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1. ĮVADAS 

 

 Vilniaus lopšelio–darželio „Drugelis“ 2023 metų veiklos planas – įstaigos 

bendruomenės veiksmų ir sprendimų visuma, padedanti  įgyvendinti metų tikslus, diegti naujoves ir 

stimuliuoti kaitą. Tai vienerių kalendorinių metų planavimo dokumentas 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 

m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, kuriame numatomi atitinkami  tikslai ir uždaviniai, siektini rezultatai 

ir planuojamas jų įgyvendinimas. Nustatomos veiklos kryptys ir būdai įstaigos misijai vykdyti, 

numatytiems tikslams ir rezultatams pasiekti, efektyviai panaudojant finansinius, materialinius ir 

žmogiškuosius išteklius. Vilniaus lopšelio-darželio „Drugelis“ 2023 metų planą  parengė direktoriaus 

2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-  04/A sudaryta darbo grupė. 

 

Informacija apie mokyklą 

 

Pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Drugelis“. 

Institucijos grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaiga (3110); tipas – lopšelis-darželis (3112); 

juridinis statusas – juridinis asmuo (1); identifikavimo kodas – 190017071. 

Įsteigimas – 1964 m. gruodžio mėn. 1 d. Vilniaus miesto tarybos 1998 m. liepos 15 d. 

sprendimu Nr. 225 suteiktas „Drugelis“ pavadinimas. 

Adresas – Rinktinės g. 28A, Vilnius, LT–09315, telefonai: (8-5) 272 2710, (8-5) 272 2707, 

el. paštas rastine@drugelis.vilnius.lm.lt 

Priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės). 

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis. 

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba (111109233, Konstitucijos pr. 3, Vilnius). 

Ugdomoji kalba – lietuvių. 

Lopšelis-darželis yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa. 

Lopšelio-darželio veiklą kuruoja Vilniaus savivaldybės administracijos Ikimokyklinio 

ugdymo skyrius (kodas 9163147, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius). 

Lopšelis-darželis komplektuojamas pagal įstaigai priskirtą aptarnaujamą teritoriją arba kita 

steigėjo nustatyta tvarka. 

Darželis įregistruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 

mailto:rastine@drugelis.vilnius.lm.lt
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Mokyklos savitumas 

 

 Vilniaus lopšelis-darželis „Drugelis“ įsikūręs sostinės centre, šalia Neries upės, istorinio 

paveldo pastatų apsuptyje. Būtent ši geografinė padėtis suteikia ypatingą ir išskirtinę galimybę 

daugiau dėmesio skirti gimtojo miesto gamtinių ir kultūrinių objektų pažinimui, dalyvavimui 

aktyvioje kultūrinėje miesto veikloje. Lopšelyje-darželyje sukurta jauki ir saugi ugdymo(si) aplinka. 

Vaikai ugdomi atnaujintose grupėse, kuriose naudojamos informacinės technologijos ir efektyvios 

ugdymo priemonės. Edukacinės lauko erdvės yra saugios ir pritaikytos kūrybiškumo ugdymui(si), 

eksperimentavimui, stebėjimui ir aplinkos vertinimui. Ugdymo procese taikomi alternatyviosios ir 

inovatyviosios pedagogikos ugdymo metodai: Regio Emilio metodo elementai (veikla prie šviesos ir 

smėlio stalo, eksperimentavimas su šviesa, smėliu ir pan.), M. Montessori, STEAM metodika, „Zipio 

draugai” programa.  

 Ugdytinių skaičius – 120. Grupių skaičius – 6. Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 7 

metų. Grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių: 1,5-3 (ankstyvasis ugdymas), 3-4 m. 

(ikimokyklinis ugdymas), 4-5 m. (ikimokyklinis ugdymas), 5-6 m. (ikimokyklinis ugdymas), 6-7 m. 

(priešmokyklinis ugdymas). Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai integruojami į bendrąsias 

grupes. Lopšelio-darželio darbo laikas – nuo 7.00 val. iki 18.30 val.  

Tėvų (globėjų) ir visuomenės informavimas vyksta: įstaigos internetinėje svetainėje 

(https://www.darzelisdrugelis.lt), elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ 

(https://musudarzelis.com), darželio grupių „Facebook“ paskyrose, įstaigos „Facebook“ paskyroje 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100087400789850 ). 

