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1. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ pristatymas 

 

 

1.1. Misija 

 

Įstaigoje dirbantys vadovai, pedagogai, darželį lankančių vaikų tėvai, globėjai, bendradarbiaujančios institucijos, rėmėjai ir kiti suinteresuoti 

asmenys: 

– garantuoja vaikui saugius, džiugius ir kūrybiškus ikimokyklinius metus; 

– kolegialiai sprendžia ugdymo problemas; 

– rūpinasi vaikų fizine bei psichine sveikata; 

– modernizuoja, diegia naujoves, atsižvelgdami į įstaigos, vaiko ir šeimos poreikius; 

– tiria, analizuoja ir tobulina ugdymo kokybę. 

 

1.2. Prioritetai 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ikimokyklinio ugdymo skyrius ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybei gerinti 2017-2018 m.m. siūlo šiuos prioritetus: 

 Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

 Pilietinių veiklų (iniciatyvų projektų) plėtojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį. 

 Pedagogų refleksija, dirbant pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą, planavimo idėjų įgyvendinimas. 

 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir  bendrojo ugdymo įstaigų, kuriuose yra priešmokyklinio ugdymo grupės, lauko ugdomosios aplinkos įrengimas 

ir tobulinimas. 

 Smurto prevencijos programos diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

 

 

1.3. Ugdytinių, grupių skaičius, pedagogų, kitų darbuotojų skaičius, kiti bendrieji duomenys apie lopšelį-darželį „Pušynėlis“ 2017– 2018 m. m. 
 

 Grupių skaičius 

Grupių pavadinimai „Trepsiukai“  

lopšelio a. gr. 

„Pumpurėliai“  

darželio a. gr. 

„Saulutės“ 

 darželio a. gr. 

Priešmokyklinio ugd. gr. 

Ugdytinių skaičius 18 23 24 24 

Grupių pavadinimai „Daigiukai“  
(ankstyvojo ugd.) 

1,5 – 3 m. 

„Nykštukai“ 
(ikimokyklinio ugd.) 

3 -5 m. 

„Giliukai“ 

(ikimokyklinio ugd.) 

4 – 6 m. 

„Saulutė“ 

(priešmokyklinio ugd.) 

5 – 7 m. 

Ugdytinių skaičius 16 17 22 24 

 



 

 

 

Viso 

pedagogų 

Mokslumo lygis Pedagoginio personalo kvalifikacija 

Neturi 

aukštojo 

išsilavinimo 

Bakalaurai Magistrai 
Mokslų 

daktarai 
Neatestuotų Mokytojų 

Vyr. 

mokytojų 
Metodininkų Ekspertų 

16 8 7 2 -  7 5 2 - 

          

Viso kitų 

darbuotojų 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkiui 

Slaugytojas-

dietistas  

Auklėtojo 

padėjėjas 

Naktinė 

auklė 

Virėjas Sargas Skalbėjas, 

skalbinių 

prižiūrėtojas  

Kiemsargis  Pastatų ir statinių 

priežiūros 

darbininkas 

30 1 1 10 1 4 6 2 2 2 

          

 

Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga (mokykla), kurioje veikia 8 grupės (patalpose Miglos g. 53 ir 

A.Mickevičiaus g. 21, Vilnius)  teikiančios  ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą pagal ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo  programas.  

Ugdymo forma kasdieninė, ugdomoji kalba lietuvių, 3 gr. darbo laikas 12 val., 1 gr. darbo laikas 24 val., 1 gr. darbo laikas 12 val., 3 gr. 

darbo laikas 10,5 val. 

 

2. Lopšelio-darželio „Pušynėlio“ veiklos sričių analizė 2016-2017 m. m. 

 

 

 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 

Galimybės 

 

Grėsmės 

Etosas 

1.Mokyklos 

vertybės 

 

 

2. Mokyklos 

įvaizdis 

1. Įstaiga turi savas tradicijas, 

kurios priimtinos visai 

bendruomenei 

 

 

1. Dėl greitų informacijos 

srautų ne visi pedagogai 

sugeba įsisavinti 

naujoves 

 

1. Toliau kelti pedagogo 

profesinį prestižą, kvalifikaciją 

 

2. Įvaizdžio kūrimui naudoti  

įvairius būdus: dalyvavimas 

miesto renginiuose, 

projektuose, 

1. Masinė kultūra per 

informacines priemones, gali 

neigiamai paveikti 

ikimokyklinio ugdymo 

nuostatas 

2. Nepakankamas 

finansavimas trukdys 



 

 

 

3. Mokyklos vidaus 

ir išorės ryšiai 

2. Aplinka jauki, estetiška, saugi, 

pritaikyta bendruomenės narių 

poreikiams 

 

 

3.Atvirumas pokyčiams, 

gebėjimas bendrauti ir 

bendradarbiauti su  socialiniais 

partneriais 

2. Lėšų trūkumas 

atnaujinant aplinką-lauko 

aikšteles 

 

 

3. Ne visa bendruomenė 

įsitraukia į komandinį 

darbą 

 

 

 

 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

 

3. Kiekvienas bendruomenės 

narys turi galimybę dalyvauti 

įstaigos gyvenime, prisiimti 

atsakomybę, sprendžiant 

problemas 

 

įgyvendinti numatytus tikslus 

ir uždavinius 

 

3. Dėl tėvų užimtumo, 

pasyvumo daugėja 

pedagogiškai apleistų vaikų 

   

 

1. Parengta ir atnaujinta Vilniaus 

lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ 

Ikimokyklinio ugdymo programa 

 

2. Programos turinys, tikslai ir 

uždaviniai atitinka vaikų poreikius 

 

 

3.Ugdymo aplinka, priemonės, 

papildoma veikla atitinka vaikų 

amžių, ugdymo poreikius, 

interesus 

 

