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                                                                PATVIRTINTA 

                                                                                          Anykščių vaikų lopšelio-darţelio 

                                                                                               „Ţiogelis“ Direktoriaus 2022 m. sausio                          

                                                                         7 d.    Įsakymu V-1   Nr.  

 

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIS – DARŢELIS „ŢIOGELIS“ 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

1. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

            Anykščių vaikų lopšelis-darţelis „Ţiogelis“– bendrosios paskirties lopšelis- darţelis, kurio 

steigėjas yra Anykščių  rajono savivaldybė. 2021 metais veikė 7 grupės: 3 lopšelio, 3 darţelio ir 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė.  Rugsėjo 1-ios duomenimis grupėse buvo ugdomi 132 vaikai, iš jų 

36 ugdytiniai iki 2 metų amţiaus, 62 vaikai 3-5 metų ir 34 priešmokyklinio amţiaus ugdytiniai.  

                Įstaigoje dirba 15 mokytojų, turinčių šias kvalifikacines kategorijas:  6 mokytojai turi vyr. 

mokytojo  kvalifikacinę kategoriją, 4 mokytojai turi  mokytojo kvalifikaciją, 1 – mokytojas  

metodininkas,   1 – logopedas metodininkas,  1 – vyr.  socialinis pedagogas, 1  informatikos 

mokytojas metodininkas ir 1  kūno kultūros  vyr. mokytojas. 

            Mokytojų ir direktoriaus  pedagoginis darbo staţas  nuo 2 iki 40  ir daugiau metų. 

Ikimokyklinio amţiaus grupių vaikai ugdomi vadovaujantis vaikų lopšelio-darţelio „Ţiogelis“ 

ikimokyklinio ugdymo programa. Priešmokyklinio amţiaus grupėje ugdymas organizuojamas 

vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo (si) programa. Į ugdymą integruojamos 

šios programos: ,,Ankstyvojo ugdymo vadovas“, etnine  programa „Po tėviškės dangum“. 

Integruojama sveikatos mokyklų tinklo aprobuota ugdymo programa pripaţinta II lygiu ,,Noriu 

augti sveikas“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos 

programa“, prevencinė socialinė patyčių programa, gyvenimo įgūdţių programa Darni 

mokykla,  socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Kimočiai“,  pripaţintas ir patvirtintas  Aktyvios 

Mokyklos planas ir kt. Toliau sėkmingai vykdome laimėtą Sporto rėmimo fondo finansuojamą 

projektą ,,Aš judu ir tave kviečiu“. Įstaigoje papildomai vaikai ugdomi informacinių technologijų 

veiklose, priešmokyklinės grupės vaikams vyko anglų kalbos uţsiėmimai. Lankė mokamas veiklas 

tai:  sportinių šokių, Anykščių meno mokyklos dailės skyrių. Pagal projekto ,,Aš judu ir tave 

kviečiu“ veiklas vyksta krepšinio, dviračių, batutų, jogos treniruotės. Mokymas plaukti, su vaikų 

pavėţėjimu, vyksta Anykščių miesto baseine ,,Bangenis“ 

            2021 metais,  įgyvendinant lopšelio-darţelio veiklos planą, buvo siekiama teikti 

šiuolaikišką, kokybišką ugdymą. Visas ugdymas buvo orientuotas į vaikų pasiekimus ir daromą 

paţangą.  Tikslingai ugdėme kūrybiškas asmenybes, pasitikinčias savimi, gebančias drąsiai reikšti 

savo mintis, savo nuomonę. Mokytojai naudojo patirtiniu ugdymu grįstus metodus. Siekė, jog 

vaikai analizuotų, rastų sprendimus iš susidariusios situacijos. Numatydami tai įgyvendinti planavo 

bendras, grupėmis ir individualias veiklas, siekė uţtikrinti ugdymo proceso įvairovę. 95 proc. 

mokytojų ugdyme taikė Steam metodiką. Savaitės plane buvo įvedami eksperimentai, tyrinėjimai, 

kurie vykdavo netik grupėse, bet ir uţ darţelio ribų.  

           Buvo kuriama bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. Mokytojai veikė komandoje,  

Vaikai ir mokytojai kartu  ieškojo būdų, kaip būti kūrybiškiems šiuolaikinėje mokykloje, kaip 

išmokti bendradarbiauti, savarankiškai priimti sprendimus, dalyvauti   mokymosi ir ugdymosi 

procese. Kūrybiškumas ir kritinis mąstymas leido ieškoti ir analizuoti panašias situacijas, atpaţinti 

ar rasti klaidas, identifikuoti reikiamą informaciją, išsakyti savo nuomonę. Didelis dėmesys buvo 

skirtas vaikams parenkant bei  jiems patiems pasirenkant kuo įdomesnes ir įvairesnes aktyvaus 
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judėjimo ir savęs realizavimo formas  Sėkmingai vaikų adaptacijai darţelyje ir nuovargio 

prevencijai maţinti,  vyko ţaidimai su vandeniu, smėliu  bei relaksaciniai uţsiėmimai. Kokybišką 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, pavyko įgyvendinti planuojant  

bei organizuojant  ugdomąjį procesą lopšelyje-darţelyje, atsiţvelgiant į individualius kiekvieno 

ugdytinio poreikius, taip pat analizuojant pedagoginės ir metodinės veiklos rezultatus metodinėse 

grupėse, Vaiko gerovės komisijos, mokyklos tarybos ir lopšelio-darţelio tarybos posėdţiuose bei 

tėvų susirinkimuose.  

 Maisto organizavimo specialistas nuolat atnaujindavo sudarytą meniu, tyrė vaikų mėgstamą 

maistą, prisitaikydavo prie vaikų pageidavimų išlaikant būtinus reikalavimus maistingumui, 

koloringumui. Stiprindami ir plėtodami vaikų  sveikatos stiprinimą, dalyvavome Europos Sąjungos 

remiamose programose „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“. Šių 

programų įgyvendinimas padeda formuoti ugdytinių taisyklingos mitybos įpročius, kurie yra vieni 

svarbiausių veiksnių, uţtikrinančių vaikų sveikatą.  

