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1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ vizija – saugi, moderni, atvira kaitai, patraukli savo 

turtinga ugdančiąja aplinka, ugdymo kokybe, turiniu, suburianti visą bendruomenę, įstaiga. 
 

Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ misija – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga ugdo ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, tenkina skirtingus vaikų 

ugdymo(si) poreikius, užtikrindama fizinį ir psichinį vaiko vystymą(si), papildo ugdymą šeimoje 

(teikia kvalifikuotą pagalbą šeimai, padeda vaikui pasirengti mokyklai), specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčius vaikus integruoja į įprastos raidos vaikų grupes.  
 

Vaikų, grupių komplektų skaičius, pedagoginių darbuotojų skaičius, kiti duomenys apie 

įstaigą 2022 m. 

Lopšelio-darželio „Mažylis“ grupės komplektuojamos pagal amžių: 2-3 m., 3-4 m., 4-5 m.,  

5-6 m. ir 6-7 m.; veikia dvi lopšelio grupės, viena priešmokyklinio ugdymo grupė, trys darželio 

grupės. Į lopšelį-darželį priimami vaikai nuo dviejų iki septynerių metų amžiaus. Įstaigą lanko 116 

vaikų. Tėvų pageidavimu priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai gali lankyti nuo penkerių metų 

amžiaus.  

Įstaigoje dirba 15 pedagoginių darbuotojų, iš jų: 10 mokytojų dirbančių pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą (kiekvienoje grupėje po 2 pedagogus), 2 mokytojai dirbantys pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą (grupėje 2 pedagogai), meninio ugdymo pedagogas, 

neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui), logopedas, psichologas. Pedagogai turi šias kvalifikacines kategorijas: 1 mokytojas 

dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą – auklėtojo, 8 mokytojai dirbantys pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą – vyresniojo mokytojo (auklėtojo), 1 

mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą – mokytojo metodininko; 1 mokytojas 

dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą – studijuoja; meninio ugdymo pedagogas – įgijęs 

vyresniojo muzikos mokytojo, logopedas – vyresniojo logopedo kvalifikacinę kategoriją, turi 

magistro laipsnį. Visose lopšelio-darželio „Mažylis“ bendrojo ugdymo grupėse vykdomas 

įtraukusis ugdymas. Logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. 

Švietimo pagalbą teikia ir psichologas (turi magistro laipsnį).   
 

Įstaiga ugdymo procesą organizuoja vykdydama šias programas: 

-  Ikimokyklinio ugdymo programa „Mažylio žingsneliai“; 

- Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. 
 

Lopšelis-darželis, atsižvelgdamas į tėvų pageidavimus ir įstaigos galimybes, vaikams 

organizuoja papildomo ugdymo paslaugas. Veikia krepšinio treniruotės („Mažylio sporto klubas“, 

(2 kartus per savaitę), anglų kalbos būrelis („Mažieji šnekučiai“, 2 kartus per savaitę), keramikos 

būrelis (1 kartą per savaitę). Papildomo ugdymo paslaugos gali keistis priklausomai nuo tėvų 

poreikių ir įstaigos galimybių. 

 

2022 m. veiklos prioritetai:  

 Priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas, STEAM idėjų integravimas. 

 Pilietiškumo ugdymas per pažinimo, sveikatingumo ir fizinio aktyvumo principus. 

 Palankaus mikroklimato kūrimas įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. 
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2. SSGG ANALIZĖ 

 

Etosas 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Įstaigos aplinka saugi, renovuotas įstaigos 

pastatas, atnaujintos lauko erdvės, išardytos 

nesaugios dangos. 

 Bendruomenės nariai įtraukiami į įstaigos 

kultūros ir tradicijų kūrimą. 

 Kuriamas bendruomenės poreikius 

atliepiantis mikroklimatas, išklausoma ir 

atsižvelgiama į bendruomenės nuomones. 

 Įstaiga nuolat plečia bendradarbiavimo ryšius 

su socialiniais partneriais, palaiko esamus. 

 Sunkumai, kilę dėl ekstremalios Covid-19 

situacijos.  

 Bendruomenės nariai kartais vangiai 

dalyvauja įstaigos veikloje (talkose, 

akcijose, parodose). 

 Kai kurios erdvės ne pilnai išnaudotos ir 

įkurtos. 

 

Galimybės Grėsmės 

 Bendruomenė skatinama aktyviau įsitraukti, 

dalyvauti bendruose renginiuose, 

projektuose, talkose, siūlyti savo idėjas.  

 Siekiant kurti gerą mikroklimatą, atlikti 

įvairius tyrimus, parengti rekomendacijas.  

 Stiprinti socialinius ryšius su kitomis 

įstaigomis, mokyklomis, dalintis gerąja 

patirtimi. 

 Nuolat kintančios rekomendacijos dėl 

Covid-19 sukeltos ekstremaliosios 

padėties. 

 Dėl pandemijos susidariusi situacija 

nepalanki bendruomenės narių 

dalyvavimui. 

 Kai kurių tėvų nepagarbus bendravimas su 

įstaigos gal darbuotojais 

Vaiko ugdymas ir ugdymasis 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Įstaiga dirba pagal atnaujintą ikimokyklinio 

ugdymo programą „Mažylio žingsneliai“. 

 Kasmet rengiamas metų Sveikatos 

stiprinimo planas. 

 Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo 

programų „Zipio draugai“, „Kimochis 

naudojimas. 

 Mokytojų padėjėjų, dirbančių su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais, trūkumas. 

 Kylantys iššūkiai dėl vaikų nelankymo 

ugdymo įstaigos.  

 Ne visi tėvai operatyviai reaguoja į vaikui 

iškilusius ugdymo(si) ir elgesio 

sunkumus.  

Galimybės Grėsmės 

 Dalinimasis gerąja patirtimi, mentoriavimas 

naujiems pedagogams. 

 Seminarai apie vaikų ugdymo(si) proceso 

tobulinimą, naujovių taikymą, įtraukiojo 

ugdymo(si) organizavimą. 

 Dėl ekstremaliosios padėties suplanuotos, 

tačiau neįgyvendintos veiklos.  

 Tėvai nepakankamai aktyviai dalyvauja 

vaikų ugdymo(si) tobulinime, 

įgyvendinime bei tęstinėje veikloje 

namuose. 

 Tėvų neatsakingas požiūris, į įstaigą 

vedant vaikus su ligos požymiais. 

Vaiko ugdymo(si) pasiekimai 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Taikomi inovatyvūs metodai ir priemonės,  Per aukšti tėvų, auginančių specialiųjų 
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skatinančios vaikų individualią pažangą.  

 Veikla organizuojama pagal atnaujintus 

įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašus. 

ugdymo(si) poreikių turinčius vaikus, 

reikalavimai patiems vaikams.  

 Tėvai per mažai domisi vaikų pasiekimų 

ir pažangos vertinimu, todėl atsiranda 

skirtingi pedagogų ir tėvų reikalavimai 

vaikams. 

Galimybės Grėsmės 

 Darbas komandoje (pedagogai – tėvai – 

administracija) vertinant vaikų pasiekimus. 

 Bendradarbiauti su mokyklomis tobulinant 

priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimus. 

 Tėvai nenoriai vadovaujasi specialistų 

rekomendacijomis. 

 Nepakankamas pedagogų nekontaktinis 

darbo laikas. 

