir  ,,Akmenukų abėcėlė“, 2020 m. kovas).  

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Boružiukai“ ir priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Voriukai“ dalyvavo respublikinėje akcijoje 

,,STEAM savaitė darželyje-2020“ (organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis ,,Mažylis“). Ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Boružiukai“ ugdytiniai 

lauko erdvėje pagamino edukacinę STEAM erdvę ,,Kiemo labaratorija“. Erdvėje vaikai gali atlikti įvairius bandymus su smėliu, vandeniu, 



 

 

gamtinėmis medžiagomis, lavinti akies – rankų koordinaciją, loginį, kritinį mąstymą, praturtino ugdytinių dienos veiklas grupės bei lauko 

aplinkose, kūrybiškumą (2020 m. gegužė-birželis). 

Lopšelyje-darželyje  įgyvendintas respublikinis  projektas ,,Žaidimai moko“ (iniciatorius - Kelmės PPT). Projekte  dalyvavo grupės: 

,,Šimtakojai“ ir  ,,Boružiukai“. Projekto tikslas - pasitelkus žaidimus lavinti 5-6 m. vaikų erdvės, laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti 

smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.  

2020 m. pavasarį  grupių ,,Šimtakojai“, ,,Boružiukai“ ir  ,,Voriukai“ vaikai (5-7 m.) dalyvavo socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) 

olimpiadoje ,,Dramblys“  (organizatorius VŠĮ ,,Pozityvaus ugdymo institutas“). 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje pradėjo dirbti kūno kultūros specialistas, kuris  išradingai ir inovatyviai organizuoja fizinio 

aktyvumo veiklas. Mokytojo iniciatyva  2020 m. rudenį įstaiga tapo Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos 

(RIUKKA) nare. 

Užtikrinamas tęstinumas tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prioritetų. Planuojamoje ugdomojoje veikloje atsispindėjo 

vaikų individualūs poreikiai, galimybės bei įgyvendintos  prioritetinės kompetencijos (socialinė, pažinimo, komunikavimo).  

Siekiant užtikrinti individualų vaiko pasiekimų vertinimą kiekvienai grupei sukurta ,,grįžtamojo” ryšio vertinimo sistema 

(užfiksuojama iš tėvelių gaunama informacija apie vaikų užduotis, atliekamas namuose, apie vaikų pasiekimus, kilusius sunkumus). Pokalbiai ir 

diskusijos su vaikais, jų tėvais,  gautų atliktų užduočių nuotraukos, vaikų praktinių veiklų nuotraukų analizė padėjo atskleisti vaiko pomėgius ir 

įžvelgti vaikų pasiekimus bei juos įvertinti. Vaikų vertinime didelę reikšmę turėjo ir individualūs pokalbiai telefonu,  bendravimas socialiniuose 

tinkluose.  Šiuo laikotarpiu išryškėjo mokytojų-tėvų veiksmų dermė, supratimas, atsakomybė,  labai svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas, 

tolerancija ir supratingumas. 

Ugdymo sistemoje įsivyravus tiesioginiam ir mišriam (tiesioginiam ir nuotoliniam) ugdymui, mokytojai turėjo persiorientuoti. Jie 

daug dėmesio skyrė kvalifikacijos kėlimui taikant inovatyvias technologijas, programėles (pvz.: ZOOM, PADLET, VIBER, STORY ir kt.).  

Siekiant užtikrinti ugdymo proceso kokybę,  inovatyvumą, informatyvumą, ugdytinių pasiekimų augimą, jų vertinimą, pradėta diegti elektroninio 

dienyno ,,Mūsų darželis“ sistema. Visiems mokytojams organizuoti  nuotoliniai mokymai  ,,Mūsų darželis“, įteiktos elektroninio dienyno 

naudojimosi instrukcijos. 

Kvalifikacijos kėlimui buvo panaudotos visos skirtos lėšos (1299.65 eur). Visi mokytojos aktyviai dalyvavo nemokamuose 

nuotoliniuose mokymuose. 

Manome, kad numatytas tikslas daugiau dėmesio skirti kokybiškam ikimokykliniam ir priešmokykliniam  ugdymui,  atsakingam ir 

veiksmingam ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų įgyvendinimui  pasiektas, nes be jokių paruošiamųjų darbų  sėkmingai buvo 

prisitaikyta prie ugdymo organizavimo COVID-19 pandemijos sąlygomis. 