Atskirą dėmesį skyrėme patenkinti specialiųjų vaikų  poreikius. Vaiko gerovės komisija kartu su 

kiekvieno vaiko, turinčio specialiųjų poreikių, tėvais sudarė veiksmų programą. Stengėmės kurti 

aplinką artimą jų namų aplinkai. Mokytojos ruošė jiems darbus, skatino įsijungti su visais vaikais į 

grupinę veiklą, skyrė ir individualias uţduotis, dţiaugėsi įsijungusių tėvelių pagalba. Mokytojos 

daug dirbo su vaikų šeimomis, kad geriau suprastų vaiką, keitėsi informacija su tėvais. Tik didţiulio 

bendradarbiavimo dėka su vaikų šeimomis pavyko pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Vienas iš  

integruotų vaikų visada su bendra grupe dalyvauja visuose bendrose veiklose, bando ir kiti.  

Mūsų mokytojų uţsidegimu, gebėjimu sudominti vaikus ir tėvus vyko nemaţai konkursų, 

parodų. Buvo organizuoti 12 tradiciniai ir 8 netradiciniai renginiai, 6 parodos, 2 konkursai.  

Dalyvauta rajono renginiuose,  3 miesto projektuose, 28  respublikiniuose projektuose. Patys 

organizavome respublikinį projektą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų virtualią 

fotografijų parodą ,,Gimtasis miestas vaiko akimis“ Šį projektą skyrėme dviem mums lietuviams 

reikšmingoms datoms paminėti tai: Lietuvos  valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai. Projektas tikrai pavyko ir buvo naudingas. Sulaukėme vaikų ir 

mokytojų, tėvų, kurie kvietė aplankyti vieną ar kitą objektą savo mieste. 

    Mokytojai išmoko bendrauti su tėvais taikydami šiuolaikines technologijas. Tam naudojo Padlet, 

Pinterest, Animoto, įstaigos socialinė erdvė bei grupių socialinės erdvės į kurias kėlė vaikų darbus, 

talpino veiklų filmuotą medţiagą.  

         Organizavome 22 bendras veiklas. Laikantis atstumų, bei kitų reikalavimų  dėl covid19 

pandemijos, veiklas  vykdėme lauke, uţdarose patalpose išlaikėme ilgesnes pertraukas tarp atskirų 

grupių. Sėkmingai vykdėme ilgalaikius projektus. Esame ilgalaikiai ,,Sveikatos ţelmenėliai“ nariai. 

Vykusioje nuotolinėje asociacijos konferencijoje ,,Gerosios darbo patirties sklaida – vaikų sveikatos 

ugdymas, stiprinimas, veiklos organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ savo sukaupta darbo 

patirtimi pasidalino įstaigos direktorė Irena Petraitienė, pavaduotoja Vitalija Čypienė, mokytojos 

Rita Pilkauskienė ir Jolita Vaičiūnienė. Nuo 2017 metų dalyvaudami RIUPKKA projekte 

sugebėjome nuotoliniu būdu prisijungti prie projekto ir vykdyti visas sportines veiklas. Tęsėme ir 

ilgalaikį respublikinį projektą ,,Sveikatiada“ Vyko sveikų valgių gaminimo konkursai, 

,,Mankštiados“, šokio virusai. Vykdydami nuo 2014 metų Darnios mokyklos programą uţ 2021 

mokslo metus jau antrą kartą sugebėjome savo nuveiktais darbais, veiklomis, renginiais būti 

įvertinti auksiniu diplomu. Vyko tradicinės Darţelio šventės, šeštą kartą dalyvavome Anykščių 

savivaldybės ,,Lietuvių kalbos metai“ dienose. Nuotoliniu asinchroniniu būdu vykdėme ,,Mėnuo be 
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patyčių“, ,,Tolerancijos dieną“. Nepamiršome įrengto darţo. Jame puikiai augo bulvės, pomidorai, 

salierai, moliūgai. Tai buvo ne tik nuolatiniai stebėjimai, augalų prieţiūra, bet ir valgiai iš jų: 

moliūgų sriuba, moliūgų pyragas. 

       Sėkmingai vyksta Sporto rėmimo fondo laimėtas projektas ,,Aš judu ir tave kviečiu“  Vyksta iki 

šiol nebuvę uţsiėmimai: joga, batutų mankšta, dviračiai, krepšinis, plaukimas. Išmoko plaukti – 65 

proc. vaikų, vaţiuoti dviračiu, manevruoti – 90 proc. vaikų. Toliau atnaujiname savo sporto bazę. 

Įrengtas stacionarus lauko batutas. Pastatytas dar vienas lauko treniruoklis vaikams.  

Sėkmingai įgyvendintas – materialinės bazės turtinimas ir modernizavimas. Virtuvėje 

atnaujinta įranga. Nupirktas naujas šaldytuvas maisto sandėlyje, nupirkti 3 nešiojami  kompiuteriai, 

2 monitoriai, planšetiniai kompiuteriai. Visos grupės papildytos smulkiosios motorikos lavinimui, 

relaksacijai skirtomis priemonėmis. Pakeistos visų grupių, salių, skalbyklos durys.  Įstaigai skirtos 

lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai buvo derinami su Mokyklos taryba, 

bendruomene.  Iš mokinio krepšelio lėšų  įsigyta: naujų šiuolaikiškų ugdymo priemonių, ţaislų, 

knygų, atnaujintas smėlis visų grupių aikštelėse. Perdaţyti esami lauko  įrenginiai,  pertvarkytas 

plokščiapėdystė profilaktikai skirtas lauko takas. Vidiniame kieme išdėtas plytelėmis pagrindinis 

takas. 

