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LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ 

2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas 

1. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę per patirtinį ugdymą(si), 

laikantis Valdorfo pedagogikos principų. 

 

Uždaviniai: 

1.1. Skatinti vaikų pažintinę veiklą tyrinėjant, eksperimentuojant skirtingose grupės, lauko 

bei kitose netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

1.2. Skatinti ir telkti vaikų tėvus įvairinant ir praplečiant ugdymo turinio įgyvendinimą. 

1.3. Plėsti socialinių partnerių tinklą dalinantis ir perimant gerąją darbo patirtį. 

 

2. Tikslas 

1. Kurti aplinką padedančią palaikyti, stiprinti ir įtvirtinti besiformuojančius vaiko gebėjimus. 

Uždaviniai: 

2.1. Papildyti grupių ir laiko erdves priemonėmis suteikiančioms vaikui galimybes laisvai augti, 

pažinti, tyrinėti. 

2.2. Sudaryti sveikas ir saugias sąlygas vaikų ugdymui(si). 

2.3. Tobulinti vadybinę ir administracinę veiklą. 



VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 2021 METAMS 
 

Priemonė Laukiamas 

rezultatas 

Vykdytojai Laikas Atsiskaitymo 

forma 

Partneriai 

 

Tikslas. 1. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę per patirtinį ugdymą(si), 

laikantis Valdorfo pedagogikos principų. 

Uždavinys. 1.1. Skatinti vaikų pažintinę veiklą tyrinėjant, eksperimentuojant skirtingose grupės, 

lauko bei kitose netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

1.1.1. Veiklos 

planavimas, 

organizavimas, 

numatant būdus ir 

priemones, 

padedančias 

vaikams ugdytis 

pažintinę 

kompetenciją. 

 

Kryptingas 

ugdymo proceso 

planavimas, 

įdomi ir 

prasminga vaikų 

veikla, geresni 

pažintinės 

kompetencijos 

pasiekimai 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

2021 m. Veiklos planų 

analizė ir 

aptarimas 

mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

1.1.2. Grupių 

projektai „Aš 

jaunasis 

tyrinėtojas“ 

 

Kiekviena grupė 

parengs po 

projektą, 

pasirinkdamos 

tyrinėjimo ar 

eksperimentavim

o objektą, jį 

vykdys bei 

reflektuos 

Direktoriaus  

 pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

2021 m. 

vasaris-

birželis 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje bus 

pristatytos 

projektų 

refleksijos 

 

1.1.3. Edukacinės 

pažintinės išvykos 

Pažinimo 

kompetencijos 

įtvirtinimas 

ugdant smalsumo 

ir noro pažinti 

vertybines 

nuostatas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

2021 m. Edukacinių 

išvykų 

programos, 

nuotraukos 

Panevėžio 

gamtos 

mokykla, 

Pašilių 

stumbrynas, 

ūkininkai 

1.1.4. Inkliuzinio 

ugdymo kokybės 

užtikrinimas 

Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių turintys 

vaikai turi visas 

galimybes 

ugdytis 

kompetencijas ir 

tobulinti 

pasiekimus 

Vaiko gerovės 

komisija, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

2021 m. Spec. poreikius 

turintiems 

vaikams 

parengtos ir 

patvirtintos 

pritaikytos / 

individualios 

programos 

  

Uždavinys. 1.2. Skatinti ir telkti vaikų tėvus įvairinant ir praplečiant ugdymo turinio įgyvendinimą. 

1.2.1. Aplinkos 

erdvių kūrimas, 

įtraukiant mokyklos 

bendruomenę 

Sudarytos 

sąlygos vaikų 

ugdymui ir 

pedagogų 

Mokyklos 

bendruomenė 

2021 m. Veiklos 

programos, 

renginiai, 

interjero 

 



(eksperimentų ir 

atradimų 

laboratorija) 

 

veiklos įvairovei. 

Mokyklos 

bendruomenė 

išnaudoja savo 

gebėjimus 

detalės 

1.2.2. Veiklos 

netradicinėse 

aplinkose, 

įtraukiant mokyklos 

bendruomenę. 

Sudarytos 

sąlygos vaikų 

ugdymui ir 

pedagogų 

veiklos įvairovei. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2021 m. Direktoriaus 

įsakymai. 

Informacija 

skelbiama 

darželio 

tinklapyje, 

facebook 

paskyroje 

 

 

1.2.3.  