 Didelis vaikų su specialiaisiais 

ugdymo(si) )poreikiais skaičius vienoje 

bendrojo ugdymo grupėje. 

 Mokytojų padėjėjų darbui su specialiųjų 

poreikių turinčiais vaikais trūkumas. 

Parama ir pagalba vaikui, šeimai 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su 

Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetu. 

 Bendradarbiavimas su LASUC Sutrikusios 

raidos vaikų konsultavimo skyrius, Vilniaus 

pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko 

raidos centru, Nacionaliniu visuomenės 

sveikatos centru. 

 Organizuojami seminarai, mokymai 

pedagogams, tėvams. 

 Rekomendacijomis ir patarimais dalijamasi 

su tėvais. 

 Sudaromi pagalbos vaikui planai. 

 Komandinis  įstaigos pedagogų darbas. 

 Atsakinga vaiko gerovės komisijos veikla. 

 Įstaigoje trūksta specialiojo ir socialinio 

pedagogo. 

 Trūksta mokytojų padėjėjų, dirbančių su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais. 

 Nepakankamas mokytojų padėjėjų darbo 

laikas su specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčiais vaikais. Pagalbos vaikui laikas 

– 2 val. per dieną, menkas atlyginimas – 

tai   nemotyvuoja dirbti. 

 Švietimo pagalbos specialistų ir 

pedagogų rekomendacijų nesilaikymas. 

 

Galimybės Grėsmės 

 Pedagogų kompetencijų tobulinimas.  

 Bendri specialistų mokymai pedagogams ir 

tėvams. 

 Teikiama švietimo pagalba tėvams. 

 Emocinė ir psichinė tėvų savijauta 

ekstremalios situacijos laikotarpiu. 

 Tėvų vengimas konsultuotis ir gauti 

švietimo pagalbą. 

Ištekliai 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Skatinamas ir palaikomas personalo 

tarpusavio bendradarbiavimas, nuolat 

tobulinamos jų kompetencijos.   

 Nedidelė pedagoginių darbuotojų kaita.  

 Įstaigos aplinka tenkina kiekvieno vaiko 

fizinius, protinius, emocinius ir dvasinius 

 Perėjimo prie nuotolinio ugdymo proceso 

sukelti iššūkiai. 

 Kompiuterinio raštingumo seminarų 

stoka. 

 Iššūkiai, kylantys pereinant prie 

elektroninio dienyno. 
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poreikius. Įrengtas pagal paskirtį 

multisensorinis kambarys.  

 Savalaikė patalpų, inventoriaus ir lauko 

aikštelių priežiūra. 

 Tėvai nuolat informuojami finansinės 

atskaitomybės klausimais. 

 Finansavimas iš valstybės ir savivaldybės 

lėšų, iki 1,2 procentų pajamų mokesčio 

parama. 

 Didelė interaktyvių priemonių kaina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimybės Grėsmės 

 Ieškoti būdų, kaip įsigyti interaktyvių 

priemonių. 

 Tėvų parama, socialinių partnerių parama, ir 

kt. 

 Projektinių lėšų pritraukimas. 

 Esant ekstremaliai situacijai, nėra 

galimybės tiesiogiai įsisavinti žinias ir 

dalintis patirtimi dėl inovatyvių 

priemonių naudojimo. 

 Biudžeto lėšų trūkumas. 

Įstaigos vadyba 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės  

 Įstaigos darbuotojai kryptingai ir nuosekliai 

siekia strateginiame plane numatytų tikslų. 

 Kasmet atliekamas vidaus auditas. 

 Įstaigoje atliekamas pedagogų ir kitų 

darbuotojų vertinimas, vertinimo rezultatai 

analizuojami ir panaudojami veiklos 

tobulinimo strategijai numatyti. 

 Sudarytos sąlygos dalyvauti kompetencijų 

tobulinimo renginiuose ir nuotoliniu būdu. 

 Lopšelio-darželio taryba, grupės tėvų 

komitetai ir administracija sprendimus priima 

kartu. 

 Nuotolinio bendravimo ir 

bendradarbiavimo sunkumai. 

 Ne visi įstaigos nariai prisiima atsakomybę 

už sprendimų įgyvendinimą. 

 Laiko stoka įsigilinti į įstaigos strateginius 

planus. 

 

Galimybės Grėsmės 

 Inovatyvių sprendimų priėmimas, plėsti 

šiuolaikinių technologijų naudojimą. 

 Nuolatinis vadovo ir administracijos 

darbuotojų kompetencijų tobulinimas. 

 Dalyvaujama Europos Sąjungos 

organizuojamuose projektuose. 

 Neplanuotos išlaidos. 

 Besikeičianti valstybės politika, 

vykstantys pokyčiai ikimokyklinio 

ugdymo srityje įtakoja kai kurių tikslų 

kitimą. 

 Daugelis tėvų nesusipažįsta su 

informacija įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

 Didelis dėmesys informacijos susijusios  

su Covid-19 skelbimui; įstaigos tvarkų, 

ataskaitų skirtingoms institucijoms, laiškų 

bendruomenei rengimui; paviršių tyrimui.  
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Svarbiausi įstaigos pasiekimai 2021 metais: 
 

Vykdyti projektai miesto, šalies ir tarptautiniu mastu: 

Birželio-lapkričio mėn. Vilniaus m. savivaldybės finansuojamas visuomenės aplinkosauginio 

švietimo projektas „Žalioji Mažylio kelionė“. 

Nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“, bendradarbiaujant su UAB „Atliekų 

tvarkymo centru“. 

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“. 

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimo 

projektas „Graži šypsena“. 

Dalyvavimas programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas 

vaikų ugdymo įstaigose“. 

Dietologijos paslaugos ir sudaryta pirkimo-bendradarbiavimo sutartis su „Sanus Cibus“. Naujo 

valgiaraščio įsisavinimas. 
 

Įstaigos organizuoti renginiai šalies ir miesto mastu: 

Kovo mėn. organizuota tarptautinė akcija „Gražių žodelių diena“ bendradarbiaujant su Nanto 

(Nantes) miesto mokykla. 

Balandžio mėn. – tarptautinė  velykinių darbelių paroda bendradarbiaujant su Švedijos mokykla. 

Gegužės mėn. dalyvauta respublikinėje akcijoje saugaus eismo savaitėje „Mano draugas 

šviesoforas“. 

Organizuoti 6 (šešių) grupių tėvų susirinkimai. 

Birželio-rugpjūčio mėn. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų iniciatyva „Žaliosios 

gamtos taisyklės“. 

Birželio-rugpjūčio mėn. organizuota respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų akcija „Žalioji 

kelionė po gamtą“. 

Rugpjūčio-rugsėjo mėn. įgyvendinta Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų nuotraukų paroda „Žvalgausi po Vilnių“. 

Rugsėjo-spalio mėn. – nuotraukų  paroda „Daržo istorijos“ bendradarbiaujant su Vilniaus 

karaliaus Mindaugo mokykla. 

Lapkričio mėn. organizuota respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinė-praktinė 

konferencija „STEAM veiklos žaliosiose lauko aplinkose”. 

Gruodžio mėn. surengta kalėdinė bendruomenės akcija „Gera daryti gera“, bendradarbiauta su 

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centru. 

Lopšelio-darželio tarybai pritarus, organizuota bendruomenės narių pastato erdvių puošyba 

,,Kalėdiniai skanėstai“. 
 