 

Antros programos  ,,Sveika, saugi, pilietiška, kultūringa ir atvira kaitai  įstaiga“ tikslu buvo siekiama  saugios, sveikos,  

kultūringos, svetingos, pilietiškos įstaigos ir aplinkos kūrimo,  kiekvieno iniciatyvumu, lygiateisiškumu, aukšta bendravimo kultūra, maksimalaus  

įvairių erdvių išnaudojimo,  bendruomenės telkimo,  įstaigos patalpų, aplinkų  ir erdvių atitikties Lietuvos higienos normų (HN) reikalavimams. 



 

 

Du įstaigos  grupių  ,,Bitutės“ ir  ,,Voriukai“ ugdytiniai  dalyvavo baseino „Olimpinė pradžia“ organizuojamose plaukimo varžybose 

„Žiemos plaukimo fiesta“  ir  užėmė garbingas III-iąsias vietas.  Ši graži vaikų pergalė – originali dovana Laisvės gynėjams (2020 m. sausis). 

Vaikai pasveikino savo gimtąjį miestą – Vilnių - su 697-uoju gimtadieniu ir dalyvavo kūrybinės grupės ,,Nebijok ir svajok” 

spektaklyje ,,Viešnagė pas Sniego karalienę arba kompiuterio išdaigos”, kuris padėjo suvokti slypiančius pavojus  kompiuteryje. (2020 m. sausio 

24 d.) 

Lopšelyje-darželyje įvyko 2-asis ir 3-asis  Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro burnos higienos projekto ,,Graži 

šypsena“ ciklas. Projekto lektoriai daug dėmesio skyrė pokalbiams, diskusijoms, žaidimams apie dantukams  sveiką maistą, apie dantukų valymo 

taisykles (2020 m.  sausio 28 d. /vasario 4 d.). 

Įstaigos ugdytiniai dalyvavo VŠĮ ,,Šeimos erdvė“ edukaciniame renginyje ,,Stojaus ir Einės nuotykiai gatvėje“. Žaismingos veiklos 

metu vaikai analizavo  sąvoką - ,,eismo dalyvis“, aptarė  saugaus elgesio gatvėje taisykles, tykančius pavojus. Visi kartu išmoko perskaityti 

svarbiausius kelio ženklus. O kad vaikai  visada būtų  matomi – aktoriai kiekvienam vaikui įteikė atšvaitą. (2020 m. vasario 7 d.) 

Vasario mėnesį įstaigoje organizuojamas sveikatingumo projektas ,,Sveikas ir stiprus“. Vaikai sužinojo, kad užaugtų sveiki ir žvalūs, 

turi  valgyti daug vaisių ir daržovių, o kad dantukai būtų sveiki,  reikia  gerti pieną bei valgyti pieno produktus. Sportuodami, žaisdami judriuosius 

žaidimus vaikai patyrė judėjimo džiaugsmą, pratinosi laikytis taisyklių ir saugiai žaisti. Grupės dalyvavo logopedo veiklose  ,,Šnekadienis“. 

UAB ,,Sanus cibus“ direktorius  ir maisto technologas-dietistas įstaigoje organizavo paskaitą ,,Kaip motyvuoti vaikus valgyti“. 

Renginyje dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, jų padėjėjai (2020 m. vasaris). Nuolat atnaujinamas tausojantis 15 dienų 

valgiaraštis (UAB ,,Sanus Cibus“). 

                    Visus metus įstaiga  dalyvavo  ES ir  LR ŽŪA  programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų 

ugdymo įstaigose“. 

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Voriukai“ vaikai dalyvavo tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“ (VŠĮ ,,Vaiko labui“), kurios 

tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.  

Lopšelis-darželis dalyvavo respublikinės ikimokyklinio ugdymo pedagogų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ sveikatinimo akcijoje 

,,Mažieji turistai – 2020″, skirtoje  pasaulinei Turizmo  dienai (2020 m. rugsėjo 23 d.). 

Priešmokyklinio ugdymo grupių ,,Boružiukai“ ir ,,Šimtakojai“ ugdytiniai pradėjo dalyvauti  Lietuvos masinio futbolo asociacijos  

ilgalaikio projekto „Fizinio aktyvumo skatinimas ir tęstinumas švietimo ir ugdymo įstaigose“ veiklose „Futboliukas“ (2020-2021 m.). 

