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2020 M. RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ VEIKLOS ANALIZĖ
2018-2020 m. strateginiame plane išskirti šie veiklos prioritetai:
Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Pilietinių veiklų plėtojimas švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.
Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.
2020 m. pasirinkti šie prioritetai:
Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;
Sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas.
Bendruomeniškumas - emociniai ryšiai bei bendrumo jausmas.
2020 metai - virusinės pandemijos metai. Tai laikmetis, kuris atnešė daug naujovių ir
nesusipratimų. Mokytojams teko persiorientuoti nuo kontaktinio darbo su vaikais į nuotolinį virtualų
ugdymą. Reikėjo motyvuoti tėvus, kad padėtų savo vaikams ugdytis pagal pateiktas užduotis ir siekti
gebėjimų lavinimo kiek tai įmanoma, ugdant namuose. Mokytojai dirbo mišriu ir nuotoliniu būdu.
Prioritetų įgyvendinimas.
Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas duoda rezultatą tuomet, kai jis organizuojamas
kokybiškai. Kokybiško ugdymo turinio sampratą šiuolaikinėje švietimo sistemoje sudaro tai, ką, kaip
ir kokioje aplinkoje vaikai ugdosi. Didelį vaidmenį vaikų kokybiškam ugdymuisi turi aplinkos
paruošimas ir pritaikymas grupėse, kitose ugdymo įstaigos patalpose, lauko teritorijoje ir už įstaigos
ribų - visiems vaikams, vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir gabiems. Prie kokybiško
ugdymo prisideda ir mokytojų kvalifikacijos lygis. Metodininko kvalifikaciją yra įgiję 3 mokytojai,
Vyr. auklėtojo – 23 mokytojai ir specialistai, mokytojo – 2 mokytojai ir vadybos kategoriją - 2
Šie pandemijos metai pakeitė šio tikslo įgyvendinimą, kadangi karantino metu lopšelisdarželis buvo uždarytas arba ugdėsi labai mažai vaikų. Pagrindinė vaikų ugdymo(si) aplinka buvo
šeimos namų aplinka, kuri nepritaikyta tenkinti įvairius ugdymo(si) poreikius. Grupių aprūpinimas
priemonėmis, skirtomis patyriminiam ugdymui, žaislais atitinkančiais vaikų amžių ir poreikius, buvo
vykdomas mokytojų atsakingumo ir sąmoningumo principu – pačios mokytojos rinkosi priemones
panaudodamos 1,2% surinktų lėšų. „Gndriukų“ grupės mokytoja pasidalino Pedagogas.lt patirtimi
gerosios patirties duomenų bazėje – „Pievos gyvūnai“, „Sodo medžiai“

„Voriukų‘ ir „Boružėlių“ grupių mokytojai organizavo Raseinių rajono priešmokyklinio
amžiaus vaikų piešinių parodą „Draugystė su Opa ir Pa“ – pagal metodines pratybas. „Gandriukų“
grupės mokytoja organizavo respublikinę parodą „Eisiu į mišką pažiūrėti kaip grybai dygsta“.
Ugdymo kokybės kaitos tendencijos akcentuoja integralumą, o ne atskirumą. Nuo kovo
mėnesio ugdymas vyksta mišriu būdu, Virtuali aplinka pasitelkta, kaip būdas įtraukti vaikus į
ugdymosi procesą, dalyvaujant įvairiose virtualiose parodose, renginiuose. Organizuota akcija
tolerancijos dienai paminėti „Po mėlynuoju skėčiu“ (soc. pedagogas, logopedai), meninio skaitymo
konkursas „Ir knyga mane augina“. Virtualų bendravimą skatina dalyvavimas įvairiose projektuose.
PUP Albina Kunigonienė atvėrė didesnes galimybes vaikams, virtualiai pabendrauti su mūsų miesto
priešmokyklinių grupių vaikais. Dalyvaudami eTwining projekte „Basakojai“. Vasaros laikotarpiu
išbandė ir atliko įvairius kojų grūdinimosi būdus, pratimus.
Vadovaujantis Švietimo įstatymo pataisomis numatytomis, kad švietimo įstaiga privalo
sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui, ugdytiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,
ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje
smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos
gyvensenos skatinimą ir kt. Mūsų įstaigoje įgyvendinamos socialinio-emocinio ugdymo prevencinės
programos: ikimokyklinėse grupėse „KIMOCHIS“, priešmokyklinėse grupėse „Laikas kartu“. Šiais
metais, šios programos įgyvendinamos minimaliai, nes tėvai nebuvo ir nėra pasiruošę perteikti tokią
informaciją ir atlikti užduotis. Buvo atliekamos tos užduotys, kurios labiau lietė šeimas ir su tais
ugdytiniais, kurie lankė lopšelį-darželį.
Vaikams sudarytos galimybės saugiai ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje, veikti,
ilsėtis. 2020 m. paruošti 4 projektai ir šie prevenciniai projektai nebuvo įgyvendinti, nes Raseinių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimas, dėl
susidariusios virusinės epidemiologinės situacijos, karantino, nebuvo finansuojamos. Patobulinti ir
pritaikyti projektai prioritetinėms kryptims bus teikiami Raseinių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimui 2021 m. Pradėtas įgyvendinti įstaigos
projektas „Gamtamokslinio tyrinėjimo erdvės lauko teritorijoje“.
Į Ikimokyklinio ugdymo ir Bendrąja priešmokyklinio, ugdymo programas yra integruojama
Sveikatos stiprinimo programa „Auk sveikas, vaikeli“. Šios programos tikslas – sveikas ir saugus
vaikas bei sveikos gyvensenos nuostatų įgyvendinimas. Taip pat į ugdymo programas yra
integruojama ir prevencinė „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką žalojančių medžiagų prevencinė
programa“. Šių programų integravimas turi įtakos vaikų pasaulėžiūros formavimui apie sveiką
gyvenimo būdą nuo vaikystės.
Įgyvendinti sveikatos renginius, projektus, akcijas, kai kurias veiklas padėjo ugdytinių
šeimos. Pagal galimybes tėvai buvo skatinami veiklų užduotis atlikti ne tik šeimos namuose, bet išėjus
ir už jos ribų: į mišką prie vandens, rasti ir atpažinti gyvūnus, medžius, augalus, juos analizuoti,
tyrinėti netradicinėse aplinkose. Pabūti gryname ore kartu su šeima, pasimankštinti, pamatyti tai, ko
anksčiau nepastebėjo ir užfiksuotą informaciją apie atliekamas veiklas pateikti mokytojoms
grįžtamasis ryšys. „Boružėlių“, „Voriukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje sveikos
gyvensenos savaitėje „Bitutės kviečia į sveikatos šalį“ bei respublikiniame projekte „Vaikų vasara“
Rajoninė viktorina „Pats gaminu, sveika ir skanu“, o priešmokyklinių grupių rajoninė
saugaus eismo viktorina „Gatvėj būsi atsargus – sveikas grįši į namus“ – neįvyko. Viktorina „Pats
gaminu, sveika ir skanu“ nukeliama į 2021 m. veiklos planą.