Dalyvavimas socialinių partnerių renginiuose ir edukacinės išvykos, bendradarbiavimas: 

Sausio 13 d. pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, organizatorius – Tarptautinė komisija 

nacių ir sovietinio režimo okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. 

Sausio-balandžio mėn. – Šiaulių  miesto savivaldybės Švietimo centro organizuotoje ilgalaikėje 

programoje ,,Įtraukiojo ugdymo modelio taikymas ikimokyklinėse įstaigose“, respublikiniame 

projekte ,,Vaikų matematinis ugdymas, kaupiant geometrinę patirtį“. 

Vasario mėn. – respublikinis  virtualus vaikų žodinės ir meninės raiškos projektas „Greitakalbę 

pakartok, ką nupiešti – pagalvok!“. Bendradarbiauta su Šiaulių lopšeliu-darželiu „Žirniukas“;  

respublikinė akcija „Lietuvos vaikai sveikina Lietuvą skambindami varpais“, bendradarbiauta su 

UAB „Percussion Play Baltics“. 

Kovo mėn. – respublikinis  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų STEAM 

projektas „Vandens užkalbėtojai“, bendradarbiauta su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Žilvitis“; 

sąmoningumo mėnuo „Be patyčių“, bendradarbiauta su VšĮ „Vaikų linija“; Vilniaus miesto 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Mūsų 

draugystės simbolis“ bendradarbiaujant su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Gelvonėlis“. 

Balandžio mėn. dalyvauta respublikiniame  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, 

mokytojų, tėvų STEAM virtualaus kūrybinio projekto nuotraukų parodoje „Jau pabudo vabalai“, 
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bendradarbiauta su Kauno lopšeliu-darželiu „Gintarėlis“;  tarptautinis vaikų meno projektas 

„Kurpaitė mamai“, bendradarbiauta su Kauno menų darželiu „Etiudas“. 

Spalio mėn. – respublikinis ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, 

mokytojų bei tėvų STEAM projektas-virtuali paroda „Rudenėli, ačiū“, bendradarbiauta su Kauno 

Šančių lopšeliu-darželiu. 

Lapkričio mėn. – Vilniaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų 

STEAM veiklų projekte „Mandala kitaip“, bendradarbiauta su Vilniaus lopšeliu-darželiu 

„Varpelis“; priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų išvykos į Vilniaus saugaus miesto centrą, 

edukacinės veiklos „Saugus eismas“, „Sveika gyvensena“; edukacinė veikla „Priešgaisrinė 

sauga“, ekskursija po Lazdynų seniūniją. 

LASUC organizuoti mokymai „Individualus pagalbos ir elgesio intervencijos planas. Elgesio ir 

akademinė pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių“, „Elgesio šaknys mūsų 

nervų sistemoje“. Metodinis A spektro mokyklų tinklo ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

susitikimas. 

Bendradarbiaujama su VšĮ „Vaiko labui“, dalyvavimas mokymuose. Įstaigos priešmokyklinio 

ugdymo grupėje vykdoma socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo programa „Zipio draugai“. 

Atlikti tyrimai:  „Komandinis darbas“, „Adaptacija darželyje“, „Įstaigos mikroklimatas“, 

rezultatai pristatyti pedagogų tarybos posėdžių metu. 
 

Problemos, su kuriomis susidūrė įstaiga praėjusiais metais: 

1. Ekstremalios situacijos keliami iššūkiai. 

2. Įstaigos ir pedagogų pasirengimo trūkumas organizuojant vaikų ugdymą(si) hibridiniu būdu. 

3. Lėšų trūkumas. 

4. Psichologinė įtampa, nuovargis.  
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3. 2022 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Data Atsakingi vykdytojai 

1. Priešmokyklinio/ 

ikimokyklinio 

ugdymo kokybės 

gerinimas, STEAM 

idėjų integravimas 

1.1. Skatinti pedagogų 

kompetencijų tobulinimą ir 

inovacijų taikymą  

Organizuoti kompetencijų plėtojimo 

renginius apie inovacijų taikymą, 

STEAM integravimą. 

Visus metus Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

 

 

 Skatinti pedagogų savišvietą. Visus metus 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymu, 

pedagogai 

  Dalyvauti mokymuose, seminaruose 

apie inovatyvių technologijų 

įsisavinimą, darbą su atnaujinta 

priešmokyklinio ugdymo programa. 

Visus metus 

 

Pedagogai 

 1.2. Organizuoti renginius ir 

projektines veiklas STEAM 

idėjų plėtojimui 

Organizuoti ekskursijas į muziejus, 

parduotuves, saugaus eismo mokyklą, 

priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir kt. 

Visus metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

 

  Organizuoti akcijas, konkursus, 

viktorinas ir kt. 

Visus metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

  Įstaigoje vykdyti STEAM idėjų 

integravimui skirti projektai. 

Visus metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

  Organizuoti grupių projektines veiklas. Visus metus Pedagogai 

 1.3. Įtraukti tėvus į ugdymo(si) 

procesą, vaikų pasiekimų 

vertinimo tobulinimą 

Teikti tėvams aktualią informaciją 

individualiai ir grupių tėvų 

susirinkimuose apie ugdomus 

priešmokyklinio/ 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimus ir kompetencijas. 

Du-trys kartai 

per metus 

 

 

Priešmokyklinio/ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai 

  Konsultuoti ir bendradarbiauti su vaikų 

tėvais individualių pokalbių metu, 

telefonu, el. paštu. 

Visus metus 

 

 

Pedagogai, psichologas, logopedas 
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  Rengti pranešimus tėvams aktualiais 

klausimais stenduose, el. paštu, įstaigos 

internetinėje svetainėje. 

 

 

Visus metus 

 

 

Pedagogai 

  Bendrų parodų, švenčių, renginių, 

ekskursijų, konkursų, projektinės 

veiklos su tėvais organizavimas ir 

vykdymas. 

Visus metus 

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, pedagogai 

 

 

 

 Rengti mokytojo dirbančio pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą 

rekomendacijas mokykloms. 

2022 m. gegužės 

mėn. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, meninio ugdymo 

pedagogas, neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui), logopedas, psichologas, 

direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

  Atlikti tyrimus apie ugdymo kokybę, 

vaikų savijautą įstaigoje, rezultatus 

pristatyti darželio bendruomenei. 

2022 m.  Psichologas  

 

 1.4. Plėsti naujų socialinių 

partnerių tinklą 

Bendradarbiauti su įvairiomis mokslo ir 

verslo įmonėmis. 

Visus metus Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

  Įsitraukti į kitų ugdymo įstaigų 

(darželių, mokyklų) organizuojamus 

renginius, projektus. 

Visus metus   Pedagogai, sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

  Inicijuoti bendradarbiavimą su Europos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 

Visus metus Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2. Pilietiškumo 

ugdymas per 

pažinimo, 

sveikatingumo ir 

fizinio aktyvumo 

principus 

2.1. Pilietiškumo ugdymas per 

pažinimo, sveikatingumo ir 

fizinio aktyvumo principus 

Atsižvelgiant į parengtą 2022 m. 

sveikatos stiprinimo planą ir Sveikatos 

stiprinimo programą „Sveikas Mažylis“ 

2020-2024 m., organizuoti įvairius 

renginius. 