Bendruomenė  puoselėjo tradicijas, išlaikė įstaigos savitumą, kūrė saugesnę ir graţesnę 

aplinką. Darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai skatinti padėkos raštais, ţodţiu. Informacija apie 

lopšelio-darţelio veiklą skelbėme  internetinėje svetainėje  www.anyksciuziogelis.lt,  bei socialinėje 

erdvėje f /Ţiogelis, Anykščių vaikų lopšelis-darţelis, bendrauta su ugdytinių  tėvais ir pedagogais 

socialinių tinklalapių uţdarose grupėse.  

Glaudţiai bendradarbiauta su socialiniais partneriais. Su L. ir S. Didţiulių bibliotekos vaikų 

skyriumi, Anykščių regioninio parko direkcija, Kupiškio miesto darţeliu ,,Obelėlė“, Rokiškio 

miesto darţeliu ,,Varpelis“, Aţuoţerių bendruomenės centru, Anykščių meno mokykla, Anykščių 

sveikatos visuomenės biuru, Anykščių rajono policijos komisariatu. Mūsų ugdytinių veikla buvo 

nušviesta rajono spaudos puslapiuose. Tai Darnios Mokyklos Kalėdų konkursas, Aktyvios 

mokyklos akcija ,,Apibėk mokyklą“. Nuolat viešinome savo vykdomo sporto projekto ,,Aš judu ir 

tave kviečiu“ vykdomas veiklas. Rajono laikraštyje ,,Šilelis“, Anykščių rajono savivaldybės 

socialinės erdvės puslapyje  Mūsų mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai visus metus tobulino 

profesinės mokytojų kompetencijas. Tam racionaliai naudojome kvalifikacijai skirtas lėšas. 

Mokytojai išklausė ir tobulino savo bendrąsias kompetencijas, ugdytinių motyvavimo, ugdymosi 

turinio įgyvendinimo ir tobulinimosi, specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpaţinimo, IKT 

technologijų. 

        Išanalizavus ir aptarus 2021 mokslo metų įstaigos veiklos rezultatus, įvertintos įstaigos veiklos 

stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG):  
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STIPRYBĖS 

 

SILPNYBĖS 

1.Bendruomenė turi didţiulę patirtį sveikos 

gyvensenos, aktyvaus judėjimo, vaikų sporto 

uţimtumo srityje. 

2.Augantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas lankančiųjų vaikų  skaičius. 

3.Aukšta pedagogų kvalifikacija 

4.Švietimo įstaiga aprūpinta inovatyviomis  

mokymo priemonėmis 

5. Palaikome ryšius   su socialiniais partneriais, 

plėtojame veiklą uţ įstaigos ribų su Lietuvos, 

uţsienio ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 

6. Įstaigoje dirba IKT technologijų, anglų ir  

kūno kultūros mokytojai 

1.Nepakankamai išnaudojame naujausias 

komunikacines technologijas 

2. Įstaiga turi savo tradicijas, tačiau 

nepakankamai visi įsijungia, dalis lieka 

stebėtojais. 

3. Nepilnai sutvarkyta išorinė aplinka reikia 

keisti teritorijos tvorą. 

4.  Nepakankamas įstaigos savivaldos 

veiklumas. 

5.  Nerenovuotas pastatas. 

6. Tebesitęsianti pandemija varţo bendrų 

veiklų planavimą. 

 

 

GALIMYBĖS 

 

GRĖSMĖS 

1.Aktyvinti bendruomenės poreikį keistis, kartu, 

su visa įstaigos bendruomene, ugdyti visiems 

priimtinas įstaigos vertybes bei kurti kultūrinį 

klimatą. 

2.Įstaigos įvaizdţio kūrimui naudoti įvairius 

būdus bendradarbiavimas su socialiniais  

partneriais, įvairių renginių organizavimas 

rajono, šalies pedagogams  

3.Bendruomenė turi galimybę per platformas 

eTwining, Steam bendrauti su Europos 

mokyklomis, vykdyti bendrus projektus, kartu 

tobulėti 

4.Mokytojai stiprūs uţmegzti sociakultūrinius  

ryšius su kitomis rajono, respublikos įstaigomis 

ir uţsienio ikimokyklinėmis įstaigomis. 

1.Nepakankamas būtiniausių įstaigos reikmių 

finansavimas 

2. Daugėja vaikų, turinčių kalbos, ugdymosi 

sunkumų, emocijų ir elgesio sutrikimų. 

3.Tėvų lūkesčiai daţnai neatitinka vaiko raidos 

galimybių. 

4.Tėvai nepripaţįsta problemų, kurias galima 

išspręsti kvalifikuoto specialisto pagalba. 

Stokojama ugdymo tęstinumo namuose. 

5. Lėšų trūkumas riboja pastato renovacijos – 

naujų erdvių viduje ir lauke kūrimo  darbus. 

  

   

 

                 Anykščių vaikų lopšelio-darţelio „Ţiogelis“ veiklos planas 2022 metams, parengtas 

atsiţvelgus į strateginį įstaigos  planą, bendruomenės poreikius, tėvų lūkesčius. Planu siekiama, 

įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas. 

Anykščių vaikų lopšelio-darţelio „Ţiogelis“ veiklos planas 2022 metams, parengtas 

atsiţvelgus į Anykščių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2022 metų veiklos 

prioritetus, Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, Geros mokyklos koncepciją. Anykščių 

vaikų lopšelio-darţelio „Ţiogelis“ ugdymo (si) programą, sveikatos  programą ,,Noriu augti 

sveikas“,  Darnios Mokyklos programą 2021-2022 m.,  Aktyvios Mokyklos planą, prevencinę 

smurto ir patyčių programą 2019-2022 m., Anykščių rajono savivaldybės strateginį 2019 – 2025 

metų plėtros planą. 

          2022 m. veiklos planą įgyvendins Anykščių vaikų  lopšelio-darţelio „Ţiogelis“ 

administracija, mokytojai ir kiti ugdymo  procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai 
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darbuotojai, ugdytiniai ir jų  tėvai, arba globėjai. 