Įstaigos lauko erdvėse vyko  muzikinis renginys ,,Linksmoji diena“ su kapitonu Flintu, skirtas teigiamų emocijų kūrimui, gebėjimui 

ir  iš tolo džiaugtis vieni kitais,  po  trukusio pavasarinio karantino dėl Covid -19 ir vasaros laikotarpio (2020 m. spalio 2 d.). 



 

 

2020 m. spalio 21-oji – tarptautinė Obuolio diena.  Visos grupės savo veiklose  daug dėmesio skyrė obuoliams: aptarė obuolių 

spalvas, skonius,  dydžius, formas, juos lygino,  diskutavo apie  obuolių panaudojimą žmonių mityboje, vitaminų gausą, jų  naudą  žmogaus 

sveikatai, aptarė  obels augimo sąlygas, sukūrė daug dailės darbų.  

Grupių ,,Svirpliukai“ ir ,,Žiogeliai“ vaikai dalyvavo UAB ,,Handelshus“  piešinių/kūrinių  konkurse ,,Daržovės ir vaisiukai – 

emociukai“ - nuotaikingos gėrybių istorijos“, skirtame pasaulinei Obuolio dienai paminėti. Konkurso tikslas  - formuoti teigiamą požiūrį į vaisius 

ir daržoves, domėtis jų auginimu, rinkimu, maisto gamyba bei daugiau laiko praleisti kartu ir  laimingai (2020 m. spalis). 

2020 m. spalio mėnesį daugiau dėmesio skirta vaikų saugumui – grupėse organizuotos veiklos ,,Aš saugus, kai žinau“. Lapkričio 

mėnesį paskelbta atšvaitų dėvėjimo  akcija ,,Būk matomas ir saugus“, kuri priminė ir skatino kiekvieną saugoti save ir dėvėti atšvaitus. 

Grupių  ,,Boružiukai” ir ,,Svirpliukai” ugdytiniai dalyvavo tarptautinės asociacijos  ,,GYVOJI PLANETA” projekte ,,Gyvoji Žemė. 

Gyvūnai – mūsų mokytojai”. Projekto tikslas – gilintis į pasirinkto gyvūno pasaulį, pažinti jį ir atrasti jo dorybes. Grupių ugdytiniai  pasirinko 

paukštį Teterviną. Vaikai turėjo progos susipažinti su šiuo paukščiu ir praplėtė gamtos pažinimo pasaulį (2020 m. lapkritis-gruodis). 

                     Kieme sutvarkytos atskiros žaidimų erdvės lauke kiekvienai grupei.  2020 m.  atliktas vienos grupės remontas pagal Lietuvos 

Higienos normų reikalavimus, nupirkti nauji baldai. Taip pat  atnaujintas fasadas,  plytelėmis padengtas vaikščiojimo takelis.  

                     Visu  pandemijos Covid-19 laikotarpiu buvo stengiamasi užtikrinti vaikų ir darbuotojų saugumą: įstaiga aprūpinta saugumo 

priemonėmis (apsauginėmis kaukėmis, dezinfekciniu skysčiu bei jo dozatoriais, bekontaktiniais termometrais, vienkartinėmis pirštinėmis), 

informaciniais plakatais, nuolat reguliuojami tėvų judėjimo srautai. 

 

Trečiosios programos ,,Bendruomenės telkimas ir vieningumas – kelias į mikroklimato gerinimą“  tikslu  buvo siekiama 

įstaigos susitelkimo bendroms veikloms,  darbuotojų iniciatyvų,  idėjų,  įstaigos kultūros ir  jos tradicijų puoselėjimo,  mikroklimato gerinimo. 

Įstaigos tradicijų puoselėjimą atspindėjo 2020 m. renginių planas, kurį papildė įvairios tėvelių iniciatyvos, grupių  bendruomenių 

dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose.  

Du ugdytiniai (grupės ,,Šimtakojai“ ir priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Voriukai“) dalyvavo  Tarptautiniame vaikų ir jaunimo 

vokalo konkurse ,,Christmas Talent League“. Konkursui jaunuosius dainininkus paruošė įstaigos meninio ugdymo mokytojas. Vaikai užėmė 

prizines vietas  – I-ąją  ir  III-ąją vietas (2020 m. sausio 3 d.). 