Visus metus 

 

 

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, sveikatos 

priežiūros specialistas, 

neformaliojo ugdymo pedagogas 

(fiziniam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 
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lavinimui), kiti pedagogai 

  Organizuoti bendruomenės sporto 

šventes ir kitus sporto renginius. 

 

Vieną kartą į 

ketvirtį 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

 

  Įstaigos interneto svetainėje sveikatos 

skiltyje teikti informaciją tėvams 

mitybos, higienos įgūdžių lavinimo 

temomis. 

Visus metus 

 

Sveikatos priežiūros specialistas, 

neformaliojo ugdymo pedagogas 

(fiziniam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui), psichologas 

  Dalyvauti nacionaliniuose projektuose 

„Sveikatiada“, „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“. 

Visus metus 

 

Neformaliojo ugdymo pedagogas 

(fiziniam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui), ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai 

 2.2. Organizuoti pilietiškumo 

ugdymui skirtus renginius 

netradicinėse aplinkose 

Bendradarbiaujant su darželio 

bendruomene organizuoti išvykas. 

Vieną kartą į 

ketvirtį 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

  Organizuoti akcijas, iniciatyvas skirtas 

Lietuvos ir Vilniaus miesto svarbių datų 

minėjimui (Lietuvos vėliavos diena, 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena, 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena, 700 m. Vilniaus gimtadienį ir 

kt.). 

Visus metus 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

pedagogai 

  Organizuoti veiklas lauko žaliosiose 

erdvėse. 

Visus metus 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 
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pedagogai, psichologas, logopedas, 

sveikatos priežiūros specialistas, 

neformaliojo ugdymo pedagogas 

(fiziniam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

 

 

 

 

 2.3. Diegti naujoves sveikatos 

stiprinimo, fizinio aktyvumo, 

higienos ugdymo srityse 

Tobulinti pedagogų kompetencijas 

sveikatos stiprinimo srityje. 

Visus metus Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo ugdymo pedagogas 

(fiziniam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui), pedagogai 

  Organizuoti dalijimosi patirtimi 

renginius, skaityti pranešimus 

susirinkimų (pedagogų, tėvų) metu. 

Visus metus 

 

Pedagogai, sveikatos priežiūros 

specialistas, neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

  Atnaujinti tikslinę literatūrą. Visus metus 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 2.4. Vykdyti prevencinę veiklą,  

ją koordinuoti 

 

 

Tęsti socialinio-emocinio intelekto 

ugdymo programą „Kimochis“, 

tarptautinę socialinio bei emocinio 

intelekto ugdymosi programą ,,Zipio 

draugai“. 

Visus metus Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo  

pedagogai 

  Vykdyti veiklas (edukacinės valandėlės, 

veiklos grupėse, prevenciniai projektai), 

padedančias vaikams atpažinti ir 

įvardinti savo bei kitų vaikų jausmus. 

Visus metus 

 

Psichologas, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai 

 

  Klausyti psichologo paskaitų, diskusijų. Visus metus Psichologas 

 2.5. Įrengti naujas, 

šiuolaikiškas lauko erdves, 

Turtinti lauko aikštelių aplinką naujais, 

vaikų judėjimo ir žaidimo poreikius 

Visus metus 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, pedagogai. 
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papildyti sporto inventorių 

 

tenkinančiais įrenginiais, erdvėmis. 

Įrengti futbolo aikštelę. 

  Atnaujinti salę, sportinį inventorių. Visus metus Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, meninio 

ugdymo pedagogas, neformaliojo 

ugdymo pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų lavinimui) 

 

 

 2.6. Bendradarbiauti su kitomis 

ugdymo įstaigomis, Vilniaus 

sveikatos biuru „Vilnius 

sveikiau”, Nacionaliniu 

sveikatos centu, Lietuvos 

Teniso Sąjunga vykdyti 

bendras veiklas, projektus 

 

 

Dalyvauti projekte „Graži šypsena“, 

kituose renginiuose skirtuose higienos 

įgūdžių lavinimui, ligų prevencijai ir kt.  

Visus metus Sveikatos priežiūros specialistas, 

pedagogai 

  Bendradarbiaujant su kitomis ugdymo 

įstaigomis organizuoti sporto renginius 

(estafetes, draugiškas krepšinio, stalo 

teniso varžybas ir kt.). 

Visus metus Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, meninio 

ugdymo pedagogas, neformaliojo 

ugdymo pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų lavinimui) 

3. Palankaus 

mikroklimato kūrimas 

įgyvendinant įtraukųjį 

ugdymą 

3.1. Sklandus komandinis 

darbas realizuojant įtraukųjį 

ugdymą. 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai su 

tėvais, aptariant individualius pagalbos 

vaikams planus, komandinio darbo 

efektyvumą. 

Visus metus 

 

Vaiko gerovės komisija 

  Dalintis savalaike informacija apie 

vaikų pažangą ir pasiekimus. 

Visus metus 

 

Direktorius, pedagogai, logopedas, 

psichologas 

  Atlikti tyrimus apie darbuotojų savijautą 

ir kolegialų darbą įstaigoje, rezultatus 

pristatyti darželio bendruomenei. 

2022 m.  Psichologas  
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 3.2. Kurti palankią, inovatyvią 

aplinką. 

Rengti metodines priemones grupės ir 

lauko aplinkoje. 

Visus metus Pedagogai 

  Pildyti grupės aplinkas naujomis ir 

inovatyviomis ugdymo(si) 

priemonėmis, žaislais. 

Visus metus Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

  Aktyviai naudoti IKT ugdymo turiniui 

atskleisti, individualiam darbui su 

vaiku. 

Visus metus   Pedagogai. 

 

 3.3. Dalintis gerąja patirtimi Ruošti pranešimus pedagogams ir 

tėvams. 

Visus metus 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, logopedas, 

psichologas 

  Dalyvauti konferencijose, skaityti 

pranešimus. 

Visus metus 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

 

  Dalyvavimas metodiniuose kitų 

ikimokyklinių įstaigų organizuojamuose 

renginiuose. 

Visus metus 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

 Dalintis patirtimi atvirų veiklų metu Visus metus Pedagogai 

 3.4. Bendradarbiauti su 

Vilniaus pedagogine 

psichologine tarnyba, Vaiko 

raidos centru, Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių ugdymo centro 

Sutrikusios raidos vaikų 

konsultavimo skyriumi 

Dalyvauti mokymuose, seminaruose, 

konsultacijose. 

Visus metus Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, pedagogai 

 Dalyvauti projektinėje veikloje, 

renginiuose. 

Visus metus Psichologas, logopedas, pedagogai. 

 

__________________________________________________________________________________________________________  
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1 PRIEDAS 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ  PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Laukiami rezultatai Vykdytojai Partneriai Laikas 

1.  Literatūrinė-muzikinė pramoga 

„Atkeliauja trys karaliai“  

Bendruomeniškumo jausmo 

puoselėjimas  

Meninio ugdymo pedagogas Visų grupių pedagogai 

 

Sausio mėn. 

2.  Pilietiškumo akcija Laisvės 

gynėjų dienai paminėti 

„Atmintis gyva, nes liudija“  

Pilietiškumo ugdymas Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Visų grupių pedagogai 

 

Sausio mėn. 

3.  Vilniaus 700-ojo gimtadienio 

minėjimas  

Pilietiškumo ugdymas Direktorius, grupių pedagogai Darželio bendruomenė Sausio mėn. 