Būdami „Sveikatos želmenėliai“ asociacijų nariais dalyvavome organizuojamoje
sveikatinimo akcija „Mažieji turistai“, „Mažoji mylia“.
RIUPKKA nariai pedagogai dalyvavo, akcijose „Sportuojantis koridorius“.
Pedagogai pagal savo auklėjamosios grupės gebėjimus, poreikius, būtinybę vykdė projektinę
veiklą. Įstaigoje įgyvendinti „Obuoliukų“ grupės pedagogų sveikatinimo projektas „Obuolį valgai –
sveikas augi“. Šis projektas pradėtas įgyvendinti grupėje, o po to įsijungė į respublikinį projektą ir
jame sudalyvavo 3-6 m. amžiaus ugdytiniai. „Gandriukų“ grupės mokytoja organizavo parodą „Tylos
stebuklas“ Kauno r. Giraitės darželyje. Priešmokyklinių grupių mokytojos organizavo viktoriną
„Sveikata – geriausia dovana“.
Bendruomeniškumas - emociniai ryšiai bei bendrumo jausmas trečiasis prioritetas.
Organizuoti renginius, akcijas, parodas, kurie ugdytų vaikų kūrybiškumą, supratimą apie estetinį
grožį, stebėtų pakitimus vykstančius įvairiose erdvėse, skatina pedagogus įgyvendinti tokias idėjas,
kaip „Papuoškime medelį“ („Bitučių“ grupės mokytojos). Kaip ir kiekvienais metais buvo
suorganizuota bendruomenės akcija skirta Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti „Padėk
beglobiui gyvūnėliui“ ir fotonuotraukų paroda „Mano augintinis“ Surinkti maisto produktai
gyvūnams, paklotai ir įvairios priežiūros priemonės buvo pristatyti į Šiaulių gyvūnų globos namelius.
Buvo organizuotos bendruomenėje piešinių parodos paminėti Autizmo dienai „Po mėlynuoju skėčiu“
ir Dauno sindromo dienai - „Skirtingos kojinytės“.
Pedagogai dalyvavo rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų metodinių būrelių
veikloje, sėmėsi ir dalijosi patirtimi virtualioje aplinkoje: „Noriu pasidžiaugti“ „Žiogelių“ grupės
mokytoja ir „Boružėlių“ grupės mokytoja „Priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu: iššūkiai ir
galimybės“ bei „Karantino iššūkiai darželyje“.
Nuolatinė kaita švietimo sistemoje bei ugdymo turinio kaita įpareigoja kiekvieną
pedagogą kelti savo kvalifikaciją, ieškoti naujų ugdymo būdų kaip prieiti prie šiuolaikinės kartos
vaiko, kaip ir kuo jį sudominti kai aplink tiek daug informacijos. Pedagogams sudarytos sąlygos ne
tik kelti kvalifikaciją seminaruose, konferencijose, mokymuose, bet ir saviugdai išnaudojant
nekontaktines valandas. Mokytojai, dirbdami nuotoliniu būdu, turėjo galimybę pasirinkti
kvalifikacijos programą, seminarą, paskaitą juos tenkinančia tema ir joje sudalyvauti Daugelis
seminarų buvo nemokami, todėl ir padidėjo galimybės juose sudalyvauti. Išsigrynino kvalifikacijos
kėlimo prioritetai: socialinis emocinis ugdymas su ugdytiniais ir mokytojams, patyriminis ugdymas
bei technologijų įvaldymas. Labiausiai mokytojus domino seminarai susiję su nuotolinio ugdymo
vingrybėmis ir technologijomis, Daugiausiai sudalyvauta Socialinio emocinio ugdymo programose
skirtose apie vaikų ir mokytojų emocinę būsenas, prisitaikymą prie epidemiologinių sąlygų,
mokytojų perdegimą, vaikų emocines problemas - „Streso įveikimas šiandien ir rytoj“, „Socialinės ir
emocinės vaiko gerovės didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, ,Psichohigiena mokykloje: kaip
išlaikyti pusiausvyrą ir pozityvumą pokyčių situacijose“. Dalis pedagogų domėjosi STEAM,
patyriminiu ugdymu: „Kompetencijų tobulinimas plėtojant patyriminį ugdymą, motyvuojantį
asmeninį augimą“,
„Patirtinis ugdymas vaikystėje: šiuolaikinės medijos ir informacinių
komunikacinių technologijų galimybės“, „Patirtinis ugdymas -įdomu, vertinga inovatyvu“, „STEAM
išlaisvina vaiko galia“, „STEAM pritaikomumas ikimokyklinio ugdymo įstaigose stiprinant vaikų
fizinę ir emocinę sveikatą“, „EMA mažiesiems: kas tai ir nuo ko pradėti“. Informacinių technologijų
srityje išklausyti seminarai – „nuotolinis mokymas. Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į
pagalbą?“, „Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos nuotoliniam mokymui“, „Medijų
edukacija mokyklose: naujos saviraiškos ir tarpusavio bendravimo formos“.
Kiekvienas pedagogas pasirenka kvalifikacijos tobulinimo sritį pagal poreikius, gebėjimus.
Keliant kvalifikaciją ir tobulinant kompetencijas pedagogai dalyvavo:

Eil.
Nr.

1.
2.
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5.

6.

Dalyvavo
Skaičius
pedagogų,
seminarų,
vaikų
kiek kartų
2019 2020 2019 2020
m.
m.
m
m.
Konferencijos
13
14
6
6
Pažymos
apie 260
231
68
69
dalyvavimą akcijose,
projektuose,
renginiuose,
konkursuose
Seminaruose
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426
39
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27
Paskaitos
68
24
IŠ VISO: 30- 939
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365
Laureatai vaikai
14
5
9
2
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mokytojui

2019
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2020 2019
m.
m.
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2020
m.
2,73

1453

1537

2581
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0,9
10,57
-
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-

-

48,4

-

14 pedagogų dalyvavo 6-iuose skirtingose konferencijose. 69 skirtinguose projektuose,
renginiuose konkursuose dalyvavo 231 kartą. 136 seminaruose dalyvavo 426 kartus pedagogai ir
vienam pedagogui tenka 86,0 valandos dalyvavimo. Pandemijos laikotarpiu atsirado daugiau rūšių
kvalifikacijos kėlimo būdų, ne tik seminarai bet ir mokymai, paskaitos.66 kartus mokytojai
sudalyvavo 27 mokymuose ir 68 kartus 27 paskaitose. Laureatais tapo 5 ugdytiniai dalyvaudami 2
konkursuose. Laureatus paruošė „Boružėlių“, „Voriukų“ priešmokyklinių grupių mokytojos ir
„Gandriukų“ bei „Bitučių“ grupės mokytojos.

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“
2021 M. VEIKLOS PRIORITETAI

Vizija
Ugdyti ateities žmogų, gebantį ieškoti, sveikai gyventi ir kurti visa gyvenimą.
Misija
Užtikrinti kokybišką ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo programų
įgyvendinimą patrauklioje edukacinėje-kūrybinėje aplinkoje, saugoti vaiko sveikatą, būti saugiam,
formuoti vaiko vertybines nuostatas.

VEIKLOS PRIORITETAI
1. Kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(-si) paslaugos teikimo užtikrinimas.
2. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas.
3. Darbuotojų

skaitmeninio

raštingumo

tobulinimas,

naudojant

informacines

technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui(si)
skirtas platformas.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I.
Tikslas
Užtikrinti kokybišką inovatyvų ugdymą(si) ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme.
Uždaviniai:
1. Gerinti ugdymo(si) kokybę, orientuojantis į vaiko pasiekimus ir tėvų bei pedagogų
lūkesčius.
2. Modernesnių ugdymosi strategijų ir technologijų taikymas ugdymo procese.
3. Tobulinti vaiko ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą.

II. Tikslas
Kurti sveiką, saugią, šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką.
Uždaviniai:
1. Vidaus erdvių įrengimas, atnaujinimas.
2. Lauko erdvių įrengimas, atnaujinimas

III. Tikslas
Kurti nuolat besimokančią, bendradarbiaujančią, iniciatyvią bendruomenę.
Uždaviniai:
1. Skatinti darbuotojų bendradarbiavimą ir iniciatyvumą.
2. Aktyvinti gerosios patirties sklaidą įstaigoje ir už jos ribų.
3. Kurti nuolat savo veiklą įsivertinančią, besimokančią organizaciją.

IV. PLANUOJAMA VEIKLA

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo
data
ugdymą(si)

Atsakingi vykdytojai

I. Tikslas. Užtikrinti kokybišką inovatyvų
ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme.
1.1. Uždavinys. Modernizuoti ugdymo turinį integruojant inovatyvias idėjas patirtiniam
vaikų ugdymui, tikslingai išnaudoti įstaigos inovacines, edukacines erdves.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Organizuoti virtualų renginį Vasario – 16ąjai paminėti „Nupiešiu Lietuvą“
Organizuoti patirtinį ugdymą įvairiose
erdvėse: „Tyrinėjam bundančią gamtą“,
„Burbulynas mus moko“,
„Spalvos ir spalviukai“,
„Sniego karalystė“ – visai lopšelio-darželio
bendruomenei

2021-0215

Muzikos mokytoja

2021-03
2021-04
2021-10
2021-01

„Voriukų“,
„Boružėlių“,
„Kodėlčiukų“,
„Nykštukų“,
„Gandriukų“,
„Žiogelių“
„Smalsučių“, grupių
mokytojai
Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Direktorius,
pavaduotojas ugdymui,
„Gandriukų“ grupės
mokytoja
Muzikos mokytoja,
socialinė pedagogė

Organizuoti patyriminio ugdymo veiklas
2021ugdymo įstaigoje.
02,03
Organizuoti
atvirą
veiklą
rajono 2021-04
ikimokyklinio ugdymo pedagogams
Integruoti muzikinę veiklą į socialinio 2021-04
emocinio ugdymo programą „Kimochis
muzikos pasaulyje“
Į ugdymo procesą integruoti „Lyderių 2021 m.
laikas“ veiklas „Atsakingai auginu“

1.1.7.

Organizuoti rajoninį renginį „Popierinių 2021-05
lėktuvėlių diena“ – Tarptautinė akcija

1.1.8.

Organizuoti edukacinę išvyką į Prienų r. 2021-05
„Ožiukų mokyklą“

1.1.9.

Išnaudoti
lauko edukacines erdves
įvairiapusiam
ugdymo
procesui
„Papuoškime medelį“
Organizuoti
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo
mokytojų
metodinių grupių pasitarimus
Kūno kultūros užsiėmimus organizuoti
lauko erdvėse atsižvelgiant į oro sąlygas

1.1.10.

1.1.11.

2020-12

2021 m.