 

 

II. VEIKLOS TURINYS 
 

1. UGDYMO PROCESO KOKYBĖ 2022  METAMS 

   

Tikslas: Kurti modernią, sveiką, saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo (si) 

aplinką. 

Uţdaviniai: Uţtikrinti  kokybišką, inovatyvų, visapusišką vaiko ugdymą (si). 

                     Plėtoti ugdytinių tėvų, mokytojų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą   ugdymo 

(si) procese. 

                      Plėsti informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą, siekiant mokytojų  

profesionalumo ir lyderystės. 

                     Ugdyti sveiką, aktyvią, darnią, sportuojančią bendruomenę. 

     
 

                        Priemonės Atsakingi vykdytojai Laikas 

I. UGDOMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS: 

1.Vaikų grupių sąrašų tikslinimas. 

1.1 Vaikų grupių sąrašų parengimas. 

1.2. Mokinių registro duomenų bazės 

tvarkymas. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

2022 m. 

sausis, 

rugsėjis 

 1.3. Ugdomosios veiklos plano parengimas. 

1.4. Pastovių veiklų (muzikos, kūno kultūros 

bei neformaliojo ugdymo) grafiko sudarymas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

ir plano rengimo grupė 

1.5 Mokytojų darbo grafikų sudarymas 
Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
Kas mėnesį 

1.6.  Pedagogų registro duomenų tvarkymas 
Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2022 m. 

Sausis-rugsėjis 

1.7. Vaikų maitinimo organizavimas pagal 

naują Sveikatai palankus mitybą 

Maitinimo 

organizavimo 

specialistas 

Pagal numatytus 

terminus 

1.8.Viešųjų pirkimų organizavimas, 

vykdymas 
ūkvedys 2022 m. sausis 

1.9. Prevencinių priemonių taikymas 

infekciniams susirgimams maţinti 

1.10.Ugdytinių sveikatos prieţiūros 

vykdymas, sergamumo ir lankomumo 

vertinimas ir analizė. 

Saugos darbe uţtikrinimas: 

1.11.Darbuotojų sveikatos patikros kontrolė 

sveikatos prieţiūros 

specialistas 

 

pagal grafiką 
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1.12.Darbuotojų instruktavimas darbo, 

civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais 
ūkvedys 

2022 m. 

I ketvirtis 

II. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŢIAI: 

1.Pasirengimas 2022 m. m.: 

 dėl veiklos plano; 

 dėl mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo plano; 

 dėl sveikatos stiprinimo programos 

komandos sudarymo ir parengimo. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2022 sausis 

2.Ugdytinių ugdymosi pasiekimų analizė 

 VGK veiklos ataskaita. 

 Pasiruošimas vasaros darbui. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

2022 m. geguţė 

3.Dėl Darţelio 2023 m. m. veiklos plano 

projekto; 

 prioritetų numatymas; 

 dėl einamųjų reikalų. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui,  

 

2022 m. gruodis 

III  VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŢIAI 

1.Ikimokyklinio amţiaus vaikų, turinčių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kalbos 

korekcijos rezultatų  aptarimas  

Vaiko gerovės 

komisijos nariai, 

mokytojai 

Du kartus į metus ir 

pagal būtinybę 

2. Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo kalbos 

sutrikimų, sąrašo sudarymas, derinimas su 

AŠPT ir tvirtinimas 

Logopedė, grupių 

mokytojai 

 

Sausis 

rugsėjis 

 

3. Darbo su socialinės rizikos grupės, 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių vaikais, 

rezultatų aptarimas  

Socialinis pedagogas 

 

2 kartus metuose ir 

pagal poreikį 

 

5. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

Anykščių  rajono savivaldybės 

administracijos socialiniu skyriumi, 

Tarpinstitucinių bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, Utenos apskrities vaiko 

teisių apsaugos skyriumi Anykščių rajone 

Direktorius 2022 m. m. 

pagal poreikį 

IV.  METODINĖS TARYBOS  POSĖDŢIAI: 

1.- Inovatyvus  ugdymąs (is) panaudojant 

IKT  

 Dėl 2022 metų mokytojų ir pagalbos 

mokytojui specialistų atestacijos; 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  ugdymui   

2022  vasaris 
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2. Integruota anglų kalbos ir  kūno kultūros 

veiklos ,,One two three go!“ aptarimas.  

 ,,STEAM  Shool Label“ ir ,,eTwinning“ 

projektų integravimas į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas. Patirtis 

ir privalumai. Mokytojos Irena, Jūratė, 

Sonata, Enrika, Stasė 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas  ugdymui 

2022  geguţė 

3.Lauko pedagogika. Organizuotas ugdymosi 

procesas lauko erdvėse. Pasidalins Mokytojos 

Genovaitė, Enrika,  Ţaneta, Rima 

Direktoriaus 

pavaduotojas  ugdymui,  

mokytojai 

dalyvaujantys veikloje. 

2022 birţelis 

4.Dalyvavimas Tarptautinėje socialinėje 

programoje ,,Kimočiai“. Mokytojos Nemira, 

Stasė, Genovaitė 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas  ugdymui 

2022 spalis 

V. PROJEKTAI   

Respublikiniai: 
  

1.Respublikinis ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amţiaus vaikų ir pradinių 

klasių mokinių ţodinės ir meninės raiškos 

darbų projektas ,,Uţmink mįslę piešdamas“ 

AŠPT, mūsų darţelio 

vyresnės grupės, 

logopedė Vijolė 

Bulotienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Vitalija  Čypienė 

2022 m. vasario –kovo  

mėnuo 

 

2.Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  amţiaus vaikų projektas 

,,Saulės diena“ 

AŠPT, mūsų darţelio 

vaikai ir mokytojos 

Rima, Ţaneta  

2022 geguţės mėnuo 

 

 

 