4.  Projekto „Keliauju atrasti ir 

pažinti Vilnių“ Vilniaus m. 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

akcija „Piešiu savo miesto 

žemėlapį“ 

Pilietiškumo ugdymas, 

bendruomeniškumo jausmo 

puoselėjimas, 

4-os priešmokyklinio ugdymo 

grupės pedagogai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Vilniaus m. ugdymo 

įstaigos 

 

Sausio mėn. 

5.  Akcija „Komplimentų diena“ Bendruomeniškumo jausmo 

puoselėjimas, pozityvios 

atmosferos kūrimas 

4-os priešmokyklinio ugdymo 

grupės pedagogai, logopedas 

Visų grupių pedagogai 

 

Sausio mėn. 

6.  Emocinio intelekto lavinimo ir 

kalbos ugdymo projekto „Jausk 

ir kalbėk“ edukacinės veiklos 

Emocinio intelekto lavinimas, 

kalbos ugdymas 

Psichologas, logopedas Visų grupių pedagogai 

 

Sausio – 

vasario mėn. 

7.  Projekto „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“ veikla „Virtualios 

fizinio ugdymo pamokėlės“ 

Fizinio aktyvumo skatinimas 

taikant inovatyvias fizinio 

ugdymo formas 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

Visų grupių pedagogai 

 

Sausio – 

vasario mėn. 

8.  Bendruomenės žiemos sporto 

šventė „Sniego estafetės“ 
 

Bendruomenės telkimas, fizinio 

aktyvumo skatinimas, sveikos 

gyvensenos puoselėjimas 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

Visų grupių pedagogai 

 

Vasario mėn. 
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9.  Literatūrinė-muzikinė pramoga 

Valstybės atkūrimo dienai 

paminėti „Mano linkėjimai 

Lietuvai“ 

 

Pilietiškumo ugdymas Meninio ugdymo pedagogas Visų grupių pedagogai Vasario mėn. 

10.  Užgavėnių varžytuvės 

„Skaniausias Užgavėnių 

blynas“  

Lietuvių liaudies tradicijų 

puoselėjimas, pilietiškumo 

ugdymas, bendruomeniškumo 

jausmo skatinimas 

Meninio ugdymo pedagogas, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

Darželio bendruomenė Vasario mėn. 

11.  Apklausa dėl vaikų ir pedagogų 

savijautos įstaigoje vertinimo 

Palankaus mikroklimato kūrimas Psichologas Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

Kovo mėn. 

12.  Kaziuko mugė, bendruomenės 

paroda „Mano spalvingas 

darbelis“ 

Bendruomeniškumo jausmo 

skatinimas, bendradarbiavimas  

Grupių pedagogai Darželio bendruomenė 

 

Kovo mėn. 

13.  Ornitologo edukacinė veikla 

 

Ekologinių pradmenų skatinimas Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Ornitologas G. Petkus 

 

Kovo mėn. 

14.  Edukacinė pramoga Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti 

Pilietiškumo ugdymas Meninio ugdymo pedagogas Visų grupių pedagogai Kovo mėn. 

15.  Akcija Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti „Mūsų gėlės 

Lietuvai“ 

Vaikų kūrybiškumo, saviraiškos 

skatinimas, pilietiškumo 

ugdymas 

1-os lopšelio ir 2-os darželio 

grupių pedagogai 

Visų grupių pedagogai  Kovo mėn. 

16.  VšĮ „Vaikų linija“ prevencinė 

akcija sąmoningumo mėnuo 

„Be patyčių“ 

Formuoti patyčioms nepalankias 

nuostatas, skatinti toleranciją, 

supratingumą, pakantumą 

Psichologas, logopedas Visų grupių pedagogai Kovo mėn. 

17.  Edukacinis renginys Žemės 

dienai paminėti 

Ekologinių, aplinkosauginių 

idėjų puoselėjimas 

 

Meninio ugdymo pedagogas 3-os darželio grupės 

pedagogai 

Kovo mėn. 

18.  Pavasario bendruomenės šventė 

„Pasitinkam pavasarį bėgimu“  

Fizinio aktyvumo skatinimas, 

sveikos gyvensenos puoselėjimas 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

Darželio bendruomenė 

 

Kovo mėn. 
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lavinimui) 

19.  Akcija „Gražių žodelių diena“ Plėtoti vaikų bendravimo ir 

bendradarbiavimo patirtį 

4-os priešmokyklinio ugdymo 

grupės pedagogai, visų grupių 

vaikai, logopedas 

 

 

 

 

Visų grupių pedagogai Kovo mėn. 

20.  Edukacinė veikla vandens 

dienai paminėti 

Sveikatos stiprinimas, sveikos 

mitybos skatinimas. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

Pedagogai Kovo mėn. 

21.  Edukacinė išvyka į Vilniaus 

apskrities priešgaisrinę 

gelbėjimo valdybą 

Ugdymas netradicinėse 

aplinkose, priešgaisrinė sauga. 

3-os darželio, 4-os 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

pedagogai 

Vilniaus apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba 

Balandžio 

mėn. 

22.  Stalo teniso užsiėmimai 

„Mažojo kamuoliuko 

pradmenys“ 

 

Fizinio aktyvumo skatinimas ir 

sveikatos stiprinimas 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

Visų grupių pedagogai Balandžio 

mėn. 

23.  Edukacinė ekskursija į Vilniaus 

saugaus miesto centrą  

Žinių apie saugų eismą gilinimas Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

3-os darželio grupės 

pedagogai 

Balandžio 

mėn. 

24.  STEAM akcija „Papuošk ir 

padovanok margutį“  

STEAM idėjų plėtojimas 6-os darželio grupės pedagogai, 

visų grupių vaikai 

Bendruomenės nariai Balandžio 

mėn. 

25.  Respublikinė akcija 

„Inovatyvios Velykos“ 

Bendradarbiavimo skatinimas, 

inovatyvių metodų taikymas 

5-os darželio grupės pedagogai, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Lietuvos ugdymo 

įstaigos 

Balandžio 

mėn. 

26.  Literatūrinės-muzikinės 

pramogos „Žaismingos 

Velykos“  

Lietuvių liaudies papročių 

puoselėjimas, 

bendruomeniškumo jausmo 

skatinimas 

Meninio ugdymo pedagogas Bendruomenės nariai Balandžio 

mėn. 

27.  Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų projekto veikla 

įstaigoje „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“ 

Fizinio aktyvumo skatinimas 

taikant inovatyvias fizinio 

ugdymo formas 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

Visų grupių pedagogai 

 

Balandžio 

mėn. 



19 

 

28.  STEAM projektinių veiklų 

pristatymas-informaciniai 

stendai 

Dalijimasis gerąja patirtimi Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Visų grupių pedagogai Balandžio 

mėn. 

29.  Iniciatyva „Šok ir nesustok“ Fizinio aktyvumo skatinimas ir 

sveikatos stiprinimas 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

Visų grupių pedagogai Balandžio 

mėn. 

30.  Edukacinė veikla pasaulinei 

triukšmo dienai paminėti 

Sveikatos stiprinimas, sveikos 

mitybos skatinimas. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

Pedagogai Balandžio 

mėn. 

31.  Apklausa tėvams apie ugdymo 

kokybės vertinimą 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo kokybės gerinimas 

Psichologas Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

Balandžio-

gegužės mėn. 