 Grupės ,,Šimtakojai“ solistas dalyvavo XI –ajame respublikiniame jaunųjų talentų  konkurse ,,Skambėk, Dzūkija - 2020“ konkurse  

ir užėmė II-ąją vietą (2020 m. kovo 14 d.), o 2020 m. gegužės mėnesį tas pats solistas dalyvavo tarptautiniame vaikų meniniame konkurse ir tapo 

I-osios vietos laimėtoju (vaikų kategorijoje iki 5 m.), o 2020 m. birželio 21 d.  dalyvavo V–ajame Baltijos muzikos konkurse ,,Rising stars“ ir 

užėmė I-ąją vietą, o  vokalo konkurse ..Pavasario fiesta“  užėmė II-ąją vietą.  Tėveliai bei meninio ugdymo pedagogas labai rūpinasi šios mergaitės 

muzikiniu lavinimu.  

Dvi ikimokyklinio ugdymo grupės: ,,Boružiukai“ ir ,,Šimtakojai“ dalyvavo respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Po 

boružės sparneliu“ (2020 m. sausis). 



 

 

Lopšelyje-darželyje visa bendruomenė pagerbia ir prisimena Sausio 13-ąją žuvusiuosius už laisvę - dalyvauja pilietinėje akcijoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“. 

Įstaigos ugdytiniams skiepijama meilė gamtai, todėl kiekvienais metais organizuojama  akcija ,,Vaišių medelis paukšteliams“.  

Akcijoje aktyviai dalyvauja vaikų tėveliai – jie atneša namuose pagamintas lesyklėles. 2020 m. sausio mėnesį įstaigos kieme pakabintos net 52 

lesyklėlės. (2020 m. sausis).  

Kasmet įstaigos ugdytiniai dalyvauja tarptautinės asociacijos  ,,GYVOJI PLANETA” projekte ,,Gyvoji Žemė. Gyvūnai – mūsų 

mokytojai”. Projekto tikslas – gilintis į pasirinkto gyvūno pasaulį, pažinti jį ir atrasti jo dorybes. Grupių ,,Boružiukai” ir ,,Svirpliukai ugdytiniai  

pasirinko paukštį teterviną. Vaikai turėjo progos susipažinti su šiuo paukščiu ir praplėtė gamtos pažinimo pasaulį (2020 m. lapkritis-gruodis). 

Dvi grupės  ,,Žiogeliai“ ir ,,Voriukai“ dalyvavo  respublikinėje ikimokyklinio ugdymo vaikų piešinių parodoje ,,Puošia, šildo ir 

pasakoja“, skirtoje Tautodailės metams paminėti. 

Priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Voriukai“ mokytojai organizavo originalią grupės vaikų išleistuvių popietę ,,Dar pabūkime 

kartu!“.  Siekiant užtikrinti vaikų, mokytojų saugumą, popietėje dalyvavo tik vaikai ir mokytojai.  Renginio pradžioje  grupės ugdytiniai  visiems 

įstaigos darbuotojams  įteikė padėkos atvirukus (2020 m. gegužės 28 d.). 

Įstaigoje organizuojami renginiai, kurių dėka puoselėjamos ne tik tradicijos, bet ugdomas pilietiškumas ir tautiškumas. Lopšelį-

darželį aplankė ,,trys karaliai“: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras - paminėta Trijų karalių diena (2020 m. sausio 6 d.).  

 Organizuota mažųjų skaitovų popietė ,,Mano Lietuva“,  skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. (2020 m. vasaris) 

Lopšelyje-darželyje organizuojama Užgavėnių šventė (2020 m. vasario 26 d.). 

Išradingai vyksta Kaziuko mugės renginiai (2020 m. kovo 4 d.) 

Įstaigos kieme buvo organizuota Joninių šventė - puoselėjamos  Joninių tradicijas, įgyvendinta mokytojų idėja – sukurta dailės darbų 

paroda ,,Žolynų kilimas“ (2020 m. birželio 23 d.). 

Prasidėjus COVID-19 pandemijai  (2020 m. kovo 13 d.)  buvo organizuoti nuotoliniai Šeimos meno  projektai:  ,,Mano verba“, (2020 

m. balandžio 3 d.), nuotolinis Šeimos meno projektas ,,Margučių paradas“ ( 2020 m. balandžio 21 d.).  

Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Voriukai“ dalyvavo nuotoliniame respublikiniame kūrybinių darbų virtualios erdvės projekte 

,,Mamyte, tu mieliausia“ (2020 m. balandis).   

Ikimokyklinio grupės: ,,Bitutės“, ,,Svirpliukai“ dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių 

foto parodoje „Žibintų šviesoje“ (2020 m. spalio 22 d.). 

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupių bendruomenės dalyvavo Grigiškių lopšelio-darželio ,,Rugelis“ kūrybinių darbų parodoje 

,,Kalėdinė snaigė“ (2020 m. gruodis). 



 

 

 Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Boružiukai” su ugdytiniais dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, tėvų ir pedagogų virtualioje kūrybinių darbų nuotraukų parodoje ,,Sniego senio gimtadienis” (2020 m. gruodis). Parodos tikslas - skatinti 

tausoti aplinką, ugdyti supratimą apie atliekų tvarkymą ir formuoti gebėjimą kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas, išsaugojant švarią  gamtą, 

atkreipti dėmesį į klimato kaitą. Iš antrinių žaliavų buvo pagamintas nuotaikingas sniego senis Linksmutis. 

Tradiciškai įstaigoje paminėta tarptautinė Mokytojų diena. Įstaigą papuošė meno paroda ,,Grupės gėlė”, skirta Tarptautinei Mokytojų 

dienai (2020 m. spalio 5 d.),  įgyvendintos  mokytojų idėjos: piešinių paroda ,,Mokytojų dienos abėcėlė” bei ,,Mano mokytojas“. Įstaigoje 

organizuotas meno pleneras ,,Piešiame rudenį“. Rudens grožį, spalvas, vaizdus ir nuotaiką  vaikai su mokytojomis ,,įkėlė“  į originalius lauko 

molbertus (2020 m. spalio 16 d.). 

Kaip ir kasmet organizuota  lopšelio-darželio gimimo dienos akcija  ,,Su gimimo diena, Pelėdžiuk“, skirta įstaigos 53-ajam 

gimtadieniui (2020 m. lapkričio 20 d.). 

Pandemijos laikotarpiu ypač svarbi visų ,,pelėdžiukų“ emocinė būsena. Teatralizuotame Lauros Remeikienės koncerte, skirtame 

rugsėjo 1-ajai,  bei renginyje ,,Gera diena“ su kapitonu Flintu (2020 m. spalio 2 d.), laikantis saugių atstumų, vieningai ir noriai dalyvavo daug 

bendruomenės narių. 

Įgyvendinta direktoriaus pavaduotojo  ūkio reikalams idėja-akcija ,,Pasodinkime tulpę“. Darbuotojai padovanojo net 100 tulpių 

svogūnėlių, kurie rudenį buvo pasodinti į kiemo gėlynus. Pavaduotojo iniciatyva buvo įkurta uždara socialinė grupė Facebook‘o ,,Massengeryje“ - 

,,Pelėdžiukas“. Joje aktyviai dalyvauja 30% įstaigos darbuotojų. 

                     2020 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais įstaigos interjerą puošė kolektyvinės grupių vaikų darbų dailės parodos: „Rudenėlis atkeliavo...“, 

,,Rudeninių lapų įvairovė“, ,,Kalėdų belaukiant“, ,,Žiemos taku...“. Logopedas inicijavo dailės darbų  parodą ,,Ženklų planetos“.  

Visi bendruomenės aktyviai dalyvavo įstaigos kalėdiniame puošime. Parengtas naujas stendas su visų lopšelio-darželio darbuotojų 

nuotraukomis, o   Šv. Kalėdų proga  kiekvienas darbuotojams gavo dovaną  -  kolektyvo narių nuotrauką (2020 m. gruodis). 

Metų pabaigoje lopšelio-darželio vadovų iniciatyva buvo organizuota darbuotojų apklausa apie praėjusius metus, sunkumus bei 

lūkesčius. Parengtas stendas. Darbuotojų atsakymai padėjo geriau įvertinti  bendruomenės  emocinę būseną (žmonės pavargo nuo nerimo, nuo 

mišraus ugdymo, nuo tiesioginio bendravimo nebuvimo) bei įžvelgti  tarpusavio santykių problemas. 