Pagal
galimybes

PUP ir IU mokytojai,
direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
„Bitučių“ „Boružėlių“
grupės mokytojai
„Gandriukų“ grupės
mokytojai
„Bitučių“ grupės
pedagogai ir kūno
kultūros pedagogas
Metodinių grupių
pirmininkai
Kūno kultūros
mokytojas, grupių
mokytojai

Sukurti
metodinę
priemonę
vaikų 2021 m.
„Smalsučių“, „Žiogelių“
įsivertinimui „Kaip man sekasi?“ ugdymo
grupės mokytoja
veiklai
1.1.13.
Sukurti pažintines metodines priemones 2021 m.
„Smalsučių“ grupės
„Metų laikai“, „Emocijos“
mokytojai
1.1.14
Įgyvendinti projektą „Skaitymas įvairiose 2021 m.
Direktorius, direktoriaus
erdvėse“ įrengti vaikų bibliotekėlę lauko
pavaduotoja ugdymui
erdvėje
1.2. Uždavinys. Kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si)
programas, sėkmingai integruoti STEAM ir prevencines programas.
1.1.12.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Įsijungti į socialinio-emocinio ugdymo 2020-04
asociaciją
Į ugdymo procesą integruoti STEAM 2021 m.
metodologiją
Organizuoti mokymus socialinio-emocinio 2021-09
ugdymo
programos
,,Kimochis“
įgyvendinimui,
įgyti
reikalingas
kompetencijas
Atnaujinti Ikimokyklinio ugdymo programą 2021-09
Įgyvendinti
priešmokyklinio
ugdymo Per metus
socialinio-emocinio ugdymo programą
„Laikas kartu“
Įgyvendinti Sveikos ir saugios gyvensenos Per metus
programą „Auk sveikas, vaikeli“

Direktorius,
pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
grupių mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
mokytojų darbo grupė
Priešmokyklinių grupių
mokytojai
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
grupių mokytojai
Socialinis pedagogas,
grupių mokytojai

Įgyvendinti „Alkoholio, tabako ir kitų Per metus
psichiką veikiančių medžiagų vardijimo“
prevencinę programą
1.2.8.
Dalyvauti specialiųjų poreikių vaikų 2021-04
Specialistai
rajoniniame skaitovų konkurse
1.2.9.
Atrasti naujus ugdymo būdus ir metodus 2021 m.
Mokytojai, specialistai
ugdant specialiųjų poreikių vaikus
1.3. Uždavinys. Plėtoti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, sudarant galimybes
kryptingam jų tobulėjimui.
1.2.7.

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

Parengti pedagogų kvalifikacijos kėlimo 2021-01
planą 2021 m.
Vykdyti išklausytų seminarų kvalifikacijos 2021 m.
sklaidą įstaigos pedagogų bendruomenei
Vykdyti
gerosios
patirties
„Mokytojas-mokytojui“

sklaidą 2021 m.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
metodinių grupių
pirmininkai
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
mokytojai

Dalyvauti respublikinėse asociacijose – Visus
Direktoriaus
„Sveikatos
želmenėliai“,
RIUKKPA, metus
pavaduotojas ugdymui,
Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklose:
mokytojai
organizuojamose renginiuose, seminaruose,
konferencijose
1.3.5.
Atlikti
pedagogų
kompetencijos 2021-12
Direktorius, direktoriaus
į(si)vertinimą,
nustatant
tobulintinas
pavaduotojas ugdymui
kompetencijas ir kvalifikacijos poreikį
1.3.6.
Skatinti siekti aukštesnės kvalifikacinės 2021 m.
Direktoriaus
kategorijos
pavaduotoja ugdymui
1.4. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ir motyvuoti vaikus aktyviai veikti, kurti, ieškoti sprendimo
būdų.
1.4.1.
Organizuoti Respublikinį kūrybinių darbų 2021-01
„Gandriukų“ grupės
parodą „Domino kaukė Pelenei“
mokytojai
1.4.2
Dalyvauti Raseinių rajono priešmokyklinio 2021-03
Priešmokyklinių,
ir ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio
ikimokyklinių grupių
skaitymo konkursuose
mokytojai
1.4.3.
Organizuoti renginį „Savaitė BE patyčių“
2021-03Socialinė pedagogė,
16-20
visuomenės sveikatos
biuro specialistė
1.4.4.
Organizuoti
rajoninę
ikimokyklinio 2021-04
„Voriukų“, „Boružėlių“
amžiaus vaikų piešinių parodą „Piešiu savo
grupių pedagogai
mamytę“
1.4.5.
Organizuoti Respublikinį kūrybinių darbų 2021-05
„Nykštukų“ grupės
parodą „Šukuosenų paradas“
mokytojai, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
1.4.6.
Organizuoti rajoninę viktoriną „Pats 2021-10
„Gandriukų“ ir
gaminu – valgau ir skanu“
„Žiogelių“ grupių
mokytojai
1.4.7.
Organizuoti
tolerancijos
dienos 2021-11„Pelėdžiukų“, grupių
paminėjimą, akcija „Pasidalinkime savo 16
mokytojai, socialinė
žaisliuku ar knygele“
pedagogė
1.4.8.
Skatinti vaikus dalyvauti tarptautinėse 2021-12
Grupių mokytojai,
įvairių temų parodose, konkursuose
specialistai
1.4.9.
Dalyvauti respublikiniuose projektuose 2021 m.
Kūno kultūros mokytoja
„Futboliukas“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“
1.4.10.
Išvykos į Prabaudos mišką, duonos kepyklą, 2021 m.
Grupių mokytojai
priešgaisrinė gelbėjimo tarnybą, vairavimo
mokyklą ir kt.
1.5. Uždavinys. Stiprinti partnerystę su šeima, aktyvinant jų dalyvavimą vaikų ugdomajame
procese.
1.5.1.
Įtraukti tėvus į ugdymo proceso bei veiklų Visus
Grupių mokytojai,
organizavimą
metus
specialistai
1.5.2.
Organizuoti parodą „Pasimetusios
2021„Bitučių“ grupės
pirštinaitės“
01,02
mokytojai
1.5.3.
Organizuoti velykinę parodą bendruomenei 2021-04
Direktoriaus
„Velykų margutis“
pavaduotojas ugdymui,
„Nykštukų“, „Drugelių“
grupės mokytojai
1.3.4.

1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.

1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.
1.5.10.
1.5.11.

Sportinė pramoginė sveikatinimo diena su
šeima „Mes kartu ir mums smagu“
Organizuoti parodą lopšelyje-darželyje „Į
Kaziuko turgų...“
Bendradarbiauti su būsimais ugdytiniais ir
jų tėvais. Dalinti ir supažindinti tėvus su
adaptacijos
programėlėmis,
platinti
lankstinukus
Įtraukti tėvus į prevencinių programų
įgyvendinimą
Skatinti tėvus dalintis savo darbo, profesijos
patirtimi
Organizuoti tėvų ir vaikų kurtų kūrybinių
knygelių parodą „Mama, tėti paskaityk“
Įstaigoje organizuoti tėvų ir vaikų kūrybinių
darbų parodą „Mano mylimas gyvūnėlis“
Organizuoti sportinę pramogą su tėvais

2021-05

Kūno kultūros mokytoja

2021-04

„Drugelių“ grupės
mokytojai
Grupių mokytojai,
specialistai

2020-06

Visus
metus
Visus
metus

2021-09
2021-09

Grupių pedagogai,
specialistai
Grupių mokytojai
„Žiogelių“ grupės
mokytojai
„Voriukų“, „Boružėlių“
grupių mokytojų
„Boružėlių“ grupės
mokytojai
„Saulyčių“ grupės
mokytojai
„Drugelių“ grupės
mokytojai

Organizuoti vaikų ir tėvų rudeninę parodą 2021-10
„Daržovių pokštai“
1.5.13.
Tęsti tradicinių parodų organizavimą
„Vaikų ir tėvelių dirbiniai iš gamtinės 2021-10
medžiagos“
1.5.14.
Organizuoti respublikinį projektą „Pasakų 2021-10,
„Boružėlių“ grupės
iniciatyva su tėvais“
11
mokytojai
1.5.15.
Organizuoti „Solidarumo bėgimą 2021“
2021 m.
Kūno kultūros mokytoja
II. Tikslas. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas.
1.5.12.

2.1. Uždavinys. Vidaus ir lauko erdvių įrengimas, atnaujinimas.
Įrengti naujas erdvės skatinančios vaikų 2021 m.
fizinį aktyvumą.
2.1.2.
Aprūpinti
grupes
inovatyviomis 2021 m.
priemonėmis
2.1.3.
Įsigyti kokybišką garso aparatūrą.
2021 m. II
ketvirtį
2.1.4.
Įsigyti sulčiaspaudžių aparatus grupėse.
2021-2022
m.
2.1.5.
Inicijuoti gamtamokslinio tyrinėjimo erdvės 2021-03
„Vabaliukų ir vabzdžių draugystė“ lauko
teritorijoje, įrengimą ir atidarymą
2.1.6.
Lauko žaidimų aikštelių
dangos 2021 m.
atnaujinimas.
2.2 Uždavinys. Užtikrinti saugią ir sveiką aplinką.
2.1.1.