32.  Edukacinė išvyka į Žaislų 

muziejų 

Ugdymas netradicinėse aplinkose 3-os darželio, 4-os 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

pedagogai 

Žaislų muziejus Gegužės 

mėn. 

33.  Žygis ant Tauro kalno 

„Aktyvus Mažylis“ 

Fizinio aktyvumo skatinimas ir 

sveikatos stiprinimas sportuojant 

netradicinėje aplinkoje 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

 

 

4-o priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikai, 

pedagogai 

Gegužės 

mėn. 

34.  Literatūrinės-muzikinės 

pramogos šeimos dienai 

paminėti „Mano nuostabiausia 

šeima“ 

Bendruomeniškumo jausmo 

skatinimas 

Meninio ugdymo pedagogas Bendruomenės nariai Gegužės 

mėn. 

35.  Išleistuvių šventė „Lik sveikas, 

darželi!” 

Mokslo metų užbaigimas, 

pagarbos ir teigiamų emocijų 

skatinimas 

4-os priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, meninio ugdymo 

pedagogas 

4-os priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikų 

tėvai 

Gegužės 

mėn. 

36.  Edukacinė veikla pasaulinei 

rankų higienos dienai paminėti 

Sveikatos stiprinimas, sveikos 

mitybos skatinimas. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

Pedagogai Gegužės 

mėn. 

37.  Plokščiapėdystės prevencijai 

skirtos veiklos „Pėdučių 

Plokščiapėdystės prevencija Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

Bendruomenės nariai 
 

Gegužės 

mėn. 
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mankšta“  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

 

38.  Edukacinės veiklos lauko 

žaliosiose erdvėse   

Ekologinis ugdymas, STEAM 

idėjų plėtojimas, gerosios patirtis 

skaida 

Visų grupių pedagogai Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

lavinimui), meninio 

ugdymo pedagogas 

Gegužės-

birželio mėn. 

39.  Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų projekto 

festivalis „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“  

Fizinio aktyvumo skatinimas 

taikant inovatyvias fizinio 

ugdymo formas 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

3-os darželio grupės 

pedagogai 

 

Gegužės-

birželio mėn. 

40.  Vaikų gynimo dienos koncertas 

„Vaikystės išdaigos“ 

Bendruomeniškumo jausmo 

puoselėjimas 

Meninio ugdymo pedagogas, 

pedagogai 
 

Bendruomenės nariai 

 

Birželio mėn. 

41.  Rasų (Joninių) šventė 

„Spalvingiausias vainikas“ 

Bendruomeniškumo jausmo 

puoselėjimas 

Meninio ugdymo pedagogas 

 

Bendruomenės nariai 
 

Birželio mėn. 

42.  Vasaros bendruomenės sporto 

šventė „Vandens pramogos“ 

Fizinio aktyvo skatinimas, 

sveikatos stiprinimas 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

 

Bendruomenės nariai 
 

Birželio mėn. 

43.  Akcija Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai paminėti 

„STEAM karūna“ 

Pilietiškumo ugdymas, STEAM 

idėjų plėtojimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Visų grupių pedagogai  Liepos mėn. 

44.  Žolinių akcija „Skaniausias 

arbatos receptas“ 

Tradicijų puoselėjimas, etninės 

kultūros pažinimas 

Meninio ugdymo pedagogas 

 

Visų grupių pedagogai 
 

Rugpjūčio 

mėn. 

45.  Fotoparoda „Aktyvus vasarą“ Fizinio aktyvo skatinimas, 

sveikatos stiprinimas 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

Bendruomenės nariai  Rugpjūčio 

mėn. 
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ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

46.  STEAM vasaros projektai STEAM idėjų integravimas Grupių pedagogai Bendruomenės nariai 

 

Birželio – 

rugpjūčio 

mėn. 

47.  Rugsėjo 1-osios šventė 

„Sveikas, darželi“ 

 

Bendrumo jausmo puoselėjimas Meninio ugdymo pedagogas 

 

 

Bendruomenės nariai 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

48.  Kūrybiniai darbeliai lauke  ̶ 

mandalų „Spalvingosios 

mandalos“ kūrimas 

Darželio puošimas sodo ir daržo 

gėrybėmis 

 

Grupių pedagogai 

 

Bendruomenės nariai 

 

Rugsėjo – 

spalio mėn. 

 

49.  Edukacinė veikla ant Tauro 

kalno „Sportuoti gali visi“ 

Fizinio aktyvumo skatinimas, 

veiklos netradicinėse aplinkose 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

4-os priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikai, 

Vilniaus lopšelis-

darželis ,,Sadutė“ 

Rugsėjo mėn. 

50.  Edukacinė veikla pasaulinei 

aplinkos ir sveikatos dienai 

paminėti 

Sveikatos stiprinimas, sveikos 

mitybos skatinimas. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

Pedagogai Rugsėjo mėn. 

51.  Literatūrinės-muzikinės 

edukacinės veiklos „Rudenėlio 

takeliu“  

Bendradarbiavimas su šeima 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Visų grupių pedagogai Spalio mėn. 

 

52.  Rudens bendruomenės šventė 

„Nuspalvink rudenį kartu“ 

Fizinio aktyvumo skatinimas Neformaliojo ugdymo 

pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

Bendruomenės nariai 
 

Spalio mėn. 

 

53.  Akcija „Diena be popieriaus“ STEAM idėjų plėtojimas 4-os priešmokyklinio ugdymo 

grupės pedagogai 

Visų grupių vaikai, 

pedagogai, tėvai 

Spalio mėn. 

 

54.  Edukacinė veikla pasaulinei 

stuburo dienai paminėti 

Sveikatos stiprinimas, sveikos 

mitybos skatinimas. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

Pedagogai Spalio mėn. 

55.  Apklausa apie kolegialų darbą 

siekiant sėkmingo įtraukiojo 

Veiksmingos pagalbos teikimas, 

įtraukiojo ugdymo 

Psichologas Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Lapkričio 

mėn. 
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ugdymo įgyvendinimas. 

 

 

56.  Akcija „Tolerancijos savaitė“ 

pasaulinei tolerancijos dienai 

paminėti 

Tolerancijos, pakantumo kitiems 

ugdymas 

Psichologas 
 

Visų grupių vaikai, 

pedagogai, tėvai 

Lapkričio 

mėn. 

 

57.  Edukacinė veikla pasaulinei 

sveikos mitybos dienai 

paminėti 

Sveikatos stiprinimas, sveikos 

mitybos skatinimas. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

Pedagogai Spalio mėn. 

58.  Literatūrinė-muzikinė žibintų 

vakaronė „Nušvieski man 

kelią“  
 

Vaikų saviraiška, teigiamų 

emocijų skatinimas, tradicijų 

puoselėjimas 

Meninio ugdymo pedagogas,  

5-os darželio grupės pedagogai 

Visų grupių vaikai,  

pedagogai, tėvai 

 

Gruodžio 

mėn. 

59.  Kalėdinė bendruomenės paroda 
 

Bendruomeniškumo 

puoselėjimas 

Lopšelio-darželio taryba Darželio bendruomenė Gruodžio 

mėn. 

60.  Akcija „Gera daryti gera“ 

 

Bendruomeniškumo jausmo 

puoselėjimas.  

Lopšelio-darželio taryba Darželio bendruomenė Gruodžio 

mėn. 