Suorganizuoti 

projektą „Profesijų 

savaitė“ įtraukiant 

tėvus, globėjus 

Tėvai dalinsis 

savo patirtimi ir 

žiniomis, pristato 

savo profesiją 

grupės vaikams 

 2021 m. 

gegužė 

Nuotraukos. 

Informacija 

skelbiama 

mokyklos 

tinklapyje, 

facebook 

paskyroje 

 

1.2.4. Suorganizuoti 

projektą „Mūsų 

šeimos 

rreceptas“ įtraukiat 

tėvus, globėjus 

Sukurta 

elektroninė 

receptų knyga, 

kurioje sudėti 

bendruomenės 

receptai 

 2021 m. 

lapkritis 

Nuotraukos. 

Informacija 

skelbiama 

mokyklos 

tinklapyje, 

facebook 

paskyroje 

 

1.2.5. Tėvų, globėjų 

aktyvesnis 

įtraukimas į įstaigos 

veiklą. 

Akcija „Mano 

mama, tėtis –

mokytojas„ 

Tėvai visč dieną 

dalyvaus 

mokyklos 

kasdieninėse 

veiklose. 

Pedagogai 2021 m. 

spalis 

Nuotraukos. 

Informacija 

skelbiama 

mokyklos 

tinklapyje, 

facebook 

paskyroje 

 

1.2.6. Mokyklos 

darbuotojų stendo 

sukūrimas „Kai aš 

mažas buvau“. 

Sukurtas 

mokyklos 

stendas, 

formuojantis 

įstaigos kultūrą 

Mokyklos 

bendruomenė 

2021 m. 

kovas 

Mokyklos 

stendas 

 

1.2.7. Vidinis 

auditas 

(mikroklimato 

tyrimas) 

Aiški mokyklos 

bendruomenės 

bendravimo ir 

bendradarbiavim

o situacija, 

parinktos 

priemonės 

dialogui gerinti. 

Direktorius, 

audito darbo 

grupė 

2021 m. 

lapkritis 

Audito 

dokumentai 

 

1.2.8. Elektroninio 

dienyno galimybių 

įsisavinimas. 

Naudojant 

elektroninį 

dienyną padidės 

galimybės 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m.  Grupių vaikų 

duomenys ir 

ugdymo 

proceso 

IKT specialistai 



glaudžiau 

bendrauti su 

tėvais, pateikti 

jiems daugiau 

informacijos apie 

vaikų ugdymą, 

kitą jiems 

aktualią 

informaciją. 

dokumentacija 

tvarkomi 

elektroniniame 

dienyne 

Uždavinys. 1.3. Plėsti socialinių partnerių tinklą dalinantis ir perimant gerąją darbo patirtį. 

1.3.1. Parengti 

ilgalaikę 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programą 

Siekiant ugdymo 

pažangos, 

tobulinama 

veikla perimant 

ir dalinantis kitų 

ikimokyklinių 

įstaigų, dirbančių 

pagal Valdorfo 

pedagogiką 

patirtimi 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

pažymėjimai 

PŠC, lektoriai, 

ikimokyklinės 

įstaigos 

dirbančios 

pagal Valdorfo 

pedagogiką 

1.3.2. Užmegzti 

ryšius su naujais 

socialiniais 

partneriais 

Pasidalinimas 

geraja darbo 

patirtimi 

Direktorius 2021 m. Sutartys su 

socialiniais 

partneriais 

 

1.3.3. Pristatyti 

projekto metu 

atnaujintas grupes 

Panevėžio miesto 

ikimokyklinių 

įstaigų vadovams 

Pristatytos 

modernios, 

inovatyvios, 

kūrybiškumą 

skatinančios 

grupių erdvės 

Direktorius 2021 m. 

spalis 

Nuotraukos Panevėžio 

miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo 

skyrius 

1.3.4. Suorganizuoti 

respublikinį 

projektą meninės 

raiškos tematika 

Suteikti vaikams 

galimybę 

išreikšti save 

meninėje 

veikloje. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

2021 m. 

spalis 

Projekto 

aprašymas, 

nuotraukos 

Lietuvos 

ikimokyklinės 

įstaigos 

1.3.5. Atestuoti dvi 

mokytojas: 1 

vyresniosios 

mokytojos, 1 

metodininko 

kvalifikacinėms 

kategorijoms. 

Aukštesnės 

kvalifikacijos 

mokytojai. 