4. Tėvai (globėjai) informuojami 

apie vaiko pasiekimus, siekiant 

sudaryti prielaidas ugdymo 

tęstinumui šeimoje 

 

 

 

1. Ugdymo būdai ir 

metodai ne visuomet 

parenkami apgalvotai, 

tikslingai 

2. Per mažas dėmesys 

ugdymo 

individualizavimui 

 

3. Didelis vaikų skaičius 

grupėse 

 

 

 

4. Kai kurių šeimų 

motyvacijos nebuvimas 

domėtis vaiko gyvenimu 

įstaigoje 

 

 

1. Tobulinti savo pedagoginę 

kompetenciją-domėtis ugdymo 

naujovėmis, taikyti savo darbe 

 

2.Planuojant veiklą atkreipti 

dėmesį į individualius 

ugdytinių poreikius, 

pasitelkiant šeimą. 

3. Gerosios patirtis sklaida 

 

 

 

 

4. Teikti įvairią metodinę 

pagalbą šeimai siekiant 

kryptingo vaiko ugdymo 

tęstinumo šeimoje 

 

 

1. Kai kurie tėvai kelia per 

didelius reikalavimus vaikui, 

kurie neatitinka vaiko raidos 

 

2.Vaiko pasiekimų vertinimo 

aplanko rengimas reikalauja 

daug laiko, kuris gali būti 

tiesiogiai naudojamas darbui 

su vaiku 

 

 

 

 

4.Tėvų vertinimo 

neobjektyvumas, klaidingas 

nusistatymas 



Vaiko ugdymosi 

pasiekimai 

1.Vaiko raidos ir 

pasiekimų 

vertinimas 

2. Vaiko pasiekimų 

kokybė 

1.Sukurta vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema 

 

 

 

2.Beveik visi vaikai yra pasiekę 

tinkamą brandumą mokyklai. 

1.  Vertinant vaikų 

pasiekimus pedagogų ir 

tėvų požiūris dažnai 

nesutampa  

2. Tik dalis specialiųjų 

poreikių vaikų daro 

akivaizdžią ugdymo(si ) 

1.Refleksuoti su kolegėmis 

pritaikant vaikų vertinimo 

sistemą 

 

 

2.Planuojant veiklą atsižvelgti 

į pasiekimų rezultatus 

 

1.Taikant vertinimo sistemą 

nereikėtų atsižvelgti tik į vaiko 

raidos ypatumus, nes 

kiekvieno vaiko raida 

individuali 

2. Tėvų lūkesčiai dažnai 

neatitinka vaiko raidos 

galimybių 

Parama ir 

pagalba vaikui ir 

šeimai 

1.Vaiko teisių 

garantavimas ir 

atstovavimas 

 

2. Vaiko poreikių 

tenkinimas 

 

 

3. Parama ir 

pagalba šeimai 

1. Vaiko Gerovės komisija, 

įstaigos nuostatai, darbo tvarkos 

taisyklės sudaro prielaidas vaiko 

teisių užtikrinimui 

 

 

 

2.Sudarytos sąlygos tenkinančios 

vaikų saviraiškos poreikius. 

Papildomas ugdymas (anglų k., 

šachmatų, futbolo, šokių būreliai) 

3. Teikiamos papildomos 

paslaugos  (prailginta ir naktinė 

grupė) 

 

 

1.Pgalba specialiųjų 

poreikių vaikams nėra 

visiškai efektyvi 

 

 

 

 

2.Viešumos vengiančiose 

šeimose sunku pastebėti 

vaiko teisų pažeidimus 

 

3.Psichologinės ir 

socialinės pagalbos 

trūkumas įstaigos 

ugdytiniams ir tėvams 

1. Kelti kvalifikaciją, domėtis 

teisiniais dokumentais  

 

 

 

 

 

2.Supažindinti šeimas su vaikų 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimu 

 

3.Siekti tėvų –pedagogų 

aktyvaus bendradarbiavimo 

ugdymo procese 

1. Tėvai , nepripažįsta 

problemų kurias galima 

išspręsti kvalifikuoto 

specialisto pagalba 

 

 

 

2.Tėvų nesusitaikymas su 

vaikų raidos sutrikimais, 

vengimas konsultuotis su 

specialistais 

3. Neobjektyvus tėvų požiūris į 

pedagogų darbą, įstaigos 

veiklą 



Ištekliai 

1. Personalo 

politika 

 

2. Materialinė 

aplinka 

 

 

3. Finansiniai 

ištekliai 

 

1. Pedagogai skatinami reguliariai 

kelti kvalifikaciją 

 

2. Įstaigos vidaus patalpos pagal 

galimybes remontuojamos, 

sukurtos estetinės, kūrybinės 

erdvės 

 

3. Personalo ir tėvų 2 proc. lėšos, 

ugdymo lėšos, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio krepšelio lėšos, 

savivaldybės asignavimo lėšos 

1.Trūksta specialistų, dėl 

atlyginimo                      

ne proporcingumo 

ekonominiam 

išsivystymui išeina 

kvalifikuoti specialistai. 