Galima teigti, trečiasis veiklos programos tikslas įgyvendintas. Nepaisant pandemijos, puoselėjamos įstaigos tradicijos, aktyviai 

dalyvaujama įvairiuose kultūriniuose bei meno projektuose. Pandemija Covid-19 labiau sutelkė bendruomenę,  buvo pasiūlyta naujų idėjų, 

sustiprėjo bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, dalintis savo patirtimi, o renginiuose, veiklose aktyviau dalyvavo dauguma 

bendruomenės narių. 

III.DIDŽIAUSIOS PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDŪRĖ ĮSTAIGA 2020 M. 

 

➢ Sudėtinga darbuotojų kaita, sergančių pavadavimai, nuolatiniai grupių uždarymai saviizoliacijai, kurie įnešė nerimo ir  nesaugumo.  

➢ Kvalifikuotų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų trūkumas. 



 

 

➢ Pagalbos specialistų specialiųjų poreikių vaikams trūkumas. 

 

IV. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  2021 METAMS 

 

TIKSLAS 

 

UŽDAVINIAI 

 

ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONĖS 

 

TERMI-

NAI 

 

KAŠTAI 

 

 

ATSAKINGI 

VYKDYTO-

JAI 

 

TIKSLO ĮGYVENDINIMO 

VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

1.Užtikrinti 

kokybišką ir 

inovatyvų 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą(si) 

(2020-2024 m. 

strateg.plano 

 9.1 tikslas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. (9.1.2.) 

Stiprinant 

mokytojų ir tėvų 

veiksmų dermę 

ugdymo procese 

bei pasiekimų 

vertinime 

užtikrinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų 

augimą. 

 

1.1.1 Naujų ugdymo(-si) 

formų, priemonių,  

edukacinių aplinkų paieška 

ir taikymas. 

 

Kompiuterinių technologijų 

naudojimas ugdymo 

procese. 

 

Šeimos įtraukimas į 

ugdymo procesą,  pasiekimų 

vertinimo  sistemos 

peržiūra.  

 

Tobulinamos ,,grįžtamojo“ 

ryšio, bendraujant su tėvais, 

fiksavimo formos ir būdai. 

 

Naujų nuotolinio darbo 

metodų taikymas, 

naudojamų formų bei 

metodų tobulinimas. 

 

Efektyvus elektroninio  

dienyno ,,Mūsų darželis“ 

naudojimas. 

 

2021 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

450 eurų 

(,,Mūsų 

darželis“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio  

ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

Pristatytas informacinių 

technologijų taikymas 

veiklose,  sukurtos edukacinės 

priemonės ir naujos erdvės, 

sukurta informatyvi, aiški 

pasiekimų vertinimo sistema 

(fiksavimo, kaupimo, 

pristatymo), pagerintas 

ugdymo proceso vaizdumas, 

aiškumas. 

 

Patobulintos ,,grįžtamojo“ 

ryšio, bendraujant su tėvais, 

fiksavimo formos ir būdai. 

90-95% priešmokyklinukų 

tėvų aktyviai dalyvavo 

,,grįžtamojo“ ryšio procese. 

 

40-45% ikimokyklinukų tėvų 

dalyvavo ,,grįžtamojo“  ryšio 

procese. 

 

Tobulinami nuotolinio 

mokymosi metodai bei būdai. 

 

Naudojamas elektroninis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dienynas ,,Mūsų darželis“. 

 

100% priešmokyklinukų 

pasirengė mokytis pagal 

pradinio ugdymo programą.  

 

Organizuotos 2-3 atviros 

veiklos įstaigos pedagogams. 

 

100% mokytojų ir specialistų 

buvo įtraukti į pasiekimų 

vertinimo tobulinimo procesą. 

 

(Užfiksuota mokytojų 

metodinės grupės susirinkimų 

protokoluose, mokytojų 

savianalizės anketose, veiklos 

stebėjimo aprašuose). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Kryptingai tobulinti 

mokytojų  profesinę 

kompetenciją. 

  

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai orientuoti į 

ugdymo turinio formų, 

metodų įvairovės paieškas, į 

vaikų pasiekimų vertinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymo 

lėšos 

(300 Eur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio  

ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, 

specialistai, 

administracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patobulinta mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo 

programa. 