Atestacijos 

komisija 

2021 m. 

II ir IV 

ketv. 

Mokytojų 

atestacijos 

dokumentai 

Atestacinė 

komisija, 

veiklos 

vertintojai 

Tikslas. 2. Kurti aplinką padedančią palaikyti, stiprinti ir įtvirtinti besiformuojančius vaiko 

gebėjimus. 

Uždavinys. 2.1. Papildyti grupių ir laiko erdves priemonėmis suteikiančiomis vaikui laisvai augti, 

pažinti, tyrinėti. 



2.1.1. Tyrinėjimo ir 

eksperimentavimo 

kampelių grupėse ir 

lauke įrengimas 

Galimybių 

vaikams tyrinėti, 

eksperimentuoti, 

atrasti, lyginti, 

grupuoti, pažinti 

sudarymas 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

2021 m. Grupių ir lauko 

aplinka 

Įvairūs tiekėjai, 

tėvai, įstaigos 

personalas 

2.1.2. Įrengti 

nusileidimo nuo 

kalniuko čiuožyklą 

Lauko žaidimų 

įrenginiai skatins 

vaikų fizinį 

aktyvumą, bus 

užtikrinta 

saugesnė ir 

patrauklesnė 

vaikų veikla 

lauke. 

Direktorius, 

ūkvedys 

2021 m. Įrenginiai 

žaidimo 

aikštelėse 

Tėvai 

2.1.3. Įsigyti dvi 

lauko pavėsines 

Praplėsti vaikų 

veiklos lauke 

galimybes 

Direktorius, 

ūkvedys 

2021 m. Pavėsinės Tiekėjai, 

įstaigos 

personalas, 

tėvai 

2.1.4. Įsigyti lauko 

įrenginių lopšelių 

grupių veiklai lauke 

Įvairesnė, 

įdomesnė ir 

prasmingesnė 

lopšelio grupių 

vaikų veikla 

lauke 

Direktorius, 

ūkvedys 

2021 m. Kiemo 

įrenginiai 

Tiekėjai, 

įstaigos 

personalas, 

tėvai 

2.1.5. Organizuoti 

vaikų išvykas į 

parką. 

Bus suteikta 

galimybė 

vaikams ne tik 

laisvai judėti, bet 

ir ugdysis jų 

supratimas apie 

saugų elgesį 

išvykose. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

2021 m. Išvykų lapai IU / PU 

mokytojų 

padėjėjai 

Uždavinys. 2.2. Sudaryti sveikas ir saugias sąlygas vaikų ugdymui(si). 

2.2.1. Organizuoti 

vaiko gerovės 

komisijos darbą 

Užtikrinta saugi, 

jauki, darni 

aplinką. 

Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių turintys 

vaikai laiku 

gauna Švietimo 

specialistų 

pagalbą 

Vaiko gerovės 

komisija 

2021 m. VGK planas Panevėžio 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

2.2.2. Projektas 

„Aš, tėtis ir mama – 

mes sportuojanti 

Gerės vaikų 

emocinė 

savijauta, tėvai 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

2021 m. 

gegužė 

Projekto 

aprašymas, 

nuotraukos 

Tėvai, rėmėjai 



šeima“ įsitrauks į 

įstaigos 

organizuojamas 

veiklas 

mokytojai 

2.2.3. Dalyvauti 

sveikatos biuro 

rengiamuose 

projektuose, 

renginiuose 

Gera vaikų 

fizinė, psichinė ir 

emocinė 

sveikata. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

2021 m. Sveikatos 

priežiūros 

specialisto 

veiklos planas 

Panevėžio 

sveikatos biuras 

2.2.4. Užtikrinti 

sveikatai palankią 

vaikų mitybą 

Vaikams ugdomi 

sveikatai 

palankios 

mitybos įpročiai, 

dalinai diegiamas 

„švediško 

stalo“ maitinimo

si principas 

Maitinimo 

paslaugų 

administratorius 

2021 m. Meniu, vaikų 

maitinimosi 

įpročiai 

Maisto 

produktų 

tiekėjai, 

visuomenės 

sveikatos 

centras 

2.2.5. Didinti 

ekologiškų 

produktų ir 

pažymėtu „Rakto 

skylutės“ simboliu 

įsigijimą 

Užtikrinti 

geriausią maisto 

produktų 

kokybę, 

patenkinti vaikų 

maisto medžiagų 

fiziologinius 

poreikius 

Direktorius, 

ūkvedys 

2021 m. Sutartys su 

maisto tiekėjais 

Maisto 

produktų 

tiekėjai, 

ūkininkai 

2.2.6. Atnaujinti 

salės apšvietimą. 