2.2.1.
2.2.2.

Vykdyti akciją pasaulinei Žemės dienai 2021-03paminėti
20
Vykdyti sveikatinimo veiklas:
2021-0426

Direktorius
Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Direktorius, ūkvedys
Direktorius, ūkvedys
Direktorius,
pavaduotojas ugdymui,
muzikos mokytoja
Direktorius, Ūkvedys

„Obuoliukų“ grupės
mokytojai
„Obuoliukų“ grupės
mokytojai

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Organizuoti akciją Tarptautinei triukšmo
dienai paminėti „Kalba tyla“
Vykdyti
adaptacijos
programos 2021-09
įgyvendinimą „Į darželį be ašarų“
Organizuoti pažintinę kelionę į Dubysos 2021-09
regioninį parką
Organizuoti atšvaitų dienos paminėjimą
2021-1105
Organizuoti tarpgrupines „Draugo dienas“
2021-1129

Organizuoti penktadieninę ryto mankštą 2021 m.
palankiomis
oro
sąlygomis
visai
bendruomenei
Logopedinius užsiėmimus organizuoti 2021 m.
įvairiose erdvėse

„Bitučių“ Žirniukų“
grupių mokytojai
Socialinis pedagogas
„Obuoliukų“ grupės
mokytojai
„Saulyčių“,
„Kodėlčiukų“,
„Voriukų“,
„Obuoliukų“ grupių
mokytojai
Kūno kultūros mokytoja

Logopedai, socialinis
pedagogas, specialusis
pedagogas
2.3. Uždavinys. Įtraukti tėvus į sveikatinimo renginius ir vykdomus projektus.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Pateikti sveikatos projektus Raseinių rajono 2021 01savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 21
specialiosios programos projektų paraiškas:
1. „Vaiko jausmai: suprask mane, kaip
išreikšti ir atpažinti?,
2. „Vanduo gydo ir teikia privalumus“,
3. „Į sveikatos šalį kartu su joga“

Įtraukti tėvus svarstant ir priimant Per metus
sprendimus susijusius su sveikatos
stiprinimu
Organizuoti akciją su tėvais „Kai tėvai 2020-10
tampa mokytojais“

„Kodėlčiukų“ grupės
mokytojai,
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
„Žiogelių“ grupės
mokytoja
Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
pedagogai
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
pedagogai
Pedagogai, specialistai

Individualiuose
pokalbiuose,
tėvų Pagal
susirinkimų metu informuoti tėvus apie planus
vaikų sveikatą ir jos stiprinimo būdus.
2.6. Siekti sveikatos stiprinimo per projektinių veiklų, užsiėmimų organizavimą.
2.3.4.

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

Vykdyti projektinę veiklą remiantis Visus
metiniais ugdomosios veiklos planais
metus
Įgyvendinti projektą „Arbatėlė ši kvapni – 2021-02
sveikatėlė mus puiki“

IU ir PU mokytojai,
specialistai
„Voriukų“ grupės
mokytojai

Inicijuoti gamtamokslinio tyrinėjimo erdvės 2021„Vabaliukų ir vabzdžių draugystė“ lauko 01,03
teritorijoje, įrengimą ir atidarymą

Direktorius,
pavaduotojas ugdymui,
muzikos mokytoja

2.6.4.

2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.

Įgyvendinti
projektą
„Obuoliukas
sveikuoliukas“, paminėti Pasaulinę obuolio
dieną
Įgyvendinti
projektą
„Čia
gyvena
vitaminai“
Vykdyti higieninių įgūdžių projektą „Noriu
būti sveikas ir savarankiškas“
Įgyvendinti projektą „Mano švarios
rankytės“

2021-0921

„Obuoliukų“ grupės
mokytojai

2021 m.

„Nykštukų“ grupės
mokytojai
„Kodėlčiukų“ grupės
mokytojai
„Saulyčių“ grupės
mokytojai

2021 m.
2021 m.

Organizuoti kūrybinių darbelių parodą 2021-04
Logopedai, socialinis
skirtą Pasaulinei Autizmo supratimo dienai
pedagogas
paminėti
2.6.9.
Organizuoti viktoriną „Sveikata geriausia- 2021-02
Logopedai
dovana“
III. Tikslas. Skatinti darbuotojų bendradarbiavimą ir iniciatyvumą.
2.6.8.

3.1 Uždavinys. Stiprinti bendruomeniškumą, organizuoti bendruomenę suburiančius
renginius, tradicijas, šventes bei ritualus.
3.1.1.
Parengti vaikus šventiniam koncertui, 2021-03- Muzikos mokytojas
paminėti Tarptautinę Moters dieną
08
3.1.2.
Organizuoti Kalėdinę parodą, įtraukti visą 2021-12
Direktoriaus
bendruomenę
pavaduotoja ugdymui
3.1.3.
Organizuoti rudeninę talką su bendruomene 2021-10
Direktorius, ūkvedys
įstaigos teritorijai sutvarkyti
3.1.4.
Atlikti įstaigos įsivertinimą
2021-03
Įstaigos įsivertinimo
darbo grupė
3.1.5.
Aktyvinti fizinę veiklą bendruomenei
2021 m.
Kūno kultūros mokytoja
3.1.6.
Bendradarbiauti su Betygalos Maironio 2021-02„Žiogelių“ grupės
gimnazijos priešmokyklinukais, projekte 22 iki
mokytoja
„Skriski Lietuvėlėn“
2021-0311
3.2. Uždavinys. Aktyvinti pedagogų dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, tobulinti kvalifikaciją
3.2.1.
Pozityvios patirties perteikimas įvairiais 2021m.
Direktorius, direktoriaus
priimtinais būdais bei formomis (atviros
pavaduotojas ugdymui,
veiklos, pranešimai ir pan.)
mokytojai.
3.2.2.
Dalintis gerąja darbo patirtimi rajono ir 2021-04
Direktoriaus
respublikos mastu.
pavaduotojas ugdymui,
Rasos Kačiušienės atvira veikla rajono
pedagoginė
ikimokyklinio ugdymo mokytojams
bendruomenė
3.2.3.
Inicijuoti gerosios patirties ugdymo procese 2021 m.
Direktoriaus
dalijimąsi „Mokytojas – mokytojui“.
pavaduotojas ugdymui
3.2.4.
Įgyvendinti
pasirinktas
kryptis 2021 m.
Direktoriaus
kvalifikacijos kėlimo laikotarpiu.
pavaduotojas ugdymui,
mokytojai
3.2.5.
Skatinti mokytojus kelti kvalifikaciją 2021 m.
Direktoriaus
Raseinių rajono ŠPT ir kitų įstaigų
pavaduotojas ugdymui,
organizuojamuose
mokymuose,
mokytojai, specialistai

3.2.6.

seminaruose, paskaitose kontaktiniu ir
nuotoliniu būdu virtualioje aplinkoje.
Organizuoti metodinių grupių pasitarimus,
skleisti
patirtį
įgytą
seminaruose,
mokymuose.

2021 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
metodinių grupių
pirmininkai
3.3. Telkti pedagoginę bendruomenę inovatyvių paieškų atradimams, tobulėjimui.
Tapti Besimokančių darželių tinklo nariais 2021-01
Direktoriaus
(BDT)
pavaduotojas ugdymui
3.3.2.
Skatinti
siekti,
įgyti
aukštesnes 2021 m.
Direktorius, direktoriaus
kvalifikacines kategorijas
pavaduotojas ugdymui
3.3.3.
Inicijuoti ugdymo krypties pasirinkimą 2021 m.
Direktoriaus
grupėse
pavaduotojas ugdymui
3.3. Uždavinys. Skleisti savalaikę ir įvairiapusę komunikaciją apie numatomas įstaigos
veiklas.
3.3.1.
Informuoti
bendruomenę
apie Visus
Direktoriaus
organizuojamus
renginius
grupių metus
pavaduotojas ugdymui,
informaciniuose
stenduose,
įstaigos
renginių organizatoriai,
informacinėje lentoje, grupių susikurtuose
mokytojai
grupėse
3.3.2.
Renginių akimirkas patalpinti įstaigos Visus
Direktoriaus
internetiniame
puslapyje,
spaudoje, metus
pavaduotojas ugdymui,
sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo,
grupių pedagogai
„Sveikatos
želmenėlių“,
RIUKKPA
puslapiuose.
3.3.3.
Teikti bendrąją informaciją grupių Visus
Mokytojai
sukurtuose „Tėvų ir mokytojų grupė“ metus
laikantis duomenų apsaugos aprašo
taisyklių.
3.3.1.