 

Taikomi nauji ugdymo 

metodai,  

labiau iniciatyvūs ir 

bendradarbiaujantys  

mokytojai. 

 

Aiški gerosios patirties 

sklaida.  (Atviros veiklos 

stebėjimo aprašai) 

 

80-85% mokytojų 

kvalifikaciją kėlė ne mažiau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kurti sveiką, 

saugią, 

kultūringą, 

pilietišką ir 

svetingą įstaigą, 

pagrįstą 

lygiateisiu 

kiekvieno 

iniciatyvumu, 

lygiateisiškumu, 

aukšta 

bendravimo ir 

bendradarbiavi

 

 

1.2. (9.1.3) 

Identifikuojant 

vaikų 

galimybes, 

plėtoti pagalbą 

ugdant gabius ir 

specialiųjų 

poreikių vaikus. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

orientuotas į vaikų, turinčių 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius ugdymą – įtraukųjį 

ugdymą. 

 

Mokytojų, tėvų ir 

specialistų, dirbančių 

įstaigoje glaudus 

bendravimas, ugdant 

specialiuosius poreikių 

turinčius vaikus. 

 

Individualių programų 

kūrimas. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

 

 

Mokymo 

lėšos  

(1000 eurų) 

 

 

Ikimokyklinio  

ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, 

specialistai, 

administracija 

 

 

 

 

 

 

kaip 3 dienas (18 val.) per 

metus. 

Organizuoti 1-2 seminarai 

įstaigos mokytojams apie 

įtraukųjį ugdymą. 

 

Parengtos individualios 

programos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų ugdymui. 

 

Atnaujinta ir patobulinta  

sensorinių pojūčių lavinimo 

erdvė ,,Kutulio takeliu“. 

 

Atvirų veiklų stebėjimas, 

atkreipiant dėmesį į 

specialiųjų ugdymosi  

poreikių turinčių vaikų 

ugdymą. (Užfiksuota veiklos 

stebėjimo aprašuose). 

2.1. (9.2.1) 

Kurti saugią ir 

sveiką aplinką, 

maksimaliai 

išnaudojant 

įvairias erdves,   

įtraukiant  

bendruomenę. 

 

 

 

 

 

2.1.1. Sveikos ir saugios 

gyvensenos, gamtosaugos 

akcijos, renginiai, projektai, 

veiklų  organizavimas. 

 

Dalyvavimas respublikinėje 

ikimokyklinių įstaigų 

asociacijos ,,Sveikatos 

želmenėliai“ veikloje. 

 

Dalyvavimas RIUKKA 

(Respublikinės 

ikimokyklinio ugdymo kūno 

2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

mokesčio 

lėšos 

(300 Eur)  

Ikimokyklinio   

ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palaikomos ir skatinamos 

naujos bendruomenės 

iniciatyvos. 

(Užfiksuota mokytojų 

metodinės grupės susirinkimų 

protokoluose). 

 

Organizuoti 2-3 vaikų fizinio 

aktyvumo renginiai, 1-2 

renginiai gamtosaugos tema. 

Skatinamas vaikų fizinis 

aktyvumas lauke (40-50% 

kūno kultūros užsiėmimų 



 

 

mo kultūra. 

(2020-2024 m. 

strateg.plano 9.2 

tikslas) 

 

 

 

 

 

 

 

kultūros pedagogų 

asociacijos) veikloje. 

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai, tėvų įtraukimas į 

sveikatingumo ir kt. 

renginius. 

 

Seminarai, mokymai apie 

sveikos mitybos įgūdžių 

įtvirtinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

vyko lauke). 

Vyko 1-2 seminarai, mokymai 

vaikams apie sveiką mitybą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Sutelkti, 

suvienyti įstaigą 

bendroms 

veikloms, 

skatinant 

darbuotojų 

iniciatyvas, 

nuomones, 

2.2. (9.2.2) 

Užtikrinti 

įstaigos patalpų, 

aplinkų atitiktį 

HN 

reikalavimams. 

2.2.1. Grupių lubų remontas. 

 

Naujos grupės įrengimas 

buvusios klasės patalpose. 

 

 

2021 m. Ugdymo 

mokesčio 

lėšos 

(1000 Eur) 

 

20 000 eurų 

(savivaldy- 

bės 

skiriamos 

tikslinės 

lėšos 

remonto 

darbams) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Suremontuota buvusios 

pradinės klasės patalpa 

pritaikyta ikimokyklinio 

ugdymo grupei. 