Apšvietimas 

atitiks higienos 

normų 

reikalavimus. 

Ūkvedys 2021 m. 

III–IV 

ketv. 

Nauji 

šviestuvai 

salėje. 

 

2.2.7. Dalyvavimas 

prevencinės 

programos „Zipio 

draugai“ veikloje. 

Priešmokyklinės

e grupėse 

įgyvendinama 

smurto ir patyčių 

prevencija. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m. Sutartis su 

prevencinės 

programos 

teikėjais 

VŠĮ „Vaiko 

labui“ 

Uždavinys. 2.3. Tobulinti vadybinę ir administracinę veiklą. 

2.3.1. Tobulinti 

administracijos 

darbuotojų 

kvalifikaciją. 

Administracijos 

darbuotojai įgys 

žinių savo veikos 

sričių klausimais. 

Direktorius 2021 m. Kvalifikacijos 

pažymėjimai 

Panevėžio 

švietimo 

centras, kiti 

paslaugų 

tiekėjai 

2.3.2. Tobulinti 

administracijos 

darbuotojų darbą, 

pagal galimybes 

atsisakant 

popierinių 

Dokumentai 

saugomi, 

archyvuojami, 

registruojami, 

nukreipiami, 

rengiami ir 

Direktorius 2021 m. Aplankai 

elektroninėje 

erdvėje 

IKT specialistai 



dokumentų derinami jų 

projektai bei 

valdomos 

užduotys 

elektroninėje 

erdvėje. 

2.3.3. 

Kompiuterizuoti 

maitinimo paslaugų 

administratoriaus ir 

sandėlininko darbo 

vietas 

Apskaita bus 

tvarkoma 

programoje, 

sumažės darbo 

laiko sąnaudos, 

tikslesni 

duomenys 

Direktorius 2021 m.  Programos 

tiekėjai, 

konsultantai 

2.3.4. Parengti ir 

įgyvendinti įstaigos 

vidaus kontrolės 

politiką 

Nustatyti įstaigos 

rizikos veiksniai, 

parengta jų 

analizė 

numatytos 

priemonės, 

pašalinančios 

neigiamą poveikį 

įstaigos veiklai 

Direktorius 2021 m. Vidaus 

kontrolės 

dokumentai 

SDG 

specialistai 

2.3.5. Peržiūrėti ir 

atnaujinti veiklos 

dokumentus. 

Veiklos 

dokumentai 

atitiks norminius 

teisės aktus. 

Direktorius, 

sekretorius 

2021 m. Įvairių tvarkų 

aprašai 

 

2.3.6. Racionaliai 

naudoti veiklos 

plano 

įgyvendinimui 

skirtas lėšas. 

Taupiai ir 

racionaliai 

naudojamos 

įstaigai skirtos 

lėšos. 

Direktorius, vyr. 

buhalteris 

2021 m. finansinės 

ataskaitos 

 

 

___________________________ 

SUDERINTA      SUDERINTA 

Lopšelio-darželio „Rugelis“    Lopšelio-darželio „Rugelis“ tarybos  

mokytojų tarybos posėdžio    2021 m. sausio 11 d. protokolu Nr. 1  

2021 m. sausio 11 d. protokolu Nr. 1     

         
  



Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ 

        2020 metų veiklos plano 

        1 priedas 

 

VAIKŲ SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Informacija Data, laikas Vieta Dalyviai Atsakingi 

1. Sausio 13-osios rytmetys 
2021 m. 

sausio 13 d. 
Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 
Visų grupių 

vaikai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2. 
Vasario 16-osios 

minėjimas 

2021 m. 

vasario 15-19 

d. 

Lopšelio-darželio 

salė, viešosios 

erdvės, grupės, 

kiemas 

Visų grupių 

vaikai 
Meninio ugdymo 

mokytojai 

3. Užgavėnių šventė 
2021 m. 
vasario 17 d. 

Lopšelio-darželio 

grupėse 
Visų grupių 

vaikai 
Meninio ugdymo 

mokytojai 

4. Kaziuko mugė 
2021 m.  
kovo 4 d. 

Lopšelio-darželio 

grupėse 
Visų grupių 

vaikai 

Gelmina 

Kučinskienė 

5. Kovo 11-osios minėjimas 
2021 m. 
kovo 8-12 d. 

Lopšelio-darželio 

salė, viešosios 

erdvės, grupės, 

kiemas 

Visų grupių 

vaikai 
Irena Bikulčienė 

6. 