61.  Literatūrinė-muzikinė pramoga 

„Linksmosios Kalėdos“ 

Vaikų saviraiška, teigiamų 

emocijų skatinimas, tradicijų 

puoselėjimas 
 

Meninio ugdymo pedagogas, 

grupių pedagogai 

Darželio bendruomenė 

 

Gruodžio 

mėn. 

Pastaba: Pateiktų priemonių planas tikslinamas metų eigoje.  
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2 PRIEDAS 

 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

PROJEKTINĖ VEIKLA 2022 M. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Data Atsakingi vykdytojai 

1.  Visuomenės aplinkosauginio švietimo 

projektas „Žalioji Mažylio kelionė“. 

Visus 

mokslo 

metus 

Direktorius 

2.  Tėvų įtraukimo projektas „Keliauju ir 

atrandu“  

Visus 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

3.  Kūrybinių dirbtuvių projektas „Magiškoji 

STEAM laboratorija“ 

Visus 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

4.  Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ Visus 

mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros 

specialistas, neformaliojo 

ugdymo pedagogas (fiziniam 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų lavinimui), pedagogai. 

5.  Vilniaus visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamas sveikos gyvensenos įgūdžių 

lavinimo projektas „Graži šypsena“ 

Visus 

mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros 

specialistas, pedagogai. 

6.  Pažintinis projektas ,,Spalvų pasaulis” 2022 m.  

I-III ketv. 

1-os grupės pedagogai. 

7.  STEAM projektas „Nenuorama vandens 

lašelis“ 

2022 m.  

I-III ketv. 

2-os grupės pedagogai. 

8.  STEAM projektas „Lapo istorija“ 2022 m.  

I-III ketv. 

3-os grupės pedagogai.  

9.  Sveikos gyvensenos puoselėjimo, pažintinis 

projektas „Žingsniuoju atrasti ir pažinti 

Vilnių“ 

2022 m.  

I-III ketv. 

4-os priešmokyklinės grupės 

pedagogai, logopedas. 

10.  STEAM projektas „Pažįstu pasaulį su 

Mažyliais“ 

2022 m.  

I-III ketv. 

5-os darželio grupės 

pedagogai, psichologas. 

11.  STEAM projektas „Vandens lašelio kelionė“ 2022 m.  

I-III ketv. 

6-os ir 5-os darželio grupės 

pedagogai. 
 

Pastaba: Pateiktos projektinės veiklos nuo 2022 m. rugsėjo mėn. gali keistis. 
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3 PRIEDAS 

 

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

PAPILDOMO UGDYMO GRAFIKAS 2022 M. 

 

DIENOS BŪRELIAI VEIKLŲ 

LAIKAS 

GRUPĖS 

PIRMADIENIS Keramika (salėje) 15.00 val. 4-a grupė 

15.30 val. 6-a grupė 

16.00 val. 5-a grupė 

16.30 val. 3-a grupė 

ANTRADIENIS Krepšinis (salėje) 

 

14.20 val. 4-a grupė 

14.50 val. 3-a grupė 

15.20 val. 6-a grupė 

TREČIADIENIS Anglų k. (salėje)  14.20 val. 4-a grupė 

14.50 val. 3-a grupė 

15.20 val. 6-a grupė 

15.50 val. 5-a grupė 

KETVIRTADIENIS Krepšinis (salėje) 

 

14.20 val. 4-a grupė 

14.50 val. 3-a grupė 

15.20 val. 6-a grupė 

PENKTADIENIS Anglų k. (salėje) 14.20 val. 4-a grupė 

14.50 val. 3-a grupė 

15.20 val. 6-a grupė 

15.50 val. 5-a grupė 

Papildomo ugdymo veikla nuo 2022 m. rugsėjo mėn. gali keistis. 
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4 PRIEDAS 
 

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 M. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys, priemonės Data Atsakingi 

1.  1,2 procentų lėšų  paskirstymas ir 

panaudojimas. 

2022 m. sausis Tarybos nariai 

2.  Mokytojų atestacijos programos tvirtinimas  

Darželio veiklos tikslų įgyvendinimas. 

2022 m. sausis  

 

Rita Noreikienė 

3.  Pramogų, renginių  salėje ir  lauke 

organizavimas 

2022 m. sausis Tarybos nariai 

4.  Lopšelio-darželio  2022 metų veiklos plano 

aptarimas.  

2022 m. sausis Tarybos nariai 

5.  Direktorės  2021 metų veiklos ataskaitos 

vertinimas.  

2022 m. vasaris Tarybos nariai 

6.  Įstaigos dalyvavimas  savivaldybės, 

respublikiniuose  ir grupių projektuose. 

2022 m.  Tarybos nariai 

7.  Ugdymo lėšų ir krepšelio lėšų panaudojimas 2022 m. kovas  Aušra Leščiuvienė 

8.  Sveikatos stiprinimo procesų stebėsenos 

vertinimas. 

2022 m. Orinta Leonaitė 

9.  Tėvų pedagoginis švietimas, konsultavimo 

poreikių tenkinimas, ugdymo problemų 

sprendimas. 

2022 m. Jūratė Reinienė, 

Jolita Dieninienė 

 

10.  Bendruomenės narių sporto pramogos. 2022 m. Tarybos nariai 

11.  Vaiko gerovės komisijos darbo plano 

aptarimas. 

2022 m. rugsėjis  Tarybos nariai 

12.  Papildomo ugdymo veiklos organizavimo 

svarstymas. 

2022 m. rugsėjis Tarybos nariai 

13.  Akcijų, talkų organizavimas 2022 m. Tarybos nariai 

14.  Mentorystės, studentų praktikos sutarčių 

aptarimas. 

2022 m. spalis Tarybos pirmininkas 

15.  Darželio tarybos 2023 m. veiklos plano 

aptarimas 

2022 m. lapkritis Tarybos nariai 

16.  Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. Naujų paieška. 

2022 m. Tarybos nariai 

17.  Saugios aplinkos darželio teritorijoje  

puoselėjimas. 

2022 m. Tarybos pirmininkas 

18.  Lopšelio-darželio 2022 metų  veiklos plano 

ataskaitos aptarimas. 

2022 m. gruodis Tarybos nariai  

19.  Įstaigos erdvių papuošimas. 2022 m. Aušra Leščiuvienė 

20.  Naujų edukacinių erdvių aptarimas. 2022 m. Tarybos nariai 

21.  Bendruomenės kalėdinė paroda. 2022 m. gruodis Tarybos nariai 

22.  Strateginio plano tikslų ir priemonių 

įgyvendinimas. Naujo strateginio plano 

kūrimas. 

2022 m. Tarybos nariai 

23.  Ekskursijų ir išvykų organizavimas. 2022 m.  Tarybos nariai 
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24.  Bendradarbiavimas su grupių tėvų 

komitetais. 

2022 m. Tarybos nariai 

25.  Darželio tarybos  2022 metų  veiklos 

ataskaita. 

2022 m. gruodis Tarybos pirmininkas 

26.  Lopšelio-darželio 2023 m. veiklos plano 

aptarimas.  

2022 m. gruodis Tarybos nariai 

 



27 

 

5 PRIEDAS 
 

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

PEDAGOGŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 M. 

 

Eil. 

Nr.  