 

Dokumentų, kuriais vadovautasi rengiant strateginį planą, sąrašas 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. 

kovo 17 d. nutarimu Nr. XI-1281.  

2. Vilniaus miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas 2022 m. 

vasario 2 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1300.  

3. Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašas. Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo 

aprūpinimo centras, 2016 m. 

4. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta 2015 m. gruodžio 21 d., Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1308. 

5. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo 

aprūpinimo centras, 2015 m. 

6. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. 

https://www.darzelisdrugelis.lt/
https://musudarzelis.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087400789850
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Vizija. Inovatyvi, moderni šiuolaikinio vaiko poreikius atliepianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaiga. 

Misija. Aktyviai bendradarbiaujant su šeima, kurti stiprią bendruomenę, teikiančią kokybiškas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, formuojančią sveikos gyvensenos ir 

gamtosaugines vertybes, plėtojančią individualius vaiko gebėjimus ir polinkius, formuojančią laisvą 

ir kūrybingą asmenybę. 

Vertybės: 

- vaikas, jo fizinė ir psichinė sveikata, jo savijauta ir emocijos (siekiame, kad vaikai   užaugę 

taptų brandžiais ir kūrybingais žmonėmis), 

- profesionalumas (bendruomenė, gebanti dirbti komandoje, nuolat tobulinanti kvalifikaciją), 

- edukacinių aplinkų kūrimas, turtinimas ir plėtojimas, 

- aukšta bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra (gerbiame savo kolegas, vaikus, jų 

tėvelius ir tikime, kad tolerancija – pagrindinė sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo 

sąlyga). 

 

TIKSLAI 

1 tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymą, siekiant kiekvieno vaiko ugdymo(si) pažangos. 

2 tikslas. Kurti draugišką, pozityvią ir tausojančią save bei aplinką įstaigos bendruomenę. 

3 tikslas. Kurti saugią ir jaukią, šiuolaikinius reikalavimus atliepiančią ugdymo(si) aplinką. 

UŽDAVINIAI 

1. Siekti kokybiško ugdymo, orientuoto į kiekvieno vaiko individualių gebėjimų pažangą. 

2. Stiprinti įtraukųjį ugdymą, nuolat keliant pedagogų kompetencijas ir tobulinant individualizuoto 

ugdymo metodus, formas bei priemones. 

3. Tobulinti ugdymo turinį, diegiant inovatyvius ir efektyvius ugdymo metodus bei formas. 

4. Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų nuolatinis profesinio tobulėjimo siekimas. 

5. Plėtoti esamas bei ieškoti naujų darbuotojų tarpusavio bei šeimų bendradarbiavimo formas. 

6. Skatinti socialinę partnerystę. 

7. Puoselėti ir tobulinti draugiškos ir saugios įstaigos modelį. 

8. Užtikrinti lauko edukacinių erdvių saugumą, nuolat atnaujinant ir modernizuojant esamas žaidimų 

aikšteles. 

9. Kurti naujas lauko erdves, skatinančias vaikų tyrinėjimą ir eksperimentavimą. 

10. Aprūpinti grupes moderniomis ugdymo(si) priemonėmis, kurios padėtų siekti numatytų ugdymo 

tikslų. 
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2023 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

 

Uždavinys Siektini rezultatai Rezultatų  pasiekimo data Atsakingi 

1. Siekti kokybiško 

ugdymo, orientuoto į 

kiekvieno vaiko 

individualių gebėjimų 

pažangą. 

1.1. Atlikti 

priešmokyklinio 

ugdymo įsivertinimą. 

2023 m. III ketv. 

Rodikliai: įsivertinimo 

anketa, išvados. 

 

 Darbo grupė 

1.2. Taikyti  

priešmokyklinio 

ugdymo  

diferencijavimą. 

Nuo 2023 m.  rugsėjo mėn. 

Rodikliai: numatytos ir 

pateiktos konkrečios 

priemonės priešmokyklinio 

ugdomojo turinio 

diferencijavimui. 

Dir. pav. 

ugdymui 

1.3. Užtikrinti 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

profesinių žinių 

tobulėjimą. 

Pagal kvalifikacijos kėlimo 

programą. 

Rodikliai: gautų žinių 

panaudojimas praktikoje. 