Mokyklos darbuotojų 

stendo sukūrimas „Kai 

aš mažas buvau“. 

2021 m. 

kovas 
Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 

Įstaigos 

darbuotojai 
Direktorius 

7. 
Grupių projektai „Aš 

jaunasis tyrinėtojas“ 

2021 m. 

vasaris-

birželis 

Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės, 

grupės, kiemas, 

netradicinės 

erdvės 

Visų grupių 

vaikai 
Irena Bikulčienė 

8. 
Projektas „Sparnuočių 

sugrįžimas“ 
2021 m. kovas 

Lopšelio-darželio 

lauko erdvės, salė 
Visų grupių 

vaikai 
Jolanta Žigienė 

9. 
Velykinių darbelių paroda  

„Velykų belaukiant“ 

2021 m. kovo 

22 d.–

balandžio 4 d. 

Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 
Visų grupių 

vaikai 

Virginija 

Mickienė 

10. Grupių krikštynos 
2021 m. 

balandis 

Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 

Visų grupių 

vaikai 

Daiva Ratautaitė, 

Daiva Želnienė 

11. Padėkos vakaras 
2021 m. 

balandis 

Lopšelio-darželio 

salė 

Bendruomenė ir 

svečiai 

Meninio ugdymo 

mokytojai 

12. 

Projektas „Profesijų 

savaitė“ įtraukiant tėvus, 

globėjus 

2021 m. 

gegužė 
Lopšelio-darželio 

lauko erdvės 
Visų grupių 

vaikai 
Jūratė Kiaunienė 

13. 

Projektas „Aš, tėtis ir 

mama – mes 

sportuojanti šeima“ 

2021 m. 

gegužė 
Lopšelio-darželio 

lauko erdvės 

Visų grupių 

vaikai, tėvai, 

rėmėjai 

Gitana 

Dalmantaitė, 
Jūratė Kiaunienė 

14. 
Tęstinis projektas „Čia 

aš užaugau“ 

2021 m. 

gegužė 
Lopšelio-darželio 

salė 

Grupių vaikai, 

ansamblis 

„Ašarėlė“ 
Rima Mureikienė 

15. Vaikystės šventė  
2021 m. 

birželio 1 d. 

Lopšelio-darželio 

lauko erdvės 

Visų grupių 

vaikai 
Daiva Želnienė 

16. 
Piešinių paroda „Vaisiai ir 

daržovės – mūsų draugai“ 
2021 m. 

birželis 
Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 
Visų grupių 

vaikai 
Daiva 

Nasevičienė, 



Gelmina 

Kučinskienė 

17. 
Akcija „Mano mama, 

tėtis –mokytojas“ 
2021 m. 

spalis 

Lopšelio-darželio 

salė, kiemas, 

grupės 

Visų grupių 

vaikai 

Raimonda 

Grubinskienė 

18. 

Respublikinis projektas 

meninės raiškos 

tematika 

2021 m. 

spalis 

Lopšelio-darželio 

salė 

Lietuvos 

ikimokyklinės 

įstaigos 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, meninio 

ugdymo 

mokytojai 

19. 
Paroda „Dėdės rudenėlio 

kraitelė“ 
2021 m. spalis 

Panevėžio 

savivaldybės 

viešojoji 

biblioteka 

„Žiburėlis“, 

lopšelio-darželio 

kiemas 

Grupių vaikai ir 

tėveliai 

Palmira 

Leknickienė 

20.  

Projektas „Mūsų šeimos 

receptas“ įtraukiat tėvus, 

senelius, globėjus ir 
bendruomenę 

2021 m. 

lapkritis 
Lopšelio-darželio 

elektroninė erdvė 
Grupių vaikai ir 

tėveliai 
Direktorius 

21. Žibintų šventė  
2021 m. 

lapkritis 
Lopšelio-darželio 

salė, kiemas 
Visų grupių 

vaikai 
Silva Aleksienė 

22. 
Kalėdinių kompozicijų 

paroda 
2021 m. 

gruodis 
Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 

Visų grupių 

vaikai, tėvai, 

darbuotojai 
Daiva Ratautaitė 

 

_______________________ 

 