2. Gaunamas 

finansavimas tik iš dalies 

tenkina mokyklos 

poreikius 

 

1..Informacinių technologijų 

panaudojimo galimybės 

 

 

 

 

 

2..Rėmėjų paieška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Nepakankamas finansavimas 

trukdys įgyvendinti numatytus  

Tikslus ir uždavinius 

 

3.Ne visi tėvai laiku sumoka 

už vaiko išlaikymą įstaigoje 

Įstaigos valdymas 

1.Vidaus auditas 

 

 

  

2. Strateginis 

mokyklos planas 

 

 

 

 

3. Mokyklos 

vadovų veiklos 

veiksmingumas 

 

4.Valdymo ir 

savivaldos dermė 

 

1.Ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos vidaus audito metodika 

 

 

2. Strateginis veiklos planas ir 

metinė veiklos programa pagrįsta 

audito išvadomis 

 

 

 

3.Apibrėžtos teisės ir pareigos 

pareigybinėse instrukcijose, 

vidaus tvarkos taisyklėse 

 

4. Apibrėžtos įstaigos savivaldos 

institucijų  funkcijos ir jos 

žinomos visiems bendruomenės 

nariams 

 

1. Laiko stoka ir 

pedagogų užimtumas, 

nenoras atlikti 

papildomus darbus 

2. Pedagogai 

nepakankamai atsižvelgia 

į analizės rezultatus savo 

veiklai tobulinti 

 

 

 

 

 

 

4. Kartais išryškėja 

nepakankamas 

komandinis darbas, jis 

yra epizodiškas 

 

1. Analizuoti ugdymo sritis ir 

gautą informaciją naudoti 

veiklai tobulinti 

 

2. Sudarytos sąlygos ir 

galimybės metinio veiklos 

plano ir strateginio plano  

įgyvendinimui 

 

 

3.Tikslingai formuoti 

komandas 

 

 

4.Aktyviau bendradarbiauti 

metodinių grupių lygmenyje  

analizuojant darbo kokybę  bei 

priimant sprendimus darbo 

kokybei gerinti 

 

1. Greitas tempas, daug 

dokumentavimo, mažėja 

pedagogų partnerystė 

 

2. Kai kurie pedagogai į 

įstaigos veiklą įsitraukia tik 

tuomet kai dalyvavimas yra 

būtinas. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Stoka patirties ir gebėjimo 

panaudojant gaunamą 

informaciją 



 

 Svarbiausi  pasiekimai praėjusiais mokslo metais (parodos, konkursai ir t.t. ). 

 

1. Iniciatyvus pedagogų dalyvavimas miesto organizuojamuose renginiuose, konferencijose. 

2. Bendradarbiavimas su partneriais edukaciniuose renginiuose, socialiniuose projektuose. 

3. Įstaigos bendruomenės darbų parodos, organizuotos darželyje ir dalyvaujant miesto mastu. 

 

Išvykos ekskursijos 

  
- 2016-12-01 Išvyka į spektaklį  Moksleivių rūmuose ,,Alisa stebuklų šalyje“ ,,Saulučių“ gr. 

- 2017-02-02 Išvyka į Saugaus eismo mokyklą. Priešmokyklinės gr.  

- 2017-03-02 Išvyka į Saugaus eismo mokyklą. Priešmokyklinės gr.  

- 2017-03-29 Išvyka į spektaklį lopšelyje-darželyje ,,Puriena“ ,,Miško tindi rindi“ Priešmokyklinės gr.  

- 2017-04-25 Išvyka į Saugaus eismo mokyklą. Priešmokyklinės gr.  

- 2017-05-31 Išvyka į mišką  Karoliniškių kraštovaizdžio draustinį ,,Pumpurėlių‘‘ gr.  

- 2017-06-02 Ekskursija į Europos parką Priešmokyklinės gr.  

- 2017-06-13 Išvyka į Žaislų muziejų ,,Pumpurėlių‘‘ gr.  

 

 

 
Renginiai ir šventės: 

 
– 2016-09-01 Rugsėjo 1-osios šventė „Sveikas rugsėji“;  

– 2016-10-05 Šventė mokytojo dienai paminėti; 

– 2015-10-15 Rudens šventė ,,Rudens mozaika‘‘; 

– 2016-12-15 Kalėdinė šventė vaikams ,,Kalėdų belaukiant‘‘;  

– 2017-01-06  Atsisveikinimas su eglute. Trys Karaliai; 

– 2017-02-14 Sportinė pramoga lauke ,,Balos sniego pusnys‘‘;  

– 2017-02-28 Užgavėnių pramoga ,,Žiemos skrebučiai plyšta‘‘; 

– 2017-02-15 Vasario 16-osios šventė ,,Lietuva-tėvynė mūsų‘‘; 

– 2017-03-03 Pramoga ,,Kaziuko mugė‘‘. Vaikų, pedagogų darbelių paroda-pardavimas. Atvirų durų diena; 

– 2017-03-23 Pramoga  ,,Gandrinės‘‘; 

– 2017-04-18 Velykų šventė ,,Velykų rytą lelija pražydo‘‘; 

– 2017-05-17 Šeimos šventės „Aš tėveliams dovanosiu“; 

– 2017-05-23 Išleistuvės į mokyklą „Lik sveikas, darželi...“ ; 

– 2017-06-01 Sporto šventė skirta Tarptautinei Vaikų gynimo dienai paminėti. 

 



Projektai: 

 
– 2016-10-17/21 Bendruomenės projektas ,,Spalvų savaitė‘‘; 

– 2016-10-01/07 Lopšelio-darželio ,,Žiedas“  piešinių projektas ,,Augu su knyga“  ,,Saulučių“ gr. 