 

 Dir. pav.   

ugdymui, 

pedagogai 

1.4. Atnaujinti įstaigos 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

„Žingsnis po 

žingsnio“. 

2023 m. III ketv.  

Rodikliai: atnaujintoje 

programoje numatytos ir 

susistemintos ikimokyklinio 

ugdymo(si) turinio, vaikų 

individualios pažangos ir 

vertinimo gairės. 

 

Darbo grupė 

1.5. Įgyvendinti 

ilgalaikių ir 

trumpalaikių projektų 

programą. 

Pagal planą. 

Rodikliai: praplėstos 

ugdymo(si) galimybės, 

ugdomojo  turinio įvairovė. 

Dir. pav. 

ugdymui, 

pedagogai 

1.6. Įgyvendinti 

tradicinių renginių 

planą. 

Pagal planą. 

Rodikliai: praplėstos 

ugdymo(si) galimybės, 

ugdomojo  turinio įvairovė. 

Dir. pav. 

ugdymui, 

pedagogai 

2. Stiprinti įtraukųjį 

ugdymą nuolat keliant 

pedagogų 

kompetencijas ir 

tobulinant individua-

lizuoto ugdymo 

metodus, formas bei 

priemones. 

 

2.1. Parengti ilgalaikį 

veiksmų planą „SUP 

vaikų ugdomojo 

turinio individua-

lizavimo ir 

veiksmingų ugdymo 

metodų panaudojimo 

galimybės“. 

2023 m. II ketv.  

Rodikliai: VGK posėdžių 

dokumentų priedai-

pasiūlymai, numatantys 

konkrečias ilgalaikio veiksmų 

plano parengimo ir 

įgyvendinimo priemones bei 

atsakomybes. 

 VGK 

Iki 2023 m. rugsėjo mėn.  

Rodikliai: veiksmų plane 

numatytos konkrečios 

priemonės SUP vaikų 

integravimui, įskaitant 

pedagogų mokymus, atvejo 

 VGK 
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aptarimo grupės veiklą, 

aplinkų kūrimą ir kt. 

3. Plėtoti esamas bei 

ieškoti naujų 

darbuotojų tarpusavio 

bei vaikų šeimų 

bendradarbiavimo 

formų. 

3.1. Diskusijos būdu 

su darbuotojais išskirti 

bei įgyvendinti 

priemones, 

palaikančias įstaigos 

kultūrą ir teigiamą 

mikroklimatą.  

 

2023 m. I-II ketv.  

Rodikliai: diskusijų-pokalbių  

protokolai, pasiūlymų 

anketos, priemonių planas 

 

Darbo 

grupė 

2023 m. IV ketv.  

Rodikliai: apklausos išvados, 

bendradarbiavimo idėjų 

sąvadas. 

 

Darbo 

grupė 

2023 m. III ketv.  

Rodikliai: įrengta nauja 

vienos grupės aikštelė, 

sumontuojant judrumo 

įrenginį, pavėsinę ir kitas 

priemones. 

 

Darbo 

grupė 

3.2. Parengti ir atlikti 

bendruomenės 

apklausą dėl pedagogų 

ir vaikų šeimų 

bendradarbiavimo 

galimybių. 

 

2023 m. IV ketv. 

Rodikliai: apklausos išvados, 

bendradarbiavimo idėjų 

sąvadas. 

 Darbo  

 grupė 

4. Puoselėti ir tobulinti 

saugios ir sveikos 

įstaigos modelį. 

Atnaujinti vieną vaikų 

lauko aikštelę. 

2023 m. III ketv.  

Rodikliai: įrengta nauja 

vienos grupės aikštelė, 

sumontuojant judrumo 

įrenginį, pavėsinę ir kitas 

priemones. 

 

Administra-

cija 
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1 priedas 

 

PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 
Eil. 

Nr. 
Tema Data 

1. Dėl 2023-2027 m. strateginio plano pristatymo. 

Dėl atestacijos 2023-2025 m. programos suderinimo. 

Sausis 

2. Dėl įstaigos 2023 metų veiklos plano aptarimo. Sausis 

3. Dėl palaikančios įstaigos kultūrą ir teigiamą mikroklimatą plano aptarimo. Kovas 

4. Dėl priešmokyklinio ugdymo(si), individualios pažangos ir pasiekimų 

vertinimo. 