PRITARTA
Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“
pedagogų tarybos 2020 m. gruodžio 29 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. PTP - 15)

Veiklos plano
1 priedas
RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ TARYBOS VEIKLOS
PLANAS
2021 m.

Eil.
Nr.

Tema, veiklos turinys

Data

Atsakingi

1.

Darželio tarybos veiklos ataskaita.

2021 m. sausio
mėn.

Tarybos
pirmininkas

2.

Lopšelio – darželio tarybos 2021m. veiklos plano
sudarymas ir aptarimas.

2021 m. sausio
mėn.

Tarybos
pirmininkas, nariai

3.

2021 m. Biudžeto projekto ir planuojamų išlaidų
svarstymas.

2021 m. sausio
mėn.

Direktorius

4.

Direktoriaus veiklos bei darželio ūkinės- finansinės
veiklos 2021 m. aptarimas.

2021 m. sausio
mėn.

Direktorius

5.

Vadovų, pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos
planų aptarimas.

2021 m.
lapkričio mėn.

Atestacijos
komisijos
pirmininkas

6.

Vaiko gerovės komisijos veikla darželyje.

Per metus

VGK pirmininkas

7.

1,2 % pajamų mokesčio fondo paskirstymo svarstymas.

2021 m. kovo
mėn.

Direktorius

8.

Papildomojo ugdymo organizavimo būdai ir kryptys
darželyje.

2021 m. rugsėjo
mėn.

Įstaigos tarybos
nariai

9.

Proginio apdovanojimo skyrimas Mokytojo dienos
proga.

2021 m. rugsėjo
mėn.

Darbo grupė

10.

Paskaitos tėvams

Metų eigoje

Įstaigos tarybos
pirmininkas

11.

Klausimų, problemų, atsiradusių ugdymo procese ar
bendruomenėje, svarstymas.

Metų eigoje

Įstaigos tarybos
nariai

12.

Lopšelio-darželio tarybos veiklos sklaida internetinėje
svetainėje.

Metų eigoje

Įstaigos tarybos
pirmininkas

13.

2021 m. įstaigos veiklos apžvalga. Veiklos gairių
kitiems 2022 m. mokslo metams numatymas

2021 m.
gruodžio mėn.

Direktorius,
Įstaigos tarybos
pirmininkas

Veiklos plano
2 priedas

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS
PASITARIMŲ PLANAS
2021 M.
TIKSLAS:
Siekti nuolatinio pedagogų profesinės kompetencijos tobulinimo.
UŽDAVINIAI:
1. Plėtoti geros kokybės ugdymą, projektinę veiklą.
2. Ugdymą organizuoti įvairiose lauko ir vidaus erdvėse.
3. Vykdyti bendrus tėvų, vaikų ir pedagogų projektus, konkursus, parodas ir kt. renginius.
4. Skleisti šiuolaikinių technologijų panaudojimą ugdymo(si) procese.
5. Stiprinti pedagogų bendradarbiavimą, vykdyti geros darbo patirties sklaidą.
Eil.
Tema
Data
Nr.
Praktinė veikla ir darbas grupėse
1.
Patyriminė veikla ugdymo procese, edukacinių 2021 m.
erdvių, lavinamųjų priemonių paieška
2.
Ugdymo turinio planavimas ir analizavimas
2021-03
3.

Atvira veikla rajono IUMG mokytojams

2021-04

Ugdomosios veiklos analizė, savianalizė, 2021-06
gerosios darbo patirties pasidalijimas
Darbas grupėse
1.
Dalinimasis nauja informacija, idėjomis, 2021 m.
priemonėmis.
4.

2.

Naujų edukacinių erdvių kūrimas

2021 m.

Tradicinių renginių, kalendorinių švenčių 2021 m.
organizavimas
Grupių pedagogų veiklos pristatymas, diskusijos
1.
Įgyvendintų sveikatos programų, projektų
2021 m.
aptarimas.
3.

Atsakingas asmuo
IUMG
pirmininkė,
mokytojai
IUMG
pirmininkė,
mokytojai
„Gandriukų“
gr.
mokytoja
IUMG
pirmininkė,
mokytojai
IUMG
pirmininkė,
mokytojai
IUMG
pirmininkė,
mokytojai
IUMG
pirmininkė,
mokytojai
IUMG pirmininkė,
mokytojai

2.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo galimybės,
veiklos individualizavimas.

2021 m.

IUMG pirmininkė,
mokytojai

3.

Dalijimasis patirtimi “Mokytojas – mokytojui“

2021 m.

IUMG pirmininkė,
mokytojai

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ’‘
IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS
RENGINIŲ PLANAS
2021 m.
Tema
Praktinė veikla ir darbas grupėse :

Data

1. Patyriminė veikla ugdymo procese,
edukacinių erdvių, lavinamųjų
priemonių paieška.
2. Ugdomosios veiklos analizės,
savianalizės vykdymas, gerosios
darbo patirties pasidalijimas.
3. Ugdymo turinio planavimas ir
analizavimas.

2021 metai

Atsakingas asmuo
Roma Kasparavičienė
Asta Petravičienė

Darbas grupėse :
1. Dalinimasis nauja informacija,
idėjomis, priemonėmis.
2. Naujų edukacinių erdvių kūrimas.
3. Tradicinių renginių, kalendorinių
švenčių įvairinimas.
Grupių pedagogų veiklos pristatymas,
diskusijos:
1. Įgyvendintų sveikatos programų,
projektų aptarimas.
2. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo
galimybės, veiklos
individualizavimas.

1

,,Metų laikai“

2

,,Emocijos“

3

,,Kaip man sekasi“

1

,,Raseinių kraštas“

1

,,Noriu augti sveikas“

Roma Kasparavičienė
Asta Petravičienė
2021 metai

2021 metai

Roma Kasparavičienė
Asta Petravičienė

I. PRIEMONĖS
Giedrė Barčienė
Daiva Pupštienė, Giedrė
Barčienė
Giedrė Barčienė
II. METODINĖ MEDŽIAGA
„Saulyčių“ grupė
III. PROJEKTAI
Jolanta Kripienė

2021-01
2021-03
2021-11
Per metus
2021-07
2021-02

2

,,Arbatėlė ši kvapni – sveikatėlė mus
puiki“
,,Domino kaukė Pelenei“( Resp.)

3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Rasa Kačiušienė, Rita
Gurskienė

2021-01

,,Į darželį be ašarų“

Bitučių grupė

2021-09

,,Tyrinėjam bundančią gamtą“
,,Pasakų iniciatyva su tėvais“ (Resp.)
,,Noriu būti sveikas ir savarankiškas“
,,Emocinis ugdymas“ (Raj. savivald.
finansuojamas)
,,Sveikatingumo projektas‘‘
,,Draugystės projektas‘‘
,,Garsų ir raidžių savaitė“
,,Gėlytė mamai“
,,Mano švarios rankytės“,
,,Mano spalvos“
,,Čia gyvena vitaminai“,
,,Spalvos spalviukai“
,,Žiemos pasaka“
Resp projektai: ,,Futboliukas“,
,,Lietuvos mažųjų žaidynės“
,,Obuoliukas sveikuoliukas“

Voriukų, Boružiukų grupės
Boružiukų grupė
Kodėlčiukų grupė
Kodėlčiukų grupė

2021-03
2021-10,11
Per metus
2021-01

Žiogelių, Smalsučių grupės

2021-02
2021-03
2021-03
2021-05
2021-10
2021-05
Per metus
2021-10
2021-02,03
Per metus

Saulyčių grupė
Nykštukų grupė
Obuoliukų grupė
Diana Pečiulienė
Obuoliukų grupė

IV. ŠVENTĖS, RENGINIAI
Rasa Kačiušienė

2021-10-18
2021-10-21

1

Sniego pleneras (D)

2021-01

2

Medžių puošimo šventė (D)

Bitučių grupė

2021-12

3

,,Žibintai“

Drugelių grupė

2021-11

4

,,Labas, Kalėdų seneliuk“

Obuoliukų grupė

2021-12

5

,,Kalėdų mes laukiam“

Žirniukų grupė

2021-12

6

Virtualus renginys Vasario 16-ai

Ilona Lukošiutė

2021-02

,,Nupiešiu Lietuvą“ (D)
7

,,Kimochis muzikos pasaulyje“ (D)

Ilona Lukošiutė

2021-04

8

,,Vabalų viešbučio atidarymas“ (D)

Ilona Lukošiutė

2021-05

9

,,Mama, tėtis ir aš“ (D)

Ilona Lukošiutė

2021-05

10

,,Lik sveikas, darželi“ (D)

Ilona Lukošiutė

2021-05

11

,,Rudenėlio spalvos“ (D)

Ilona. Lukošiutė

2021-10

12

Sveikatingumo diena, skirta šeimos

Diana Pečiulienė

2021-05

dienai ,,Mes kartu ir mums smagu“(D)

13

Solidarumo bėgimas (D)

Diana Pečiulienė

2021-05

14

Aktyvi fizinė veikla bendruomenei

Diana Pečiulienė

Per metus

202105,06,07,08,09
2021-10,11

(Vaikų miego metu)
15

Penktadieninė ryto mankšta (D)

Diana Pečiulienė

16

,,Grybų paradas“

Violeta Paulauskienė, Rita
Gurskienė

V. PARODOS, KONKURSAI, VIKTORINOS, AKCIJOS, LANKSTINUKAI
1

Akcijos: ,,Pasaulinė žemės diena“,

Obuoliukų grupė

Per metus

,,Triukšmo diena“, ,,Pasaulinė gyvūnų
diena“, ,,Atšvaitų diena“
2

,,Draugo diena“

Voriukų, Obuoliukų grupės

2021-06

3

,,Mano mylimas gyvūnėlis“ (D)

Albina Kunigonienė, Sigita

2021-09

,,Piešiu savo mamyte“ (Raj.)