 

– 2016-11-18 Respublikinis projektas-konkursas ,,Vitaminizuotas 2016‘‘; 

– 2016-11-21 Lopšelio-darželio ,,Boružėlė“  Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų renginys Mokytojų namuose ,,Pasveikinkit vieni kitus“ 

Priešmokyklinė gr.; 

– 2016-2017 Respublikinis projektas  ,,Mes rūšiuojam‘‘; 

– 2016-11-29 Buvusių darželio auklėtinių koncertas ,,Mes prisimenam darželį‘; 

– 2016-12-07 Klasikinės muzikos koncertas.  Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai ir pedagogai  ,,Ramų Advento vakarą‘‘; 

– 2016-12-18 Adventinė vakaronė salėje (vaikų seneliams) ,,Po balto angelo sparnu‘‘  

– 2016-12-10 Adventinės vakaronės su šeima: ,,Kalėdiniai meduoliai‘‘, ,,Vakaro skaitymai‘‘, ,,Adventinės giesmės‘‘; 

– 2016-12-07 Kūrybinė akcija ,,Kiemo eglutės puošimas‘‘; 

– 2017-01-01/05-31 Grupės projektas ,,Augu sveikas ir judrus“ 

– 2017-01-13 Pilietinė akcija ,,Atmintis  gyva nes liudija‘‘ sausio 13-tą  paminėti; 

– 2017-01-26 Praktinė-edukacinė pamokėlė ,,Profesija ugniagesys‘‘; 

– 2017-02-06/17 Akcija Lietuvos Prezidentė kviečia ,,Vasario 16-tą dieną švęsk linksmai ir išradingai“ Priešmokyklinė gr.; 

– 2017-03-08/16  Bendruomenės projektas „Vaikai vaidina vaikams“  spektakliai: ,,Kakė Makė ir dantukų fėjos puota“, ,,Pradingusi šypsena“, ,,O 

ta musė-vilko pusė, ,,Dangus griūva“; 

– 2017-03-13 Lopšelio-darželio ,,Žilvitis“, Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinio būrelio ,,Versmė‘‘ Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ,,Grupės himno pristatymas“  Priešmokyklinė gr.; 

– 2017-03-14 Lopšelio-darželio ,,Linelis“, Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinio būrelio ,,Versmė‘‘ Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų renginys-viktorina ,,Svečiuose pasaka“  Priešmokyklinė gr.; 

– 2017-04-13 Lopšelio-darželio ,,Puriena“, Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinio būrelio ,,Versmė‘‘ Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų renginys-viktorina ,,Stebim, žiūrim, eksperimentuojam“  Priešmokyklinė gr.; 

–  

– 2017-04-20 Ornitologo praktinė edukacinė pamokėlė, inkilų kėlimas ,,Paukščiai‘‘; 

– 2017-03-03/26  Respublikinis projektas ,,Savaitė be patyčių‘‘- ,,Draugystės knyga‘‘; 

– 2017-04-06 Eilėraščių konkursas ,,Pavasaris“; 

– 2017-04-20 Ornitologo praktinė edukacinė pamokėlė ,,Paukščiai‘‘; 

– 2017-05-05 Tarptautinis vaikų meno projektas „Laiškas mamai“; 

– 2017-05-04/11 Prevencinė veikla ,,Saugaus eismo savaitė‘‘; 

– 2017-05-12  Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginys Mokytojų namų kiemelyje šeimos ir tradicijų puoselėjimas ,,Mamytei, 

tėveliui dainuoju dainelę“. 

– 2017-05-17  Tarptautinio projekto baigiamosios valandėlės ,,Zipio draugai“ pramoga ,,Diplomų įteikimas“ 

 



 

Meniniai pasiekimai: 

 

–    2016-09/2017-05  Piešinių parodos laiptinėje ,,Lapkritis-lapų kritimas‘‘, ,,Rudens spalvos‘‘, ,,Uti-ti-ti šalta‘‘, ,,Mano Kalėdų eglutė‘‘, ,,Vasaris 

pilnas pramogų“, ,,Žiema žiemužė“ ,,Lietuva, būk laisva‘‘, ,,Gegužės žiedai‘‘, ,,Jau nubudo vabaliukai‘‘, ,,Darželio darbuotojai‘‘, ,,Pražydo sodai‘‘; 

–    2016-10-07/11 Paroda darželio kieme ,,Rudens mozaika“ 

- 2016-10-01/30 UAB ,,Tikkurila“ respublikinis nuotraukų konkursas ,,Darželio spalvos“  ,,Saulučių“ 

- 2016-11-29  Buvusių auklėtinių dailės ir keramikos darbų paroda ,,Mano vaikystės spalvos“; 

- 2016-12-01/30 Vaikų, tėvų, pedagogų  darbų paroda salėje ,,Kalėdinė kojinė‘‘; 

- 2016-12-12/31Vaikų, tėvų, pedagogų  darbų paroda koridoriuje ,,Eglutė skarota‘‘; 

- 2017-01-19/02-17 Vilniaus etninės kultūros centro projektas-piešinių konkursas ,,Tradicinė Užgavėnių kaukė“ Priešmokyklinė gr.; 

- 2017-01-25/02-28 Naujienų portalo Delfi piešinių konkursas ,,Žiemos linksmybės“ Priešmokyklinė gr. 

- 2017-03-06/24 Kelių policijos valdyba, lopšelis-darželis ,,Ozas“ piešinių konkursas ,,Vaikas keleivis-saugus, atsakingas eismo dalyvis“ 

Priešmokyklinė gr. 

- 2017-02-13/17 Piešinių ir nuotraukų paroda salėje ,,Lietuva-graži šalis‘‘; 

 2017-02-13/17  Piešinių paroda Vilniaus Kirtimų namuose ,,Lietuva-graži šalis“; 

 2017-03-06/24 Kelių policijos valdyba, lopšelis-darželis ,,Ozas“  piešinių konkursas ,,Vaikas keleivis- saugus, atsakingas eismo dalyvis“ 

- 2017-03-03 Vaikų darbelių paroda-pardavimas „Kaziuko mugė“; 

- 2017-03-24 Lopšelių-darželių ,,Saulėgrąža“ , ,,Riešutėlis“ respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Iš knygelės į širdelę 2017“  

- 2017-04-06 Piešinių paroda salėje ,,Labas pavasari“; 

- 2017-04-18 Paroda salėje vaikų, tėvų, pedagogų Velykinės  kompozicijos; 

- 2017-05-17/31 Piešinių paroda salėje ,,Mano šeima“; 

- 2017-05-05 Piešinių konkursas Lietuvos olimpinė akademija ,,Mes sportuojame“  

- 2017-05-15 Piešinių paroda koridoriuje ,,Darželio darbuotojai“. 