3. Respublikinis Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų projektas „Maţųjų ţaidynės 

2021“. Organizatorius  Lietuvos tautinis 

olimpinis komitetas  ir asociacija RIUKKPA 

Mokytojos Sonata, 

Stasė , Nemira ir 

,,Drugelių„„ grupė 

 

2022 sausis – geguţė 

 

4.  Respublikinis projektas ,,Sveikatiada” 

organizatorius ,,Maisto bankas” 

Pavaduotoja ugdymui, 

socialinis pedagogas 

2022 metai 

5. Respublikinis projektas ,,Mes rūšiuojam” 

organizatorius gamintojų ir importuotojų 

asociacija 

Socialinis pedagogas, 

ūkvedys 

 

2022 metai 

6. Respublikinis projektas ,,Darni mokykla” 

organizatorius Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

Darnios mokyklos 

komanda ir visa 

bendruomenė 

2022 metai 

7. Respublikinis projektas ,,Ţalioji palangė 
Direktorius ugdymui 

 

2020 kovo – geguţės 

mėnuo 
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Anykščių švietimo pagalbos tarnybos: 

1. Anykščių rajono ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų projektas 

,,Smulkioji tautosaka – pirštukų ţaidimuose“ 

AŠPT,“ logopedė Vijolė 

Bulotienė 

 

2022 balandţio mėnuo 

2.Ilgalaikis ,,Giliukų“ grupės projektas ,,Aš 

tau pasaką paseksiu ir mįslę uţminsiu“ 

 

Mokytojos Rima, 

Ţaneta ir ,,Giliukų“ 

grupė kviečia jungtis 

visus. 

2022 metai 

 

1.,,Bitučių“ grupės projektas ,,Viską noriu 

daryti pats“ savarankiškumo skatinimui. 

,,Bitučių“ grupės 

bendruomenė, 

mokytojos Rita ir Jolita 

2022 sausis – geguţė 

 

2. Bendras ,,Bitučių“ grupės  ir logopedo 

projektas ,,Smulkiosios motorikos 

lavinimas“. Projekto tikslas- sudaryti 

palankias sąlygas vaikų kalbos ugdymui. 

Logopedas, mokytojos 

Rita ir Jolita ir vaikai 

 

2022 rugsėjo – 

gruodţio mėnuo 

3. ,,Nykštukų“ grupės projektas ,,Kuriu raidę“ 
Mokytojos Jūratė, Stasė 

ir vaikai. 
2022 sausis – geguţė 

4. Veiklos pristatymas pagal vykdytą Steam 

programą priešmokykliniame amţiuje 

Mokytoja Jūratė 

 

2022 geguţė 

 

5. ,,Nykštukų“ grupės projektas ,,Mano 

draugai: muilas, šukos, šepetukas“ 

Mokytojos Jūratė, Stasė 

ir vaikai, tėveliai. 

2022 spalis –  gruodis 

 

6. ,,Kodėlčiukų“ grupės ilgalaikis projektas 

su socialinis partneriais Ukmergės l.d. 

,,Nykštukas“ ,,Draugystės takeliu“ 

Mokytojos Jolita, 

Genovaitė  

Bendravimas Zoom 

platformoje 

2022 metai 

 

7.,,Susirasiu gerą kiemą ir gyvensiu visą 

ţiemą“  

 

Mokytojos  Genovaitė, 

Enrika  kviečia visą 

bendruomenę 

2022 metai vasaris 

 

8.,,Boruţėlių“ grupės projektas  ,,Kai atgyja 

akmenukai“  

Mokytojos  Genovaitė, 

Enrika  kviečia visą 

bendruomenę 

2022 birţelis 

 

9. Ilgalaikis ,,Boruţėlių“ grupės projektas 

,,Aš jau galiu pats“ 

Savarankiškumą, 

higieninius įgūdţius 

įsisavinti padės tėtis, 

mama ir mokytojos. 

Svečiuosis sveikatos 

biuro specialistė 

2022 metai 

 

10. ,,Pelėdţiukų“ grupės projektas Steam 

,,Metų laikai“ kviečia prisijungti visus 

Mokytojos Irena ir 

Enrika 

2022 sausis – birţelis 

 

11.Taptautinis projektas eTwining 

platformoje ,,Pelėdţiukų“ grupė 

Mokytojos Irena ir 

Enrika 

2022 sausis – birţelis 
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12. ,,Drugelių“ grupės projektas ,,Seku, seku 

pasaką“ kviečia prisijungti visus 

Mokytojos Nemira ir 

Stasė 

2022 metai 

 

13. ,,Giliukų“ grupės trumpalaikis projektas 

,,Būkim sveiki ir linksmi“ 

Mokytoja Ţaneta  

 

2022 m. balandţio 4-8 

d. 

14.Projektas ,,Smulkiosios motorikos 

lavinimas“ 

Logopedė Vijolė, 

,,Bitučių“ grupės vaikai 

ir mokytojos 

2022 rugsėjo – 

gruodţio mėnuo 

15. ,,Bitučių“ grupės projektas ,,Viską noriu 

daryti pats“ 

Bitučių“ grupės vaikai, 

tėvai, mokytojos 

2022 sausio – geguţės 

mėn. 