Balandis 

5. Dėl pedagogų veiklos įsivertinimo. 

Dėl įstaigos veiklos vasaros laikotarpiu derinimo. 

Gegužė 

6. Dėl 2023/2024 m. m. pedagogų krūvio patvirtinimo. 

Dėl atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos pristatymo. 

Rugpjūtis 

7. Dėl ugdytinių pirmojo (rudens) individualios pažangos ir pasiekimų 

vertinimo.   

Spalis 

8. Dėl pasirengimo metiniam įstaigos veiklos įsivertinimui. Gruodis 

 

DARŽELIO TARYBOS POSĖDŽIAI 

 
Eil. 

Nr. 
Tema Data 

1. Dėl pedagogų atestacijos programos derinimo. Sausis 

2. Dėl įstaigos vadovo metinės veiklos vertinimo. Vasaris 

3.  Dėl finansinių lėšų panaudojimo ataskaitos. 

Dėl 2023 metų veiklos plano derinimo. 

Vasaris 

4.  Dėl įstaigos veiklos vasaros laikotarpiu derinimo. Gegužė 

5. Dėl bendruomenės apklausos apie pedagogų ir vaikų šeimų 

bendradarbiavimo galimybes. 

Lapkritis 

 

UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Priežiūros forma Data Laukiami rezultatai 

1. Papildomojo 

ugdymo veikla 

 

Papildomojo ugdymo veiklos 

stebėjimas ir aptarimas 

Sausis Gerės ugdymo 

kokybė 

2. Ankstyvojo 

ugdymo veikla 

 

Ankstyvojo ugdymo veiklos 

stebėjimas ir aptarimas 

Vasaris Gerės ugdymo 

kokybė 
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3.  3-4 m. vaikų 

amžiaus ugdomoji 

veikla 

 

3-4 m. vaikų amžiaus grupės 

ugdomojo proceso stebėjimas ir 

aptarimas 

Kovas Gerės ugdymo 

kokybė 

4. Individualizuoto 

SUP vaikų 

ugdomoji veikla 

 

Individualizuoto SUP vaikų 

ugdymo programos įgyvendinimo 

stebėjimas ir vertinimas 

Kovas Gerės ugdymo 

kokybė 

5.  4-5 m. vaikų 

amžiaus ugdomoji 

veikla 

 

4-5 m. vaikų amžiaus grupės 

ugdomojo proceso stebėjimas ir 

aptarimas 

Balandis Gerės ugdymo 

kokybė 

6. 5-6 m. vaikų 

amžiaus ugdomoji 

veikla 

5-6 m. vaikų amžiaus grupės 

ugdomojo proceso stebėjimas ir 

aptarimas 

Gegužė Gerės ugdymo 

kokybė 

7. Lopšelio grupės 

adaptacija 

 

Lopšelio grupės vaikų adaptacijos 

stebėsena ir aptarimas. 

Rugsėjis Vaikai lengviau 

adaptuosis grupėje 

8. Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

ugdymo veikla 

 

Priešmokyklinio ugdymo veiklos 

stebėjimas ir aptarimas 

Spalis Gerės ugdymo 

kokybė 

9. Individualizuoto 

SUP vaikų 

ugdymo veikla 

Individualizuoto SUP vaikų ugdymo 

programos įgyvendinimo stebėjimas 

Lapkritis Įgyvendinimas 

tenkins 

individualius 

ugdytinių poreikius 

ir užtikrins jų 

kompetencijų 

plėtrą 
10. Meninio ugdymo 

veikla 

 

Meninio ugdymo vaikų ugdomosios 

veiklos stebėjimas ir aptarimas 

Lapkritis Gerės ugdymo 

kokybė 

11. Fizinio lavinimo 

veikla 

 

Fizinio lavinimo ugdymo veiklos 

stebėjimas ir aptarimas 

Gruodis Gerės ugdymo 

kokybė 

12. Elektroninio 

dienyno 

administravimas 

 

Elektroninio dienyno pildymo 

priežiūra ir konsultacijos. 

Penkta-

dieniais 

Gerės ugdymo 

kokybė 

13. Grupių dienos 

režimo stebėsena 

 

Grupių dienos režimo laikymosi 

priežiūra ir aptarimas 

Nuolat Vaikai lengviau 

adaptuosis grupėje 

14. Grupių veiklų 

lauke stebėsena 

 

Grupių veiklų lauke stebėjimas Nuolat Vaikai lengviau 

adaptuosis grupėje 
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                                                                                                                                        2 priedas 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA  

 
Eil. 