 

 

 Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė įstaiga praėjusiais mokslo metais 

 

1. Vertinant vaiko pažangos ugdymo pasiekimus, pateiktų lentelių pildymas užima daug laiko. 

2. Įstaigoje reikalingas kanalizacijos vamzdyno remontas. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ugdymo prioritetai, tikslai ir uždaviniai 2017-2018 mokslo metams 

3.1.  Patalpose Miglos g. 53, Vilnius: 

Prioritetai 2017-2018 m.  

 Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

 Pilietinių veiklų (iniciatyvų projektų) plėtojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį. 

 Pedagogų refleksija, dirbant pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą, planavimo idėjų įgyvendinimas. 

 

Tikslai ir uždaviniai 2017-2018 mokslo metams: 

 

Tikslai Uždaviniai 

(kiekvienam 

tikslui 

įgyvendinti) 

Įgyvendinimo 

priemonės 

(renginiai) 

Terminai Kaštai 

(nurodyti 

finansavimo šaltinį 

ir lėšų sumą) 

Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1. Vaiko gerovės 

užtikrinimas, 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

formavimas 

 

 

 

1. Užtikrinti 

vaikų fizinės ir 

psichinės 

sveikatos 

palaikymo ir 

stiprinimo 

profilaktiką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Duomenų 

užpildymas apie 

vaiko sveikatą 

grupių dienynuose 

 

2.Pteikti metinę 

vaikų 

sveikatingumo 

ataskaitą 

 

3.Organizuoti 

šviečiamąjį darbą, 

praktinius 

užsiėsimus. 

Dalyvauti 

respublikiniame 

kasmetiniame 

konkurse 

2017/2018

m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Grupių pedagogai 

 

 

 

 

Slaugytoja  

Birutė 

Letmonienė 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Irena Grišiūtė 

Grupių pedagogai 

 

 

 

 

Fizinis aktyvumas visais metų 

laikais: 

Įvairūs  judrieji žaidimai, veikla 

lauke ir salėje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

,,Vitaminizuotas 

2017“ 

4.Pranešimas 

,,Rekomendacijos 

dėl smurto artimoje 

aplinkoje 

atpažinimas“ 

 

5.Civilinė sauga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Sporto pramogos 

 

 

 

 

2018m. III 

ketv. 

 

 

2017/2018

m.m. 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Irena Grišiūtė 

 

Grupių pedagogai 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

Jadvyga 

Makarevičienė 

 Saugi aplinka, užkertanti kelią 

smurtui, prievartos apraiškoms ir 

žalingiems įpročiams  

Respublikinis projektas: 

,,Savaitė be patyčių“ 

,,Zipio‘‘ valandėlės 

Pilietinė akcija: 

,,Darom“ 

 

 

 

 

 

Civilinės saugos temos: 

1.,, Medžių šakos į dangų 

stiebiasi“ 

2.,,Vanduo. Pavojai ne tik prie 

ežero, upės, jūros, bet ir vonioje“ 

3.,,Gaisras-kaip elgtis, ką daryti“ 

(Prevenciniai mokymai įstaigoje) 

4.,,Aš saugus kai žinau“ 

5.,,Atsargiai! Piktas šuo!“ 

6.,,Ugnis. Šaltoji ugnelė. 

Fejerverkai“ 

7.,,Vaza ir televizorius“ 

8.,,Sulė, sausra“ 

9.,,Perspėtas, tai apsaugotas“ 

10.,,Žaibas ir medis“ 

 

 

 



1.Sportinė pramoga lauke 

,,Žiemos džiaugsmai‘‘ 

2.Sporto šventė, skirta 

Tarptautinei Vaikų gynimo 

dienai paminėti 

 

2.Pilietinių 

veiklų 

(iniciatyvų 

projektų) 

plėtojimas 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose 

švenčiant 

Lietuvos 

Valstybės 

atkūrimo 

šimtmetį 

 

 

2.Padėti 

atsiskleisti vaiko 

prigimtines 

galias bei ugdyti 

savarankišką, 

aktyvų, socialiai 

orientuotą, 

demokratinėmis 

vertybėmis 

besivadovaujantį 

pilietį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Grupės projektai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018

m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Krepšelio lėšos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

Daiva Lapėnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvykos, ekskursijos: 

1. ,,Nemuziejus“ 

2. ,,Prezidentūra“(Lygiai 100 

dienų iki Lietuvos atkūrimo 

šimtmečio) 

3. ,,Šimtmečio teismų 

ekspozicija“ 

Piešinių konkursai: 

1.Respublikinis konkursas 

,,Gražiausi linkėjimai 

Lietuvai“(,,Zylutės“ l/d) 

2. Respublikinis konkursas 

,,Pažvelk į 100 metų laisvą 

Lietuvą“ pro žiemos akinius“ 

(,,Obelėlės“ l/d) 

3.Grupės vaikų-tėvelių  piešinių, 

nuotraukų, darbelių  bendras 

darbas ,,Stebuklingi Lietuvos 

vaizdai pro automobilio langą“ 

4.,,Šimtmečio Lietuva- turtinga 

keturiais metų laikais“ 

Lankstinukai ,,Atkurtai Lietuvai 

100“  

Lietuvos 100-čio minėjimas 

vasario 16 d. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Projektai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krepšelio lėšos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos 

bendruomenė, 

pedagogai 

Meninio ugdymo 

pedagogė  

Daiva Tarasonienė 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Irena Grišiūtė 