 

16.Prevencinis projektas ,,Mėnuo be patyčių“ 
Socialinis pedagogas 

 

2022 kovo mėnuo 

 

17. Respublikinis projektas ,,Laimingas 

vanduo“ 
Socialinis pedagogas 2022 kovas 

18. Projektas ,,Sveikatiada“ Socialinis pedagogas 2022 metai 

19. Projektas ,,Kūrybinės dirbtuvės“ Socialinis pedagogas 2022 metai 

20. ,,Boruţėlių“ grupės projektas ,,Aš ir 

gamta“  

Mokytoja Genovaitė, 

vaikai, tėveliai kviečia 

visus  

2022 metai 

ATVIROS VEIKLOS 

1.,,Spalvinga, skanu, sveika“ 

Pristatymas zoom 

platformoje arba 

skaidrės mokytoja Rita 

2022 metai spalio – 

lapkričio mėnesį 

2.Integruota anglų kalbos – kūno kultūros 

veikla ,,One two three go!“ 

Mokytojos  Irena, 

Sonata 

2022 geguţė 

 

3.Atvira veikla (smulkiosios motorikos ir 

kalbos bei kabėjimų sutrikimų prevencijai) 

,,Bitučių ţaidimai“ 

Logopedė Vijolė 
 

2022 lapkritis 

RENGINIAI 

1. Trys Karaliai 
Mokytojos Genovaitė, 

Irena, Nemira 
2022-01-06 

2.,,Sausio 13 – Laisvės gynėjų diena“ 
Pavaduotoja ugdymui, 

visa bendruomenė 
2022-01-13 

3.Tarptautinė Ačiū diena 
Mokytoja Enrika 

kviečia visus 
2022 sausio mėnuo 

4.Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

,,Tau, Lietuva, mūsų širdelių šiluma“ 
Mokytoja Stasė 2022-02-16 

5. Lietuvių kalbos dienos. ,,Padovanok 

perskaitytą knygelę“ 

Mokytojos Jolita, 

Genovaitė, pavaduotoja 

Vita 

2022 vasaris 

6. Baudų metimo varţybos, skirtos Vasario -

16 

Mokytoja Sonata 

,,Nykštukai“ ir 

Pelėdţiukai“ 

2022-02-15 
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7. Paroda ,,Ţiemos išdaigos“ 
Mokytojos Genovaitė 

K. Enrika 
2022 vasaris 

8.Olimpinė diena ( pagal projektą ,,Aš judu ir 

tave kviečiu“ 

Mokytoja Sonata ir visa 

bendruomenė 
2022-02-28 

9.Uţgavėnės ,,Ţiema lauk iš mūsų kiemo“ Mokytojos Rita ir Jolita 2022-03-01 

10. ,,Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“ 
Mokytojos Stasė, 

Nemira 
2022-03-04 

11. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena ,,Smėlėti takeliai, pušelė ţalia,  

Gimtine,  tu mana...“ 

Mokytoja Ţaneta 2022-03-10 

12. Tarptautinė  miego diena 
Mokytojos Nemira, 

Stasė 
2022-03-19 

13. ,,Paukštelių sugrįţtuvės“ Ţemės diena 
Mokytojos Jolita ir 

Genovaitė 
2022 kovo 21-25 

14. Vandens diena ,,Šaltinėlio versmė“ 

Mokytoja Ţaneta, 

socialinė pedagogė 

Vilma 

2022-03-22 

15. Teatro diena, ,,Seku seku pasaką“ –  

lietuvių kalbos metams paminėti 

Mokytojos Nemira ir 

Stasė ir visa 

bendruomenė 

2022 kovo 28-31 

16. Juokų diena Mokytoja Ţaneta 2022-04-01 

17. Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Vaikų 

sukurtų knygelių paroda 

Mokytojos Jolita ir 

Genovaitė 
2022 balandţio 04-08 

18. ,,Į kiemą Velykos, Velykos jau skuba... 
Mokytoja Jūratė  

visa bendruomenė 
2022-04-25 

19. ,,Mamyte, myliu tave...“ Mokytojai ir vaikai 2022 geguţė 

20. Tarptautinė nerūkymo diena 
Socialinė pedagogė 

Vilma 
2022 geguţė 

21.Sveikatingumo ţygis pėsčiųjų taku, skirtas 

Tarptautinei šeimos dienai paminėti ,,Aš einu 

– ir tave kviečiu“ 

Mokytoja Sonata ir visa 

bendruomenė 
2022-05-13 

22. Susitikimas su poetu L. Bitvinsku 

(lietuvių kalbos dienoms paminėti) 

Mokytoja Genovaitė, 

pavaduotoja Vitalija 
2022 geguţė 

23. ,,Sakau sudie tau, darţeli. ..Išleistuvių 

šventė 

Mokytojos Jūratė, 

Stasė, Irena ir Enrika 

2022-05-27 

 

24. Linksmosios estafetės, judrūs ţaidimai. 

Vaikų gynimo dienai paminėti, vasarą 

pasitikti 

Mokytoja Sonata, 

mokytojos, vaikai, 

tėveliai 

2022-06-01 

25. ,,Mes švenčiam Jonines..“ Pagerbti 

darţely lankančius Jonus 
Mokytoja Ţaneta 2022-06-23 

26. Rugsėjo pirmosios šventė ,,Į darţelį aš 

grįţtu“ 

Mokytojos Nemira, 

Stasė 

2022-09-01 
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27. Europos judumo savaitės renginiai Mokytoja Sonata ir 

grupių mokytojai 

2022 rugsėjo 16 –22 d. 

28.,,Puokštė mokytojai“ mokytojų dienai 

paminėti 

Mokytojos Nemira ir 

Stasė 

2022-10-05 

29.Dviratininkų ir paspirtukų varţybos ( 

projektas ,,Aš judu ir tave kviečiu) 

Mokytoja Sonata grupių 

mokytojai 

2022 spalis 

30. ,,Oţio diena“ (rudens palydos ir ţiemos 

šauktuvės 

Mokytojos Nemira ir 

Stasė 

2022 lapkritis 

31. Europos sveikos mitybos diena. ,,Sveikas 

aš, sveikas tu, valgykime obuolius kartu“ 

savaitės veiklai  kviečia visą bendruomenę 

Mokytojos Genovaitė ir 

Enrika 

2022 lapkričio 7-11 d. 