Nr. 
Tema Data Atsakingi 

 Tarptautinis projektas „Kartu paskaitykime knygelę“ Sausis-

gruodis 

J. Butrimavičiūtė 

1. Ilgalaikis projektas „Sveikas vaikas – linksmas vaikas“  Sausis-

gruodis 

Soc. pedagogas, 

dir. pav. ugdymui 
2. Ilgalaikis projektas „ Renkuosi knygą“  Sausis-

gruodis 

Soc. pedagogas, 

dir. pav. ugdymui 
3.  Ilgalaikis projektas „Vaidina darželio vaikai“  Vasaris-

gegužė 

N. Bačiulienė 

 
4.  Ilgalaikis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ Sausis-

rugpjūtis  

Fiz. lav. pedag. 

dir. pav. ugdymui 
5. Trumpalaikis projektas „Klausau, girdžiu, kuriu“, skirtas 

sakytinei kalbai plėtoti. 

Kovas Dir. pav. ugdymui 

6. Trumpalaikis projektas „Mus kalbina knygos lapeliai“, 

skirtas tarptautinei knygos dienai 

Balandis Dir. pav. ugdymui 

7. Trumpalaikis STEAM projektas „Pasodinkim – 

užauginkim“ 

Gegužė Dir. pav. ugdymui 

8. Trumpalaikis projektas „Meilė sau ir artimiems“, skirtas 

tarptautinei tolerancijos dienai 

Lapkritis VGK 

 

TEMINĖS SAVAITĖS, AKCIJOS 

 
Eil. 

Nr. 
Tema Data Atsakingi 

1. Teminė savaitė „Sveikinu tave, mano Vilniau“ Sausis Soc. pedagogas, 

dir. pav. ugdymui 
2. Pilietinė akcija „Tautinė giesmė“, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės dienai paminėti 

Vasaris N. Bačiulienė, 

E. Caronkienė 
3.  Teminė savaitė „Mes rūšiuojame“ Vasaris Soc. pedagogas, 

dir. pav. ugdymui 
4. Teminė savaitė  „Žalia mūsų planeta“, skirta Pasaulinei 

Žemės dienai 

Kovas  Dir. pav. ugdymui 

5. Teminė savaitė „ Paukščių sugrįžtuvės“, skirta tarptautinei 

paukščių dienai                     

Balandis Dir. pav. ugd., 

pedagogai 
6. Akcija „Darom“ Balandis Dir. pav. ugd., 

pedagogai 
7. Teminė savaitė „Šeimos medis“ , skirta tarptautinei 

šeimos dienai 

Gegužė Dir. pav. ugd., 

pedagogai 
8. Teminė savaitė „Sveika ir saugi vasara“ Birželis Soc. pedagogas 
9. Teminė savaitė „Muzika ir mes“ , skirta tarptautinei 

muzikos dienai 

Spalis Dir. pav. ugd., 

pedagogai 
10. Akcija „Draugystės takeliu“, skirta tarptautinei dienai be 

patyčių 

Lapkritis Soc. pedagogas, 

dir. pav. ugdymui 

11. Teminė savaitė „Advento tyloje kurkime gerumą“ Gruodis Dir. pav. ugd., 

pedagogai 
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ŠVENTĖS, PRAMOGOS, EDUKACINĖS PROGRAMOS 

 
Eil. 

Nr. 
Tema Data  

1. Kalėdinio laikotarpio pabaigtuvės „Trys karaliai“, 

Edukacinė valandėlė „Sveiki dantukai“ 

Sausis Dir. pav. ugdymui 

men. ugd. ped. 
2. Edukacinė programa „Technikos mokslas ir technika 

vaikams“ 

Sausis Dir. pav. ugdymui 

 
3.  Pramoga „Užgavėnės“ Vasaris Soc.ped.,  

fiz. lav. ped. 
4. Amatų dirbtuvės „Kaziuko kermošius“ Kovas Dir. pav. ugdymui 

men. ugd. ped. 
5. Šventė „Pabūkime kartu“, skirta tarptautinei šeimos dienai Gegužė Soc.ped.,  

dir. pav. ugdymui,  

men. ugd. ped. 
6. Atsisveikinimo su darželiu šventė „Užveriu duris į 

vaikystės šalį“   

Gegužė Prieš. ugd. ped. 