Trekšelienė

Virtuali piešinių paroda ,,Sniego

Pelėdžiukų, Nykštukų,

žmogeliukai“ ;

Boružiukų grupės

4

Virtuali nuotraukų paroda

2021-02

2021-11

,,Dovanokime šypseną“ (D)
5

6

Piešinių paroda ,,Mūsų šeimos

Žirniukų, Kodėlčiukų,

margutis“

Saulyčių grupės

Pirštinių paroda ,,Pasimetusios

Bitučių grupė

2021-01, 02

2021-04

pirštinaitės“
7

,,Velykų margutis“

Nykštukų grupė

2021-04

8

Parodos: ,,Į Kaziuko turgų...“,

Drugelių grupė

2021-03
2021-10

Nykštukų, Pelėdžiukų grupės

2021-11

Saulytės grupė

2021-09

Kodėlčiukų grupė

2021-04

,,Vaikų ir tėvelių dirbiniai iš gamtinės
medžiagos“
9

Akcija ,,Pasidalinkime savo žaisliuku
ar knygele“ (Tolerancijos dienai)

10

Tėvų ir vaikų paroda ,,Daržovių
pokštai“

11

,,Gražiausias mano margutis“

VI. IŠVYKOS

1

Edukacinė išvyka į Prienų rajoną,

Rasa Kačiušienė

2021-05

Žiogelių, smalsučių grupės

2021-10, 11

,,Ožiukų mokyklą“
2

Išvyka į Prabaudos miškelį, duonos
kepyklą

1.

VII. PRAMOGOS
,,Blogo oro nebijok – visada sportuok“ Pelėdžiukų grupė

2021-10

2

,,Pavyk mane“

Drugelių grupė

2021-04

3

,,Padainuosiu tau dainelę“

Žirniukų, Kodėlčiukų,
Saulyčių grupės

2021-05

4

,,Pažaiskime su kiškučiu”,

Ežiukų, Gandriukų, Drugelių
grupės

2021-04

Beždžioniukų diskoteka Valentino

2021-02

dienai,
Tolerancijos diena

2021-11-16

,,Sportuodami mes būsime sveiki”

2021-05

5

,,Svečiuose pas kiškutį”

Pelėdžiukų, Nykštukų grupės

2021-05

6

,,Draugystės ratelis”

Bitučių, Obuoliukų grupės
Bitučių grupė

2021-04,05

,,Jei sportuosime maži – augsime

2021-10

dideli”
7

Pramoga – eksperimentas ,,Burbulynas Kodėlčiukų grupė

2021-03

mus moko“
8

,,Vandens diena” (D)

Diana Pečiulienė

2021-06

9

,,Draugo diena”

Kodėlčiukų, Saulytės grupės

2021-11

10

,,Obuoliuko gimtadienis”

Obuoliukų grupė

2021-06-09

11

,,Žiemos linksmybės”

Erika Vaitkienė

2021-12

1

VIII. BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA
Virtuali nuotraukų paroda ,,Smėlio pilį Kodėlčiukų grupė

2021-05,06

pastatysiu”
2

Sportinė pramoga su tėvais

Albina Kunigonienė

2021-09

3

Šventė Motinos dienai ,,Mano jausmų

Obuoliukų grupė

2021-05

muzika“
4

Akcija ,,Mama, tėti, paskaityk“

Giedrė Barčienė

2021-04

5

Vaikų ir tėvų sukurtų knygelių paroda

Erika Vaitkienė

2021-04

IX. PASKAITOS, PRANEŠIMAI

X. ATVIRA VEIKLA
1

1

Atvira veikla rajono mokytojams

Rasa Kačiušienė

2021-04

XI. RAJONINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS,
DALYVAVIMAS KONKURSUOSE, PARODOSE
Viktorina ,,Pats gaminu – sveika ir
R. Kačiušienė, E. Vaitkienė

2021-10

skanu“
2

,,Šukuosenų paradas“

3

,,Piešiu savo mamyte“

4

Rajoninis renginys, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigoms

Regina Čiemielienė, Violeta
Paulauskienė
Albina Kunigonienė, Sigita
Trekšelienė
Vyr. mokytoja Irena
Dambrauskienė, Vyr. mokytoja
Ingrida Brazienė

2021-05
2021-04
2021 m.
gegužės mėn.

Tarptautinė akcija „Popierinių
lėktuvėlių diena“
1

XII. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Dalyvavimas rajoniniuose seminaruose, Pedagogai

Per metus

mokymuose, konferencijose ir kt.
renginiuose (nuotoliniai mokymai).
2

Dalyvavimas respublikiniuose

Pedagogai

Per metus

Pedagogai

Per metus

renginiuose (nuotoliniai mokymai).
3

Dalyvavimas įstaigos
organizuojamuose seminaruose,
mokymuose: ,,Kimochis programa“,
DVS sistema (nuotoliniai mokymai).

4

Atvirų veiklų stebėjimas ir aptarimas.

Pedagogai

Per metus

5

Individuali savišvieta.

Pedagogai

Per metus

Veiklos plano
3 priedas

RASEINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS PASITARIMŲ
PLANAS
2021 M.
EIL.
Nr.

Data

Tema

Atsakingas
asmuo

Metodiniai pasitarimai:
1.

2020 m. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų
metodinės grupės rinkimai.

2020-08-31

2.

2020 m. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų
metodinės grupės plano sudarymas ir
svarstymas
„Priešmokyklinio amžiaus ugdymo vaikų
pirminio vertinimo rezultatai ir metinio
ugdymo planų sudarymas.

2020-09

PU mokytojai

2020-10-15

PU mokytojai

2020-2021
m. m.

PU mokytojai

3.

„Smalsučių“ grupės
PU mokytoja

PU pedagogų veiklos pristatymas, diskusijos:
1.

Diskusija „Geroji patirtis, skatinant ugdytinių
motyvaciją ir gebėjimo mokytis kompetencijos
ugdymą“.

2.

Idėjų mugė „Kolega-kolegai“ įgyvendintų
projektų, pagamintų priemonių pristatymas.

2020-12

PU mokytojai

3.

Geroji patirtis apie priešmokyklinio ugdymo
amžiaus vaikų gebėjimo skaityti ir rašytinės
kalbos ugdymą“

2021-01

PU mokytojai

RASEINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS RENGINIŲ
PLANAS
2021 m.

Eil.nr.

Tema

1. Grupės projektai
1.1. Projektas: „Žemę aš apglėbsiu ir labai mylėsiu“.
1.2.

Projektas „Mama, tėti paskaityk“.

1.3.

Projektas mamai „Gėlytė mamai“.

1.4.

Projektas „Knyga mano draugė“.

1.5.

Projektas „Žiemos pasaka“.

Obuoliukų grupės projektas „Obuoliukas
sveikuoliukas“.
2. Priemonių gamyba
1.6.

Data
2020-2021
m. m.

2020-2021
m. m.
2021-02,03
2021-10

2.1.

Didaktinė priemonė: „Lietuvos miškų grybai“.

2020-10

2.2.

Didaktinė priemonė: „Kaip man sekasi?“.

2020-09

2.3.

Didaktinė priemonė „Sudėliok žodį iš raidžių“.

2020-11

Didaktinė priemonė „Kas daugiau, kas
mažiau?“.
Kompiuterinė pateiktis: „Duonutės kelias ant
mūsų stalo“.

2020-12

2.4.
2.5.

3. Metodinė medžiaga
3.1. Praktinės užduotys, skatinančios skaitymą.
3.2.

Didaktinė- metodinė medžiaga „Metų šventės“.

Didaktinė- metodinė medžiaga sveikatos
klausimais.
4. Šventės, renginiai
4.1. Sportinė pramoga „Linksmieji kalniukai“
3.3.

4.2.

Renginys skirtas Sausio 13-tai paminėti „Jų
atminimas gyvas“.

2021-02

2021 m.
2021 m.
2021 m.