32. Tarptautinė tolerancijos diena 

 

Socialinė pedagogė 

Vilma 

2022 lapkritis 

33. Estafečių varţybos (pagal projektą ,,Aš 

judu ir tave kviečiu) 

Mokytoja Sonata, 

grupių mokytojai 

2022 lapkritis 

34.  ,,Draugo diena“ ,,Bitutės“ kviečia 

prisijungti visus 

Mokytojos Jolita ir 

Genovaitė 

2022-11-29 

35. Ţiemos šventė ,,Ţiemos linksmybės“ 

(pagal projektą ,,Aš judu ir tave kviečiu“ 

Mokytoja Sonata ir 

grupių mokytojai 

2022 gruodis 

36. Advento vakaronės ,,Tais tyliais ţiemos 

vakarais...„„ pogrupiai: 

I. ,,Bitutės“, ,,Kodėlčiukai“, 

,,Nykštukai“ , ,,Pelėdţiukai“,  

 

II. ,,Boruţėliai“, ,,Giliukai“ ,,Drugeliai 

 

 

Mokytojos Rita, Jolita 

ir  logopedė Vijolė 

 

Mokytojos Rima ir 

Ţaneta 

2022 gruodis 

37. ,,Adventiniai skaitiniai“ prie eglutės visą 

gruodţio mėnesį 

Mokytojos Rita ir Jolita 

ir visa bendruomenė 

2022 gruodis 

38. Susitikimai su Kalėdų Seneliu. Graţiausių 

švenčių laukimas 

Grupių mokytojai 2022 gruodis 

AKCIJOS 

1.Judėkime ir jauskimės ţvaliai (sveikatos 

mėnuo) 

Mokytojos Jūratė ir 

Stasė 

2022 vasaris 

2.Akcija ,,Aš bėgu“ , skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai dienai – 

Vasario 16 paminėti  

Mokytoja Sonata ir 

bendruomenė 

2022-03-10 

3.Akcija ,,Šypsenėlės diena“ Mokytojos Irena, Stasė 2022 kovas 

4.Akcija ,,Mes darom“   Mokytoja Sonata  ir 

grupių mokytojai 

2022 balandis 

 

5. Akcija turizmo dienai ,,Man kuprinė ant 

pečių, o kuprinėj obuolių“ 
Mokytoja Ţaneta 2022 geguţė 
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 6. Akcija ,,Judam krutam – sveikai gyvenam Mokytoja Jūratė, 

Sonata 

2022 geguţė 

7. Akcija pagyvenusių ţmonių dienai 

paminėti 

Mokytoja Ţaneta, 

socialinis pedagogas, 

visa bendruomenė 

2022 spalis 

8.Akcija ,,Mes  remiame gyvūnus‟‟ (paminėti 

gyvūnų gerovės metams) 

Socialinis pedagogas 

visa bendruomenė 

2022 spalis 

9.Kalėdinė akcija ,,Prisiminkime vaikystę” 

Aknystos socialinės globos namuose 

Socialinis pedagogas, 

,,Drugelių“ grupė 

mokytojos Stasė, 

Nemira 

2022 gruodis 

 

10. Akcija visai bendruomenei ,,Ţvakių 

kūrybinės dirbtuvėlės” 

Mokytojos  Genovaitė, 

Enrika, visa 

bendruomenė 

2022 gruodis 

PARODOS 

1.,,Ţiema ledo kompozicijose” Mokytojos Genovaitė ir 

Enrika 

2022 sausis – vasaris 

2.Piešinių paroda ,,Ţiemos išdaigos” įvairia 

technika 

Mokytojos Genovaitė ir 

Enrika 

2022 vasaris 

3.Kūrybinių darbų paroda ,,Mano Lietuva” Mokytojos Stasė, Jūratė 2022 vasaris – kovas 

4.Kūrybinių darbų paroda lauke ,,Velykinis 

margutis‟‟ 

 

Mokytojos Rima, 

Ţaneta ir visos grupės 

2022 balandis 

5. ,,Verbų paroda“  mūsų  galerijoje 

 

Mokytojos  Nemira, 

Stasė 

2022 balandis 

6.,,Velykų Skarelė“ Mokytojos Jūratė, Stasė 

ir visos grupės 

2022 balandis 

7.Kūrybinių darbų paroda ,,Baravykas – 

grybų karalius“ 

Mokytojos Jūratė, Stasė 

ir visos grupės 

2022 rugsėjis 

8. Adventinė paroda ,,Tamsa – šviesa“ Mokytojos Rita, Jolita 

ir visos grupės 

2022 gruodis 

9. Kūrybinių darbų paroda ,,Stebuklingas 

kalėdinis maišelis arba ,,Nykštukų kojinės“ 

Mokytojos Genovaitė ir 

visa bendruomenė 

2022 gruodis 

IŠVYKOS 

1.Edukacinė išvyka į Niūronis. Duonos 

kepimas 

,,Nykštukų“ grupė 

mokytojos Jūratė, Stasė 

2022-02-04 

2.Iškylaujam, išdykaujam gamtoje, prie upės 

(įvairiais metų  laikais) 

Mokytojos Genovaitė, 

Enrika 

2022 balandis 

3.,,Giliukų“grupės išvyka į Anūkio ūkį Mokytojos Rima, 

Ţaneta 

2022 balandis 

4. Mums kuprinė ant pečių, o kuprinėj 

obuolių... 

Mokytoja Genovaitė 2022 geguţė 

5. Išvyka į  Bronės Buivydaitės muziejų ,,Nykštukai“, 2022 kovas 
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mokytojos  Jūratė ir 

Stasė 

6. Išvyka į A. Baranausko muziejų ,,Nykštukai“, 

mokytojos  Jūratė ir 

Stasė 

2022 kovas 

7. L. ir S. Didţiulių biblioteka ,,Nykštukai“, 

mokytojos  Jūratė ir 

Stasė 

2022 balandis 

8. Angelų muziejus ,,Nykštukai“, 

mokytojos  Jūratė ir 

Stasė 

2022 geguţė 

9. Išvyka į Angelų muziejų   ,,Drugelių“ grupė, 

mokytojos Nemira ir 

Stasė 

2022  rugsėjis 

10.Išvyka į regioninį parką ,,Giliukų“ grupė, 

mokytoja Rima 

2022 rugsėjis 

11. Išvyka  į  Anykščių menų inkubatorių ,,Drugelių„„ grupė, 

mokytojos Nemira ir 

Stasė 

2022 spalis 

12.Istorijų dvarelis  ,,Drugelių“ grupė, 

mokytojos Nemira ir 

Stasė 

2022 gruodis 

13.Edukacinė programa. Išvyka į Niūronis. 