7. Pramoga „Šypsausi pasauliui“, skirta tarptautinei vaikų 

gynimo dienai 

Birželis Dir. pav. ugdymui 

men. ugd. ped. 
8. Pramoga „Paparčio žiedo beieškant“ Birželis Dir. pav. ugdymui 

men. ugd. ped. 
9. „Basakojė vasarėlė“, veiklos su STEM lauko priemonėmis  Liepa-

rugpjūtis 

Dir. pav. ugdymui 

men. ugd. ped. 
10. Šventė „Labas, mano mielas darželi“, skirta naujų mokslo 

metų atidarymui 

Rugsėjis Dir. pav. ugdymui 

men. ugd. ped. 
11. Teatralizuota šventė „Rudens gėrybės ir linksmybės“ Spalis Dir. pav. ugdymui 

men. ugd. ped. 
12. Rudens sporto mugė „Ką pasėsi, tą ir pjausi“ Spalis Fiz. lav. pedagogas 

13. Vakaronė „Lai šviečia žibintų takeliai“ Lapkritis Dir. pav. ugdymui 

men. ugd. ped. 
14. Vakaronė „Advento vainikai“ Gruodis Dir. pav. ugdymui 

men. ugd. ped. 
15. Šventė „Su Kalėdų Seneliu mes pabūsime kartu“ Gruodis Dir. pav. ugdymui 

men. ugd. ped. 
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VAIKŲ PIEŠINIŲ IR DARBELIŲ PARODOS 

 
Eil. 

Nr. 
Tema Data 

1. „Dovana Vilniui“ Sausis 

2. „Graži tu mano, brangi Tėvyne“ Vasaris  

3.  „Vanduo – gyvybės šaltinis“  Kovas 

4.  „Tuoj ridensim margučius“ Balandis 

5. „Pabūkime kartu“ Gegužė 

6. „Vabaliukai vabalai, ropinėja taip smagiai“ Birželis-rugpjūtis 

7. „Mano vasaros nuotykiai“ Rugsėjis 

8.  Darbelių paroda lauke „Moliūgai šviečia“ Spalis 

9. „Rudenėlis lapais šnara“ Spalis-lapkritis 

10. „Žiemos puokštė“ Gruodis 

 

EDUKACINIAI-PAŽINTINIAI STENDAI 

 
Eil. 

Nr. 
Tema Data 

1. „Pažinkime Vilnių“ Sausis 

2. „Lietuvos laisvės kelias“ Vasaris  

3.  „Lietuvos simboliai“, „Lietuvių etninė kultūra“ Kovas 

4.  „Pažinkime paukščius“ Balandis 

5. „Pažinkime mūsų Žemę ir augalus“ Gegužė 

6. „Būk saugus vandenyje“, „Pagalbos tarnybos“ Birželis-rugpjūtis 

7. „Gero elgesio taisyklės“, „Mokomės klausyti“  Rugsėjis 

8. „Būk saugus kelyje ir gatvėje“ Spalis 

9. „Gyvūnijos pasaulis“, „Augu sveikas ir stiprus“ Lapkritis 

10. „Žiemos džiaugsmai ir darbai“ Gruodis 
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                                                                                                                                        3 priedas 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

 VEIKLOS PLANAS 

Tikslas: rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, 

gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei 

pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Uždaviniai: 

1. Kokybiškas įtraukiojo ugdymo organizavimas ir koordinavimas. 

2. Saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimas. 

 

Eil. 

Nr. 

  Veikla    Atsakingas asmuo   Data 

1. Vaiko gerovės komisijos VGK 2023 m. 

veiklos plano aptarimas, sudarymas 

VGK nariai Sausis 

2. Organizuoti VGK posėdžius, pasitarimus  VGK pirmininkas  Pagal poreikį, visus 
mokslo metus 

3. Parengti metinę švietimo pagalbos 

specialistų darbo ataskaitą 

Švietimo pagalbos 
spec. 