2020.12

2021.01

Atsakingas asmuo
„Smalsučių“ grupės
mokytoja
„Smalsučių“ grupės
mokytojai
„Žiogelių“ grupės
mokytoja
„Žiogelių“ grupės
mokytojai
„Obuoliukų“ grupės
mokytojai
„Obuoliukų“ grupės
mokytoja
„Žiogelių“ grupės
mokytoja
„Smalsučių“ grupės
mokytoja
„Smalsučių“ grupės
mokytojai
„Žiogelių“ grupės
mokytoja
„Smalsučių“ grupės
mokytoja
„Smalsučių“ grupės
mokytojai
„Žiogelių“ grupės
mokytojai
„Žiogelių“ grupės
mokytoja
„Smalsučių“,
„Žiogelių“ grupės
mokytojai
„Smalsučių“,
„Žiogelių“ grupės
mokytojai

Šventinė viktorina „Aš tikrai myliu Lietuvą“.

2021.02

Atsisveikinimo su darželiu šventė „Lik sveikas
darželi

2021.05

2021. 05

4.6.

Šventė skirta Motinos dienai paminėti „Mano
jausmų muzika“.
Popietė „Obuoliuko gimtadienis“.

4.7.

Šventė „Labas rytas, Kalėdų seneliuk“.

2021. 12

4.3.

4.4.

4.5.

5. Parodos, konkursai, akcijos
5.1. Akcija „Gyvūnai mūsų draugai“.
5.2.
5.3.

5.4.

2020.09

Vaikų darbų paroda „Tau Lietuva“.

2021. 02

Vaikų ir tėvelių sukurtų knygelių paroda „Man
knygelė, kad skaityčiau“.

2021. 03

Akcija Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

2021. 03.
20
2021. 04.
26
2021. 10.
04
2021.11. 05

5.6.

Obuoliukų grupės akcija Tarptautinei triukšmo
dienai paminėti „Kalba tyla“.
Akcija pasaulinei gyvūnų dienai paminėti .

5.7.

.Akcija „Atšvaitų diena“.

5.5.

2021.06. 09

6. Išvykos, ekskursijos
6.1. Išvyka į Raseinių savivaldybės M. Martinaičio
viešosios bibliotekos Vaikų skyrių.

2021. 09

„Smalsučių“,
„Žiogelių“ grupės
mokytojai
„Smalsučių“,
„Žiogelių“ grupės
mokytojai
„Obuoliukų“ grupės
mokytojai
„Obuoliukų“ grupės
mokytojai
„Obuoliukų“ grupės
mokytojai
„Smalsučių“ grupės
mokytojai
„Žiogelių“ grupės
mokytojai
„Smalsučių“,
„Žiogelių“ grupės
mokytojai
„Obuoliukų“ grupės
mokytoja
„Obuoliukų“ grupės
mokytojai
„Obuoliukų“ grupės
mokytojai
„Smalsučių“,
„Žiogelių“,
„Obuoliukų“ grupės
mokytojai
„Smalsučių“ grupės
mokytojai

Veiklos plano
4 priedas
RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“
PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO PRIEŽIŪROS
PLANAS
2021 m.

Tikslai:
1. Stebėti, analizuoti ir vertinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų veiklą, siekiant mokyklos
strateginio plano, ugdymo planų, metinio veiklos plano tikslų įgyvendinimo.
2. Padėti mokytojams numatyti profesinio tobulėjimo kryptis, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės.
3. Ugdymo proceso organizavimas įvairiose erdvėse pereinant prie patyriminio ugdymo.
Uždaviniai:
1. Siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir individualių ugdymo programų kokybiško įgyvendinimo
pagal vaikų poreikius, galimybes.
2. Pasirinktų ugdymo krypčių vertinimas ir aptarimas.
3. Vaikų pasiekimo ir pažangos vertinimo priežiūra ir aptarimas
4. Integruoti socialinio-emocinio ugdymo prevencines programas – „Kimochis“, „Laikas kartu“ į
bendrojo ugdymo(-si) programas.
5. Bendradarbiauti „Mokytojas - mokytojui“, dalintis gerąja darbo patirtimi.
6. Analizuoti patyriminio ugdymo organizavimą tyrinėjant artimiausioje aplinkoje.
Eil.
Inspektavimo tikslas,
Kas numatoma inspektuoti (turinys)
Laikotarpis
Nr.
tema
1.
Dokumentacija:
Nuolat
1.1.Vaikų asmens bylų Vaikų
pasiekimai
ir pažanga.
Aptarti
dokumentavimas;
metodiniuose susirinkimuose bei individualiai su
pedagogais,
nuolat
konsultuoti
iškilus
neaiškumams. Su vertinimais supažindinti tėvus.
1.2.Elektroninio dienyno Sistemingas,
nuoseklus
ir
kokybiškas
„Veikla“
pildymo planavimas.
priežiūra;
1.3.
Specialistų Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų sudarymas.
dokumentacijos
Dokumentų paruošimas PPT.
pildymas, laikymas.
Ugdytinių įtraukimas į užsiėmimus.
Pritaikytų individualių programų įgyvendinimas
bendradarbiaujant su šeima ir mokytojais.
2.
Ugdomojo
proceso
Per metus
organizavimas:
2.1. Rytinių mankštų Sveikatos stiprinimo įgyvendinimas, vaikų
organizavimas, formos ir įtraukimas į mankštą, vaikų motyvacija.
įvairovė;
Popietinių veiklų organizavimo metodai ir būdai.

2.2. Popietinių veiklų
organizavimas,
vaikų
užimtumas;
2.3. Ugdomosios veiklos
organizavimas
ikimokyklinio ugdymo
grupėse;
2.4. Ugdomosios veiklos
organizavimas
priešmokyklinio ugdymo
grupėse;

Patyriminė veikla, metodai, būdai, ugdymo(si)
erdvės.
Socialinės emocinės programos „Kimochis“
įgyvendinimas vyresniosiose amžiaus grupėse.
Pasiruošimas
ugdomajai
veiklai,
vaikų
sudominimas ir motyvavimas.
Socialinės emocinės programos „Laikas kartu“
įgyvendinimas, vaikų motyvacija.

2.5. Muzikinės veiklos Interaktyvių
ir
vizualinių
organizavimas;
panaudojimas užsiėmimuose.

priemonių

2.6.
Kūno
kultūros Pasiruošimas užsiėmimams pagal vaikų amžių,
užsiėmimų
pasiekimus, gebėjimus. Ramios ir aktyvios
organizavimas;
veiklos derinimas.

3.
4.
5.

2,7.
Specialistų
užsiėmimų
organizavimas.
Sveikatos
projektų
įgyvendinimas.
Pasirinktų
ugdymo
krypčių įgyvendinimas.
Ugdomosios
aplinkos
atnaujinimas.

Bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ir kitais
specialistais. Užsiėmimų tvarkaraštis, jo
sudarymo būdai.
Sveikatos projektų veiklų įgyvendinimas, Per metus
veiksmingumas. Nauda ugdytiniui, rezultatas.
Krypties
pasirinkimo
apsisprendimas. 2021 m.
Dalijimasis patirtimi vykdant jų įgyvendinimą.
Pasiruošimas naujiems mokslo metams, grupių 2021-08
paruošimas, stendų atnaujinimas, saugių sąlygų ir
saugios aplinkos užtikrinimas.

Veiklos plano
6 priedas

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
PLANAS
2021 M.

TIKSLAS:
Bendradarbiauti su šeima, įvairių sričių specialistais, organizuoti ir koordinuoti kokybišką prevencinį darbą,
švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(-si)aplinkos kūrimą, programų pritaikymą
ugdytiniams turintiems specialiųjų ugdymo(-si) poreikių.
UŽDAVINIAI:
• Užtikrinti sklandų adaptacinį periodą naujai atvykusiems vaikams.
• Siekti, kad įstaigos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinę veiklą.
• Ugdyti vaikų savisaugos supratimą esant neįprastoms situacijoms, mokyti saugaus elgesio įvairiose
srityse.
• Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, parodose.
• Organizuoti pagalbą vaikui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.
• Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, logopedinę, informacinę ir kitą pagalbą vaikui, šeimai,
mokytojams.
• Atlikti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį vertinimą.

Eil.Nr.

Priemonės

1.

Sudaryti VGK planą 2021 m.

Vykdymo
terminai
2020-12

2.

Organizuoti VGK posėdžius.

Pagal poreikį

VGK pirmininkas

3.

Parengti VGK ataskaitą.

2021-01

VGK pirmininkas

4.

Švietimo pagalbos gavėjų
parengimas ir patvirtinimas.

sąrašo

2021-10

VGK pirmininkas, nariai

5.

Konsultuoti
pedagogus
rengiant
individualias programas specialiųjų
poreikių vaikams.
Konsultacijos tėvams, pedagogams.

2021 m.

Specialistai

6.
7.

8.

Vykdyti prevencines veiklas:
,,Savaitė BE patyčių“,
,,Tolerancijos diena“.
Įgyvendinti
socialinio-emocinio
ugdymo
programą
„Kimochis“,
„Laikas kartu“.