,,Prie balto kūčių stalo“ 

,,Drugelių“ grupė, 

mokytojos Nemira ir 

Stasė 

2022 gruodis 

 

  TĖVŲ SUSIRINKIMAI GRUPĖSE: 

 ,,Bitučių“ grupė 

1.,,Mano pirmieji metai darţelyje“ ( metų 

apibendrinimas, mokytojų ir tėvų patirties 

pasidalinimas) Tėvai, mokytojos, 

vaikai 

 

2022 kovas – balandis 

2.,,Smulkiosios  motorikos lavinimo reikšmė 

vaikų kalbos ugdymui“  Susirinkime 

dalyvaus logopedas 

2022 spalis 

 ,,Kodėlčiukų“ grupė 

1.,,Vaikų pasiekimų vertinimas“. Individualūs 

pokalbiai su grupės vaikų tėvais apie vaikų 

pasiekimus. 

Tėvai, mokytojos, 

vaikai 

 

2022 balandis - geguţė 

2.,,Vaikų ugdymosi ypatumai  3-4  metais“ 2022 spalis 

 ,,Boruţėlių“  grupė  
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1.,,Kaip paskatinti 3-4 metų vaiką elgtis 

tinkamai?„„ Vaikų pasiekimų aptarimas pagal 

aprašus. 
Tėvai, vaikai, 

mokytojos 

2022 geguţė 

2.,,4 – 5 metų vaikų ugdymosi ypatumai. 

Vaiko paţanga ir pasiekimai, siekiamybės“ 

 

2022 rugsėjis – spalis 

    ,,Giliukų“ grupė 

1.,,Vaikų kūrybiškumas per kūrybinius – 

 vaidmeninius ţaidimus“ Tėvai, vaikai,  

mokytojai 

2022 geguţė 

 2.,,Tėvų lūkesčiai 2022-2023 m.m. 

(anketavimas, duomenų aptarimas) 
2022 spalis 

     ,,Drugelių“ grupė   

1.,,Kimočiai – mūsų draugai„„ 
Tėvai, vaikai , 

mokytojai 

2022 geguţė 

2.,,Į mokyklą aš ruošiuosiu“. Susitikimas su 

pradinių klasių mokytojomis 

 

2022 rugsėjis 

   ,,Nykštukų‘‘ grupė 

1.Priešmokyklinio ugdymo ugdytinių 

pasiekimai. Projekto ,,Kuriu raidę„„ 

uţbaigimo pristatymas. Tėvai, vaikai, 

mokytojai 

2022 geguţė 

 

 

2.,,Palankios aplinkos sukūrimas sėkmingai 

vaiko adaptacijai lopšelyje“. Darţelio 

programos, dienotvarkės pristatymas 

 

2022 rugsėjis 

,,Pelėdţiukų“ grupė  

1.,,Namų darbai prieš iškeliaujant į mokyklą“ 
Tėvai, vaikai,  

mokytojai 

2022 geguţė 

2.  

VI.  VALDYMO IR MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS 

Priemonės Atsakingi vykdytojai laikas 

2. Sudaryti ir  patvirtinti mokytojų ir 

aptarnaujančio personalo kasmetinių atostogų 

grafiką 

Direktorius 2022 m. vasaris 

3. Parengti lopšelio-darţelio veiklos planą 

2022 m. ir jį patvirtinti 

Direktorius, veiklos 

plano parengimo darbo 

grupė 

2022 m. 

sausis 

4. Organizuoti tėvų tarybos sudėties 

naujinimą 
Direktorius 2022 sausis – rugsėjis 

5. Patvirtinti lopšelio-darţelio 2022 m. 

biudţeto projektą 

Direktorius,  

vyr. buhalteris 
2022 sausis 

6. Vaikų saugumo uţtikrinimui kontroliuoti, 

kaip vykdomos higienos normos grupėse, 

virtuvėje, baseine, skalbykloje, muzikos, 

Direktorius, maisto 

organizavimo  

specialistas, 

2022  

Visus metus 
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sporto salėse,  kitose patalpose ir lauko 

aikštelėse 

visuomenės sveikatos 

specialistas, ūkvedys 

7.Ugdymo(si) aplinkos gerinimas ugdymo 

priemonių įsigijimas pagal vaikų amţių, 

poreikius. Plėsti, atnaujinti lauko erdves 

 Direktorius, ūkvedys 

Visus metus pagal 

poreikį 

 

8. Ugdymo (-si) aplinkos gerinimas 

Atnaujinti likusią  dalį takų dangos. 
Direktorius, ūkvedys 2022 m. 

9.  Skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir 

gerosios patirties sklaidą, dalyvauti miesto ir 

respublikiniuose konkursuose, parodose 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

Visus metus 

10. Atnaujinti materialinę įstaigos bazę (pagal 

viešųjų pirkimų planą) 
Direktorius  Visus metus                                                                                                                                         

11. Įsigyti naują lauko įrenginį Direktorius 2022 m. 

12. Materialinių medţiagų tvarkymas ir 

pasiruošimas metinei įstaigos inventorizacijai 

nurašymo komisijos 

pirmininkė Laura 

Morkūnaitė  

2022 m. spalis-lapkritis  

 

 

PRITARTA 

Anykščių vaikų lopšelio-darţelio „Ţiogelis“ įstaigos tarybos 

2022 m. sausio    d. posėdţio protokoliniu nutarimu Nr.    (protokolas Nr.  ) 

 

 