Gegužė 

4. Parengti VGK veiklos ataskaitas  VGK pirmininkas Gruodis, birželis 

           PREVENCINĖ VEIKLA 

5. Dalyvauti tėvų susirinkimuose VGK nariai Pagal poreikį 
6. Vykdyti konsultacijas tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 
VGK nariai Pagal poreikį 

7. Konsultuoti mokytojus, mokytojų 

padėjėjus vaikų ugdymo organizavimo ir 

pagalbos teikimo, sveikatingumo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo, 

priežiūros ir kitais klausimais. 

VGK nariai Pagal poreikį 

8. Sąmoningumo didinimo mėnuo – 2023 
„Pažink mane“  

A. Merkienė,        

R. Miškinytė,         

I. Česnokova 

Kovas 

9. Vaikų saugumas ,,Aš saugus, kai žinau” I. Česnokova Gegužė 

10. Prevencinė veikla ,,Emocijų ratas“ A. Merkienė,        

R. Miškinytė,         

I. Česnokova 

Spalis 

11.  Tolerancijos diena 2023 m. A. Merkienė,        

R. Miškinytė,         

I. Česnokova 

 
Lapkritis  

 

 

 

   ĮTRAUKUSIS UGDYMAS  

12. Pirminis ir pakartotinis ugdytinių, turinčių 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP)  
vertinimas, gebėjimų aptarimas. 

Logopedas, soc. 
pedagogas, 
psichologo 
padėjėjas 

Per metus ir/ar pagal 
poreikį 
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13. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 
parengimas, suderinimas su PPT ir 
patvirtinimas.  

Pirmininkas Rugsėjis 

14. Vesti individualias metodines 
konsultacijas su tėvais. 

VGK nariai Per mokslo metus  

15. Rinkti ir kaupti medžiagą apie įtraukųjį 

vaikų ugdymą. 

VGK nariai Per mokslo metus 

16. Teikti rekomendacijas, konsultacijas 

mokytojams dėl spec. Poreikių vaikų 

ugdymo(si). 

VGK nariai, log., 

soc. ped. 

Pagal poreikį 

17. Dalyvauti Vilniaus m. logopedų ir spec. 
pedagogų metodinio ratelio veikloje. 

Logopedas Per mokslo metus 

18. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, individualių, pogrupinių 

ugdymo programų aptarimas ir 

rekomendacijų tėvams, pedagogams 

teikimas. 

VGK nariai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2023 m. rugsėjis 

19. Individualių pagalbos planų rengimas ir 

aptarimas. 

Pedagogai dirbantys 

su didelių poreikių 

vaikais, VGK nariai 

2023 m. sausis, 

gegužė, spalis 

20. Tobulinti kvalifikaciją įtraukiojo ugdymo 
ir patyčių prevencijos ir intervencijos 
srityje ir kitais klausimais. 

 
VGK nariai 

 
Per mokslo metus 

21. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: 

bendradarbiauti, konsultuotis ir 

organizuoti susitikimus su Vilniaus m. 

PPT kuruojančiu specialistu, LASUC,  

VRC ir kt. institucijomis, socialiniais 

partneriais. 

VGK nariai Per mokslo metus 

22. Pastebėti ir informuoti administraciją apie 

socialines, emocines ugdytinių problemas. 

VGK nariai Pagal poreikį 

   KRIZIŲ VALDYMAS  

23. Įvertinti  krizės aplinkybes, spręsti 
susidariusias ekstremalias bei problemines 
situacijas. 

VGK nariai Per mokslo metus 

24. Įvertinti krizės aplinkybes, spręsti 
susidariusias ekstremalias krizines bei 
problemines situacijas. 

VGK nariai Per mokslo metus 

25. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo 
klausimais. 

VGK nariai, 
mokytojai 

Per mokslo metus 

26. Bendradarbiauti su Vaiko teisių apsaugos 

skyriumi, siekiant išvengti vaiko teisių ir 

teisėtų interesų pažeidimų. 

VGK pirmininkas Pagal poreikį 
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                                                                                                                                        3 priedas 

PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

Uždaviniai: 

- skatinti pedagogų iniciatyvą savarankiškai domėtis naujausia pedagogine ir metodine 

literatūra; 

- tobulinti kompetencijas diegiant IT, 

- dalintis gerąja praktinio darbo patirtimi tarpusavyje ir su mikrorajono, miesto bei 

respublikos švietimo įstaigų pedagogais, 

- kelti pedagogų profesinį meistriškumą įgyvendinant ugdomojo turinio individualizavimą ir 

direncijavimą,  

Eil. 