 

Pedagogai 

Diana 

Poklikajevienė 

 Ingrida Šalc 

Daiva Lapėnienė 

 

 

 

 

 

 

Koncertuoja Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Gedimino štabo 

bataliono Lietuvos kariuomenės 

orkestro  klarnetų grupės 

muzikantai 

 

 

 

 

 

 

Projektai: 

1. ,,Spalvų savaitė“ 

2.Koncertas bendruomenei ,,Mes 

prisimenam darželį‘‘ 

3. Klasikinės muzikos koncertas 

skirtas Adventiniam laikotarpiui 

,,Ramų advento vakarą‘‘ 

4. Eilėraščių konkursas skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui 

5. Teatro savaitė ,,Vaikai vaidina 

vaikams“ skirta Lietuvos 

valstybės šimtmečiui paminėti 

 

 

 

Dalijimasis darbo patirtimi su 

kitų įstaigų  pedagogais, 

bendruomene 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti gerosios 

darbo patirties 

sklaidą tarp įstaigos 

ir metodinio būrelio 

,,Versmė“ pedagogų 

 

7. Parodos 

  

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Išvyka į ,,Eglutės‘‘, ,,Purienos‘‘  

,,Boružėlės‘‘ l/d su paruoštu 

spektakliu 

 

 

 

 

Jaučia meninės raiškos 

džiaugsmą 

Piešinių parodos: 

,,Rudens spalvos‘‘ 

,, Raudona geltona žalia‘‘ 

,,Lietuva graži šalis‘‘ 

,,Žiemos džiaugsmai‘‘ 

,,Parskrendantys paukščiai“ 

,,Lietuviškas margutis“ 

,,Mano šeima“ 

 

3. Pedagogų 

refleksija, 

dirbant pagal 

atnaujintą 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą, 

planavimo idėjų 

įgyvendinimas. 

 

Įgyvendinant 

įstaigos 

programą 

ugdymo turinyje 

atliepti skirtingo 

amžiaus vaikų 

individualius 

poreikius 

 

 

 

 

1.Praktinės 

pedagoginės veiklos 

priežiūra 

 

 

 

 

 

2. Išvykos 

 

 

 

 

 

 

2017/2018

m.m. 

 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

 

 

 

Asmeninės lėšos 

Krepšelio lėšos  

 

 

 

 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

I. Grišiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogo kompetencijos ir 

veiklos įvertinimas  

 

 

 

 

 

Noras pažinti  aplinkinį pasaulį, 

klausinėja, samprotauja, domisi 

Ekskursijos: 

1. ,,Nemuziejus“ 

2. ,,Prezidentūra“ 

3. ,,Šimtmečio teismų 

ekspozicija“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Šventės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Auklėtojos  

 

 

 

Įstaigos 

bendruomenė 

Auklėtojos  

 

 

4.  Žaislų muziejus 

5. Planetariumas 

6. Saugaus miesto centras 

7. Lėlės teatras 

8. Ugniagesių mokykla 

9. Žirgynas 

10.Akmenų muziejus 

 

Bendri renginiai su vaikais, 

tėvais  socialiniais partneriais 

teikia teigiamų emocijų bei 

bendravimo patirties 

Kūrybinė akcija ,,Kiemo eglutės 

puošimas‘‘ 

Kalėdinė šventė vaikams 

,,Kalėdų belaukiant‘‘ 

Atsisveikinimas su eglute. 

Svečiuose ,,Trys Karaliai‘‘ 

Akcija ,,Atmintis gyva nes 

liudija‘‘ 

Vasario 16-osios šventė. ,,Tu 

šalele mylima‘‘ 

Užgavėnių pramoga ,,Žiema, 

žiema bėk iš kiemo‘‘ 

Pramoga ,,Kaziuko mugė‘‘ 

Pramoga ,,Gandrinės‘‘ 

Pramoga ,,Velykų rytą lelija 

pražydo‘‘ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Edukaciniai 

užsiėmimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmeninės lėšos 

Praktinės-edukacinės pamokėlės: 

1.,,Daržoviukas‘‘ 

2. Liaudies instrumentų studija 

,,Lietuvos šalelėj‘‘ 

3.Kauno muzikos ansamblis 

,,Ainiai“ ,,Atbėga elnias 

devyneragis“ 

4.Bendri darbeliai  su tėveliais 

ruošiantis Kaziuko mugei 

5.Ornitologas ,,Parskrendantys 

paukščiai“ 

 

3.2. Patalpose A.Mickevičiaus g. 21, Vilnius: 

 

Prioritetai 2017-2018 m.m. 

2017-2018 m.m. 

- Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

- Pilietinių veiklų (iniciatyvų, projektų) plėtojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį. 

- Smurto prevencijos programos diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

 

Tikslai ir uždaviniai 2017-2018 m.m.: 

1. Užtikrinti vaiko gerovę ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, padėti formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius 

1.1. Sudaryti sąlygas vaiko visaverčiam gyvenimui ir ugdymuisi lopšelyje-darželyje, dalyvavimui visuomenės gyvenime. 

1.2. Skatinti ir palaikyti vaiko sveikatai saugoti ir stiprinti būtinų įpročių ir elgesio raišką įvairioje veikloje. 

2. Ugdyti vaiko tautinį ir kultūrinį tapatumą, pilietiškumą 

2.1.  Sudaryti sąlygas darželio bendruomenei kurti, plėtoti pilietines veiklas (iniciatyvas, projektus), skatinti aktyviai jose dalyvauti. 

2.2. Puoselėti vaiko asmeninio tapatumo, bendrumo su šeima, grupe jausmas, tautinio tapatumo jausmus, skatinti pozityvų savęs vertinimą. 