 

2-3 grupėse pakeistos lubos. 

 

Rūsyje įrengtos naujo sandėlio 

patalpos. 

 

 

3.1. (9.3.1) 

Pagarbiai 

puoselėti 

senąsias 

tradicijas bei 

inovatyviai kurti 

naujas įstaigos 

tradicijas. 

3.1.1.Tradicinių, tautinių 

renginių, ekskursijų, 

edukacinių veiklų, pilietinių 

akcijų organizavimas. 

Naujų tradicijų atsiradimas 

ir puoselėjimas. 

2021 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

mokesčio 

lėšos  

(800 Eur) 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė grupė, 

direktorius. 

 

60-70% bendruomenės 

dalyvauja įstaigos tradicijų, 

valstybinių švenčių 

renginiuose. 

 

Atsirado naujų tradicijų. 

(Mokytojų metodinės grupės 

susirinkimų protokolai) 



 

 

idėjas, palaikant 

gerą savijautą, 

entuziazmą, 

polėkį 

puoselėjant 

įstaigos kultūrą 

ir jos tradicijas. 

(2020-2024 m. 

Strateg.plano 

9.3 tikslas)  

 

 

 

 

3.2. (9.3.3) 

Taikyti 

įvairesnius 

vadovavimo 

stilius bei 

metodus, kurie 

labiau įkvėptų 

visus 

darbuotojus 

įstaigos misijos 

įgyvendinimui. 

 

 

 

3.2.1.Dalyvavimas 

projektuose, akcijose, 

renginių organizavimas su 

ugdytinių tėvais(globėjais), 

socialiniais partneriais. 

2021 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė grupė, 

administracija 

Efektyviai atliekama įstaigos 

vidaus veiklos kontrolė. 

(Užfiksuota vidaus veiklos 

rizikos vertinimo analizėje, 

vidaus kontrolės ataskaitose). 

 

Organizuoti 1-2 seminarai, 

paskaitos apie bendravimą ir 

bendradarbiavimą, 

komandinį darbą,  

tarpusavio komunikavimą. 

 

Kartą per 3 mėnesius buvo 

organizuoti grupių komandų 

diskusijos-pokalbiai.   

 

Tėvams teikiama  savalaikė ir 

tiksli informacija, stengiantis 

formuoti teigiamą tėvų 

nuostatą įstaigos atžvilgiu. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1d. visi 

tėvai turi galimybę naudotis 

elektroniniu dienynu ,,Mūsų 

darželis“. 

 



 

 

Atlikta 1 srities ,,Etosas“ 

 1.1. rodikllio ,,Mokyklos 

vertybės“  

1.1.3 pagalbinio rodiklio  

,,Mokyklos mikroklimatas“ 

analizė pagal ,,Ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos vidaus 

audito metodiką“ ir gauti 

rezultatai panaudoti 

mikroklimato gerinimui. (Nuo 

2021 m. rugsėjo 1 d.) 

 

 

 

V. GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS“ VEIKLOS PROGRAMOS 

 ĮGYVENDINIMAS 2021 M. 

 

2021 m. lopšelio-darželio veiklos programa  bus pristatoma:  

- įstaigos tarybai; 

- mokytojų tarybai; 

- patvirtinama  lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

       2021 m. gruodžio mėn. mėnesį įstaigos taryba, mokytojų taryba, ikimokyklinio  ugdymo mokytojų metodinė grupė,  Vaiko gerovės  komisija, 

įstaigos strateginio plano  stebėsenos grupė,  veiklos kokybės įsivertinimo  grupė pateiks metinės veiklos ataskaitas, aptars ir  analizuos veiklos 

programos tikslo ir  uždavinių įgyvendinimą bei numatys ugdymo prioritetus 2022 m. 

     Šaltiniai: 

1. Įstaigos tarybos nutarimai. 

2. Mokytojų tarybos nutarimai. 

3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimų nutarimai. 

4. Strateginių tikslų (pasiekimo)  įgyvendinimo  analizė 2020 m. 

    Priedai: 

     1. Lopšelio-darželio  ,,Pelėdžiukas“ renginiai 2021 m. 

     2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m.m. 

     3.  Vaiko gerovės  komisijos veiklos planas 2020-2021 m.m. 