Nr. 

Uždavinys Priemonės Data /lėšos Atsakingas 

 

1. 

Analizuoti ir tirti mokytojų 

kompetencijų tobulinimo 

poreikius. 

Bendravimas su 

pedagogais dėl 

kompetencijų tobulinimo 

poreikių. 

Iki 2023-01-10 

žmogiškieji 

ištekliai 

Dir. pavad. 

ugdymui 

 

 

2. 

Sudaryti sąlygas 

darbuotojams dalyvauti 

kompetencijų tobulinimo 

renginiuose. 

Darbuotojų informavimas 

žodžiu, el. paštu apie 

vykdomus kompetencijų 

tobulinimo renginius. 

Konsultacijos dėl 

prisijungimo prie 

Pedagogas.lt 

Konsultacijos dėl 

dalyvavimo seminaruose 

ir mokymuose nuotoliniu 

būdu. 

I-IV ketv. 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Dir. pavad. 

ugdymui 

 

3. 

Tobulinti pedagogines-

psichologines 

kompetencijas: 

- savęs ir vaiko 

pažinimas; 

- vaiko fizinės ir 

psichinės galios; 

- stimuliuojančios      

aplinkos kūrimas, 

- priešmokyklinio 

ugdymo 

organizavimas ir 

vertinimas, 

- SUP vaikų ugdymas 

VšĮ „Gyvenimo 

universitetas LT“ 

(nuotolinio mokymo(si) 

platforma Pedagogas.lt) 

II-IV ketv. 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

VšĮ „Vaikų ugdymas“ I-III ketv. 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

VšĮ Trakų švietimo 

centras 

 I-II ketv. 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 
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Savišvieta  I-IV ketv. Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

4.  

Tobulinti komunikacinę 

kompetenciją: 

- el. dienyno 

valdymas; 

- bendravimas su 

tėvais;  

- bendruomenės 

tolerancija.  

VšĮ „Gyvenimo 

universitetas LT“ 

(nuotolinio mokymo(si) 

platforma Pedagogas.lt) 

II-III ketv. 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

UAB „Kompiuterizuoti 

sprendimai“ 

III-IV 

ketvirtis 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

VšĮ „Vaikų ugdymas“ III-IV 

ketvirtis 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Savišvieta I-IV ketv. 

Mokymo 

lėšos, 

Aplinkos 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

5.   Tobulinti pedagogų 

profesinio meistriškumo 

kompetenciją: 

- ugdomojo turinio 

planavimas;  

- vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas; 

- priešmokyklinio 

ugdymo 

organizavimas ir 

vertinimas; 

- SUP vaikų ugdymas. 

 

VšĮ „Gyvenimo 

universitetas LT“ 

(nuotolinio mokymo(si) 

platforma Pedagogas.lt) 

I-IV ketv. 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

VšĮ „Vaikų ugdymas“ 

 

I-IV ketv. 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

VšĮ „Trakų švietimo 

centras“ 

I-IV ketv. 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

VšĮ „Švietimo tinklas“ II-IV ketv. 

Mokymo 

lėšos 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Savišvieta I-IV ketv. Pedagogai, 

švietimo 
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pagalbos 

specialistai 

6. Mokytojo padėjėjų 

kompetencijų tobulinimas 

VšĮ „Vaikų ugdymas“ 

 

I-IV ketv. 

Mokymo 

lėšos 

Direkt. 

pavad. 

ugdymui 

7. Kiti mokymas: 

- Civilinės saugos 

- Pirmosios pagalbos 

- Higienos įgūdžių 

- Gaisrinės saugos 

 

UAB „Dokrinas“, 

IV Renata Baniulienė 

IV ketv. 

Aplinkos 

lėšos 

Direkt. 

pavad. ūkio 

reik., direkt. 

pavad. 

ugdymui 

 

 

 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Drugelis“ 2023 metų veiklos planą parengė darbo grupė: 

direktorė Žaneta Aleksė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Varneckienė, pedagogės: Nilė 

Bačiulienė, Rima Miškinytė, Julija Jurušaitė, IT (mokymo) priemonių specialistė Meda Denopaitė-

Matuliauskė. 

Rengiant planą dalyvavo įstaigos Vaiko gerovės komisijos nariai: logopedė Andžela Merkienė,  

socialinė pedagogė Ingrida Česnokova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