3. Smurto prevencijos programos diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 



3.1. Ugdyti pozityvų vaiko elgesį sukuriant draugišką atmosferą, užtikrinant sveiką, psichologiškai ir fiziškai saugią, užkertančią kelią smurto, 

patyčių ir prievartos apraiškoms aplinką. 

3.2. Sudaryti sąlygas ugdytiniams ir bendruomenės nariams dalyvauti prevencinėje veikloje. 

 

1.  Tikslas. Užtikrinti vaiko gerovę ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, padėti formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius 

 

Uždaviniai  Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1.1. Sudaryti sąlygas 

vaiko visaverčiam 

gyvenimui ir 

ugdymuisi lopšelyje-

darželyje, dalyvavimui 

visuomenės gyvenime 

1.1.1. Ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio ugdymo 

grupių ilgalaikių ir 

trumpalaikių ugdomosios  

veiklos planų parengimas ir 

įgyvendinimas 

 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Krepšelio lėšos 

 

Ugdymo lėšos  

Direktorius, 

Dir. pav. ugd.,  

Grupių 

pedagogai 

Ugdymo procesas 

organizuojamas pagal atnaujintą 

įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programą, priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą. 

Vaikų pasiekimų vertinimo 

rezultatai aptariami pedagogų 

posėdžiuose, teikiama 

informacija tėvams 

1.1.2. Vaiko gerovės 

komisijos veikla  

 

 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Krepšelio lėšos 

 

Ugdymo lėšos  

Direktorius, 

Dir.pav. ugd., 

VGK nariai 

Užtikrinama minimali vaiko 

priežiūra, tenkinami vaiko 

poreikiai, teikiama pagalba 

vaikams turintiems specialiųjų 

poreikių ir jų šeimoms. 

Aptariama VGK posėdžiuose, 

teikiama informacija ir 

konsultacijos tėvams. 

1.1.3. Ugdymosi aplinkos 

orientuotos į vaiko poreikių 

tenkinimą kūrimas ir 

atnaujinimas 

2017-2018 

m.m. 

Krepšelio lėšos 

 

Ugdymo lėšos  

Direktorius, 

Dir. pav. ugd.,  

Grupių 

pedagogai 

Pagal poreikį atnaujinta įstaigos 

ir grupių ugdymosi aplinka, 

papildyta ugdymosi, metodinėmis 

priemonėmis 

1.1.4. Kultūriniai ir 

edukaciniai renginiai 

įstaigoje ir už jos ribų 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdymo lėšos  

Direktorius, 

Dir. pav. ugd.,  

Grupių 

pedagogai 

Ugdytiniai ir pedagogai 

dalyvauja įvairiuose renginiuose 

įstaigoje ir už jos ribų. Renginių 

aprašai, fotografijos, padėkos, 

kita dokumentinė medžiaga. 

Aptariama pedagogų posėdžiuose 



1.2. Skatinti ir 

palaikyti vaiko 

sveikatai saugoti ir 

stiprinti būtinų įpročių 

ir elgesio raišką 

įvairioje veikloje. 

 

1.2.2. Projekto 

„Sveikatiada“ veiklų 

organizavimas ir 

įgyvendinimas 

 

2017-2048 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdymo lėšos  

Dir. pav. ugd., 

Grupių 

pedagogai 

Suorganizuoti vaikams patrauklūs 

ir įdomūs renginiai, kurių metu 

vaikai praplėtė žinias ir supratimą 

sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo srityse. Aptariama 

pedagogų posėdžiuose 

1.2.3. Dalyvavimas 

kasmetiniame konkurse 

„Vitaminizuotas 2017“ 

 

2017 m. spalio-

lapkričio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdymo lėšos  

Dir. pav. ugd.,  

Grupių 

pedagogai 

Pagaminta ugdymosi priemonė 

„Sveikatos piramidės produktai“, 

pristatyta „Sveikatos savaitės“ 

pramogoje, aptarta pedagogų 

posėdyje 

1.2.4. Sportiniai ir 

edukaciniai renginiai 

sveikos gyvensenos 

temomis 

 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdymo lėšos  

Dir. pav. ugd.,  

Grupių 

pedagogai 

Fizinis aktyvumas visais metų 

laikais:  

Įvairūs  judrieji žaidimai, veikla 

lauke ir salėje.  

Sportinė pramoga žiemą  

,,Senių besmegenių spartakiada”. 

Aptariama pedagogų posėdžiuose 

1.2.5. Saugios aplinkos 

kūrimas 

 

 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Krepšelio lėšos 

 

Ugdymo lėšos  

Direktorius, 

Dir. pav. ugd.,  

Grupių 

pedagogai 

Metodinių ir edukacinių 

priemonių, sporto įrengimų 

atnaujinimas, įsigijimas 

2. Tikslas. Ugdyti vaiko tautinį ir kultūrinį tapatumą, pilietiškumą 

2.1. Sudaryti sąlygas 

darželio bendruomenei 

kurti, plėtoti pilietines 

veiklas (iniciatyvas, 

projektus), skatinti 

aktyviai jose dalyvauti. 

2.1.1. Tradicinės 

kalendorinės įstaigos 

šventės ir pramogos 

 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Dir. pav. ugd., 

Meninio ugd. 

Pedagogas,  

Grupių 

pedagogai 

Vaikų saviraiška švenčių bei 

pramogų ir joms ruošimosi metu; 

renginių aprašymai, fotografijos, 

kita dokumentinė medžiaga. 

Aptariama pedagogų posėdžiuose 

2.1.2. Bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdymo lėšos  

Dir. pav. ugd., 

Meninio ugd. 

Pedagogas,  

Grupių 

pedagogai 

Bendri renginiai „Užgvėnės“, 

eilėraščių konkursas.  