Tema Data Atsakingi vykdytojai 

1.  Pranešimas „Bendravimas su tėvais: aktyvaus 

klausymosi įgūdžiai“ 

 

 

 

 

I ketv. 

Psichologas 

2.  Pranešimas „STEAM idėjos kasdieninėje vaikų 

veikloje“ 

6-os darželio grupės pedagogai 

3.  Psichologo darbo ataskaita už I-ąjį m. m. 

pusmetį 

Psichologas 

4.  Logopedo darbo ataskaita už I-ąjį m. m .pusmetį Logopedas 

5.  Strateginio plano stebėsenos ataskaitos už  

2021 m. aptarimas 

Strateginio plano stebėsenos grupė 

6.  

 

 

 

Pranešimas „Sveikatai palankaus fizinio 

aktyvumo skatinimas“ 

 

 

 

II-III 

ketv. 

Neformaliojo ugdymo pedagogas 

(fiziniam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

7.  Pranešimas „Vaikų laiko suvokimo ypatybės“ Psichologas 

8.  Vaiko gerovės komisijos 2021-2022 m. m.  

ataskaita 

VGK pirmininkas 

9.  Smurto patyčių prevencijos plano 2021-2022 m. 

m. ataskaita 

Smurto ir patyčių prevencijos grupė 

10.  Psichologo darbo ataskaita už II-ąjį m. m. 

pusmetį 

Psichologas 

11.  Logopedo darbo ataskaita už II-ąjį m. m. 

pusmetį 

Logopedas 

12.  
 

 

 

Pranešimas – prevencinių veiklų pristatymas 

„Sportuoju – esu stiprus ir sveikas“ 

 

 

 

 

 

 

IV 

ketv. 

Neformaliojo ugdymo pedagogas 

(fiziniam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) 

13.  Pranešimas „Inovatyvi kasdienė veikla 

draugaujant su Mažyliais“ 

5-os darželio grupių pedagogai 

14.  Vaiko gerovės komisijos 2022-2023 m. m.  

plano aptarimas 

VGK pirmininkas 

15.  Smurto patyčių prevencijos plano 2022-2023 m. 

m. aptarimas 

Smurto patyčių prevencinė darbo 

grupė 

16.  Papildomo ugdymo organizavimas  

2022-2023 m. m. 

Direktorius 

17.  2023 m. Sveikatos stiprinimo plano aptarimas Plano rengimo grupė 

18.  2023 m. Veiklos plano aptarimas. 2022 m. veiklos plano rengimo 

darbo grupė 

19.  2022 m. Sveikatos stiprinimo programos 

ataskaita. 

Programos rengimo grupė 

20.  2022 m. veiklos plano ataskaita Programos rengimo grupė 
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6 PRIEDAS 

 

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS 2022 M. 

 
Eil. 

Nr. 

Stebėsenos  

tikslas 

Kas numatoma  

stebėti 

Kaip bus 

informuojama apie 

stebėjimo rezultatus 

Reguliarumas Atsakingas 

1. Adaptacija, dienos 

ritmas 

Naujų vaikų priėmimas, 

aktyvi ugdomoji veikla, 

poilsis, veikla lauke, 

papildoma veikla 

Stebėjimas, pedagogų 

komandinis darbas, 

aptarimai, individualios 

konsultacijos 

Nuolat Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2. Ugdomosios  

veiklos planavimas 

Ilgalaikių ir trumpalaikių 

ugdymo planų parengimas 

atsižvelgiant į 

individualius vaikų 

poreikius, projektinės 

veiklos taikymas 

Individualūs pokalbiai su 

pedagogais, metodinės 

grupės susirinkimai, 

įrašai 

Nuolat Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

3. Tėvų susirinkimai Susirinkimo tikslas, 

informacijos pateikimas, 

svarba 

Aptarimai su pedagogais 2 kartus 

metuose ir 

pagal poreikį 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

4. Ugdymo proceso 

organizavimas, 

atvirų veiklų 

stebėjimas 

 

 

Priemonių įvairovė ir 

patrauklumas, vaizdinės 

medžiagos parinkimas ir 

atitikimas vaikų 

gebėjimams ir amžiui, 

metodų ir būdų 

parinkimas, kompetencijos 

Diskusijos su pedagogais 

po veiklos ir metodinės 

grupės susirinkimuose 

 

Po 1-2 atviras 

veiklas kas 

pusmetį 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

5. Vaikų pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimas 

Vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistemos įgyvendinimas 

Individualūs pokalbiai su 

pedagogais ir 

specialistais, 

individualūs pokalbiai su 

tėvais, informavimas el. 

paštu 

Du kartus per 

metus ir esant 

poreikiui 

Pedagogai 

6. Vaikų sveikatos 

stiprinimas ir 

higieninių įgūdžių 

formavimas 

Fizinio lavinimo 

užsiėmimų, rytinės 

mankštos, judrios veiklos 

lauke, ligų prevencijų, 

sveiko maitinimo 

organizavimas 

Aptarimai su pedagogais 

susirinkimų metu, tėvų 

susirinkimai, 

informacijos pateikimas 

internetinėje svetainėje 

Nuolat Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 

7. Logopedo ir 

psichologo veiklų 

stebėjimas. 

Planai, užsiėmimai su 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčiais vaikais, 

VGK komisijos veikla. 

Aptarimai VGK tarybos 

posėdžiuose, pedagogų 

tarybos susirinkimai, 

individualūs pokalbiai. 

Kartą per 

ketvirtį. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 
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7 PRIEDAS 

 

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PLANAS 2022 M. 

 

Eil.nr. Veikla Data Sėkmės kriterijus 

 

1. 

 

 

Seminarų pedagogams organizavimas, 

tobulinant jų kompetencijas šiose srityse:  

- priešmokyklinio ugdymo atnaujinimas; 

- sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo 

skatinimas; 

- STEAM idėjų integravimas, inovacijų 

taikymas; 

- streso valdymas, konfliktų sprendimas, 

bendravimo įgūdžių tobulinimas; 

- socialinių-emocinių programų taikymo 

galimybės. 
 

Kartą į 

ketvirtį 

Ugdymo kokybės gerinimas, 

kompetencijų įgijimas. 

 Bendradarbiavimas su Vilniaus karaliaus  

Mindaugo mokykla, siekiant tęstinumo 

pradiniame ugdyme bei dalijantis gerąja 

patirtimi su priešmokyklinio ugdymo 

specialistais. 

Metų eigoje Kokybiškas priešmokyklinis 

ugdymas. 

2. Bendradarbiavimas su Vilniaus pedagogine 

psichologine tarnyba, Vaiko raidos centru, 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo 

skyriumi ir kt. Dalyvavimas mokymuose ir 

seminaruose. 

Metų eigoje Pagalba pedagogams, 

efektyvios ir kokybiškos 

ugdomosios veiklos 

užtikrinimas. 

3. Pedagogų ir psichologo pranešimai 

susirinkimų metu, gerosios patirties 

pasidalijimas susirinkimuose, kituose 

renginiuose, konferencijose. 

Metų eigoje Kompetencijų plėtojimas, 

savišvieta, gerosios patirties 

sklaida. 

 

4. 

Dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose 

bei Vilniaus miesto organizuojamuose 

projektuose, įvairiuose renginiuose. 

Metų eigoje Pedagogų 

bendruomeniškumo ir 

bendradarbiavimo skatinimas, 

prevencinių ir socialinių 

programų įgyvendinimas. 

 