Muzikos būrelio pramoga-

koncertas „Trys karaliai“. 

Dalyvavimas metodinio ratelio 

„Versmė“ organizuojamuose 



renginiuose, kituose socialinių 

partnerių organizuojamuose 

renginiuose, dalijimasis gerąja 

patirtimi. Padėkos, fotografijos, 

pranešimai, publikacijos, kita 

dokumentinė medžiaga. 

Aptariama pedagogų posėdžiuose 

2.1.3. Įstaigos, grupių 

projektinių veiklų 

inicijavimas ir 

įgyvendinimas 

 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Dir. pav. ugd., 

Grupių 

pedagogai 

Projektai „Spalvų savaitė“, 

„Gyvūnų grandinė“, projektų 

aprašai, fotografijos, padėkos, 

kita dokumentinė medžiaga. 

Aptariama pedagogų posėdžiuose 

2.1.4. Meninių darbų 

parodos 

 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdymo lėšos  

Dir. pav. ugd., 

Grupių 

pedagogai 

Parodos: „Rudenėlio skėtis“, 

„Kalėdų puošmenos“, „Lietuva – 

margiausių juostų raštai“, 

„Pavasario puokštė“, „Darželio 

darbuotojų portretai“, 

fotografijos. Aptariama pedagogų 

posėdžiuose. 

2.2. Puoselėti vaiko 

asmeninio tapatumo, 

bendrumo su šeima, 

grupe jausmus, tautinio 

tapatumo jausmus, 

skatinti pozityvų savęs 

vertinimą 

2.2.1. Įstaigos, vaikų  

kultūros kūrimas ir 

puoselėjimas 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  

Direktorius,  

Dir.pav.ugd.,  

Grupių 

pedagogai 

Bus atnaujinta įstaigos, grupių 

simbolika, puoselėjamos 

nuoširdaus bendravimo ir 

bendradarbiavimo tradicijos. 

Efektyvi informacijos sklaida. 

2.2.2. Tėvų įtraukimas į 

įstaigos, grupių veiklą 

 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  

Direktorius,  

Dir.pav.ugd.,  

Grupių 

pedagogai 

Bendri renginiai su tėvais; tėvų 

aktyvo veikla 

2.2.3.Vaiko pozityvaus 

savęs vertinimo metodų, 

priemonių kūrimas ir 

sklaida  

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdymo lėšos  

Dir.pav.ugd.,  

Grupių 

pedagogai 

Sukurta vaiko  savęs vertinimo 

metodika, pristatyta ir aptarta 

pedagogų posėdyje 

3. Tikslas. Smurto prevencijos programos diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

3.1. Ugdyti pozityvų 

vaiko elgesį sukuriant 

draugišką atmosferą, 

3.1.1. Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

vykdymo tvarkos aprašas 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Dir.pav.ugd.,  

VGK nariai, 

Kuriama ir puoselėjama 

psichologiškai ir fiziškai saugi 

aplinka. 



užtikrinant sveiką, 

psichologiškai ir 

fiziškai saugią, 

užkertančią kelią 

smurto, patyčių ir 

prievartos apraiškoms 

aplinką. 

 

  Grupių 

pedagogai 

Vykdoma smurto ir patyčių 

stebėsena, prevencija ir 

intervencija. Aptarima VGK, 

pedagogų tarybos posėdžiuose. 

3.1.2. Pedagogų švetimas ir 

kvalifikacijos tobulinimas 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Krepšelio lėšos 

 

Ugdymo lėšos  

Dir.pav.ugd.,  

VGK nariai, 

Grupių 

pedagogai 

Sudaromos sąlygos tobulinti 

asmenines ir profesines 

kompetencijas smurto ir patyčių 

prevencijos, reagavimo srityje 

3.1.3. Tėvų švietimas ir 

informacijos sklaida 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Dir.pav.ugd.,  

VGK nariai, 

Grupių 

pedagogai 

Teikiama aktuali ir 

kompetentinga informacija 

tėvams smurto ir patyčių, 

prevencijos temomis – 

lankstinukai, informaciniai 

straipsniai tėvų lentose, įstaigos 

tinklapyje, konsultacijos pagal 

poreikį. 

3.1.4. Bendradarbiavimas 

su Vilniaus PPT, Vaiko 

raidos centru 

2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Krepšelio lėšos 

 

Ugdymo lėšos  

Dir.pav.ugd., 

VGK nariai 

Teikiamos konsultacijos, 

rekomendacijos pedagogams, 

tėvams. Rengiami informaciniai 

stendai, lankstinukai, seminarai – 

diskusijos apie pagalbos ir 

partamos teikimą vaikui, šeimai. 

3.2. Sudaryti sąlygas 

ugdytiniams ir 

bendruomenės nariams 

dalyvauti prevencinėje 

veikloje 

3.2.1. Prevencinė veikla 2017-2018 

m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdymo lėšos  

Dir.pav.ugd.,  

VGK nariai, 

Grupių 

pedagogai 

Kino filmų, skirtų saugaus eismo, 

civilinės saugos prevencijai 

peržiūrą ir aptarimas grupėse. 

Išvykos į Vilniaus saugaus eismo 

mokyklą priešmokyklinio 

amžiaus vakams. Pamokų temos: 

„Sveika gyvensena“, „Saugus 

eismas“, „Gyvenimo įgūdžių 

ugdymas“. 

Tolerancijos diena. Vaikų 

piešinių paroda „Ištiesk draugui 

ranką“ 



Akcijos ,,Savaitė be patyčių“ 

organizavimas 

Kalėdinė akcija „Gerumo 

angelas“ 

Akcija „Sparnuoti linkėjimai“. 

Aptariama VGK posėdžiuose, 

pedagogų tarybos posėdžiuose. 

 

___________________________________________ 

 