Esant poreikiui

2021-03
2021-11
2021-09

Atsakingas asmuo
VGK pirmininkas, nariai

Logopedai
socialinis
pedagogas
Socialinis pedagogas, grupių
mokytojai
Socialinis
pedagogas,
priešmokyklinio
ugdymo
mokytojai

9.

Užtikrinti sklandų adaptacinį periodą,
bendradarbiauti su tėvais.

2021-09

10.

Dalyvauti tėvų susirinkimuose.

2021-10

11.

Aptarti
specialiųjų
ugdymo(si)
poreikius turinčių vaikų pasiekimus,
numatyti tolimesnio ugdymo(-si)
gaires.
Dalyvauti
organizuojamose
renginiuose, parodose su specialiųjų
poreikių vaikais.
Rinkti informaciją apie vaikus
turinčius
ugdymosi,
bendravimo
sunkumų ir teikti pagalbą.

2 kartus
metuose

12.

13.

Socialinis
pedagogas,
ankstyvojo amžiaus grupių
mokytojai
Logopedai,
socialinis
pedagogas
VGK pirmininkas, nariai

Visus metus

Specialistai, pedagogai

Visus metus

Socialinis pedagogas, grupių
mokytojai, VGK nariai

Veiklos planas
5 priedas

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
PLANAS
2021 M.

Prioritetai
Sveikos, saugios ir šiuolaikinius reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas.
Pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant informacines technologijas ir jas
integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas.

Eil.
Nr.
1.

Turinys

Kelti profesinį meistriškumą, dalyvauti kvalifikaciniuose
seminaruose, paskaitose, mokymuose, atsižvelgti į 2021
metų prioritetus:
• kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(-si) paslaugos
teikimo užtikrinimas;
• sveikos, saugios ir šiuolaikinius reikalavimus
atliepiančios aplinkos kūrimas;
• pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas,
naudojant informacines technologijas ir jas integruojant į
.. ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam
mokymui(si) skirtas platformas.

Rezultatas
Pasidalinta kursų, seminarų
medžiaga metodinių grupių
pasitarimų metu bei virtualioje
erdvėje. Įgytas žinias taikys
praktikoje.
Grupėse
sukurta
aplinka
atitinka saugos reikalavimus.
Gebės taikyti ugdymo procese
technologijas,
platformas
taikys virtualioje aplinkoje
ugdydami vaikus.

2.

Bendradarbiauti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio Pedagogai
praktiškai
ugdymo įstaigomis rajone bei respublikoje, dalintis gerąja susipažins su kitų pedagogų
darbo patirtimi.
vedamais
užsiėmimais,
ugdymo proceso organizavimu
ir įgytas žinias taikys savo
praktikoje.

3.

Skatinti pedagogus savarankiškai naudotis inovatyviomis Įgyta informacija, žiniomis
ugdymo
priemonėmis,
metodais,
būdais
bei pasidalins metodinių grupių
interaktyviomis programomis.
susirinkimuose, taikys savo
kasdienėje veikloje.

.

4.
.

Nuolat domėtis inovatyviomis ikimokyklinio ir Naudos naujus darbo metodus,
priešmokyklinio ugdymo tendencijomis Lietuvoje ir būdus,
taikys
įvairiose
užsienyje, kūrybiškai jas taikyti savo darbe.
veiklose, ugdymo proceso
metu.
Dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijų
„Sveikatos želmenėliai“ ir respublikinėje ikimokyklinio
ugdymo kūno kultūros (RIUKKPA), sveikatą stiprinančių
mokyklų .veikloje.

Įgytas
žinias,
gebėjimus
perteiks ugdytiniams, dalyvaus
organizuojamose
veiklose.
Teiks didesnį dėmesį vaikų
aktyvumui.

Kelti kvalifikaciją socialinio-emocinio ugdymo srityje.

Įgytus
gebėjimus
taikys
bendravime su vaikais, gebės
pozityviai nuteikti ugdytinius
ir save, gebės motyvuoti
ugdytinius veiklai.

7.

Įsijungti į Besimokančių darželių tinklą (BDT)

Dalyvaus mokymuose, semsis
idėjų ir taikys praktikoje.
Įgys patirties organizuojant
ugdymo procesą, susipažins su
pasaulio
lietuvių
ikimokyklinio ugdymo sistema
įvairiose šalyse.

8.

Domėtis ir panaudoti STEAM metodologiją praktikoje

Mokytojai
kūrybiškiau
organizuos ugdymo procesą,
ugdytiniai žinias, gebėjimus
įgys per patirtį.

5.
.

6.
.

Veiklos plano
7 priedas
RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ SVEIKATĄ
STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS
PLANAS
2021 M.
Raseiniai
Tikslas: Sveikos gyvensenos ugdymo pagrindų tęstinumo užtikrinimas tobulinant fizinį,
psichosocialinį sveikatos ugdymą nuo ankstyvojo amžiaus siekiant įtraukti bendruomenės narius.
Uždaviniai: sveikatos stiprinimo veiklų planavimas ir integravimas į ugdymo procesą;
užtikrinti psichosocialinį sveikatos stiprinimą nuo ankstyvojo amžiaus;
stiprinti bendradarbiavimą su šeimomis, plėtoti vaikų socialinę patirtį ugdantis nuotoliniu
būdu;
suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie mitybos poveikį sveikatai, formuoti teisingo
maitinimosi įgūdžius ir įpročius;
rengti projektus sveikatos stiprinimo srityje;
vykdyti prevencines programas.
Įgyvendini
Atsakingi asmenys
mo
terminai
I-a veiklos sritis. Sveikatos stiprinimo veiklos darželyje valdymo struktūra, politika ir
kokybės garantavimas.
1.1.Uždavinys. Sveikatos stiprinimo veiklų kokybiškas planavimas ir integravimas į
ugdymo proceso planavimą.
1.1.1. Sudaryti Sveikos ir saugios gyvensenos
2021-01 Direktoriaus pavaduotojas
planą 2021 m.
ugdymui, mokytojų darbo grupė
11..2. Informaciją apie įgyvendintas veiklas,
Nuolat
Direktoriaus pavaduotojas
renginius pateikti spaudoje, įstaigos
ugdymui, grupių mokytojai
svetainėje ir grupių internetiniuose
puslapiuose bei sveikatą stiprinančių
mokyklų svetainėse.
1.1.3
Teikti pasiūlymus į 2021-2024 m. 2021-01 Sveikatą stipinančios veiklos
strateginį veiklos planą, įtraukti sveikatą
darbo grupė
stiprinančių priemonių.
1.1.4
Visuomenės
sveikatos
priežiūros
Visuomenės sveikatos priežiūros
specialisto veiklos planavimas ir
specialistas
pagalba vaikams taikant profilaktines
priemones.
1.1.5. Kaupti gerąją patirtį „Sveikata –
2021 m.
Direktoriaus pavaduotojas
prioritetinė vertybė“.
ugdymui, grupių mokytojai
1.2. Uždavinys. Bendradarbiauti su šeima vykdant planavimą ir įsivertinimą.
Eil.
Nr.

Numatoma veikla, priemonės

Įtraukti šeimas į sveikatos stiprinimo
2021 m.
Grupių mokytojai
veiklos planavimą grupėse teikiant
pasiūlymus.
1.2.2. Atlikti tyrimus organizuojant apklausą 2021-03 Įsivertinimo darbo grupė
vykdant įstaigos įsivertinimą.
1.2.3. Supažindinti bendruomenę su gautais 2021-12 Sveikatą stipinančios veiklos
vertinimo rezultatais.
darbo grupė
2-a veiklos sritis. Psichosocialinės aplinkos kūrimas ir puoselėjimas.
2.1. Uždavinys. Užtikrinti psichosocialinį sveikatos stiprinimą nuo ankstyvojo amžiaus.
2.1.1. Organizuoti renginį Sąmoningumo 2021-03 Socialinis pedagogas, mokytojai
didinimo mėnuo „Savaitė BE patyčių“.
2.1.2
Paruošti
adaptacijos
programas 2021-08 Grupių mokytojai, socialinis
pradedantiems lankyti vaikams lopšelįpedagogas
darželį ir bendradarbiaujant su šeima jas
taikyti.
2.1.3. Grupėse susikurti gero elgesio vertinimo 2021-08 Grupių mokytojai
sistemas.
2.1.4. Organizuoti
mokymus
socialinio 2021-09 Direktoriaus
pavaduotojas
emocinio
ugdymo
programos
ugdymui
„Kimochis“ įgyvendinimui.
2.1.5. Organizuoti
kasmetinį
renginį
2021-11 Socialinis pedagogas,
tolerancijos dienai paminėti.
grupių mokytojai
2.1.6.
Suteikti reikiamą socialinę pagalbą
2021 m.
Socialinis pedagogas, grupių
vaikams ir šeimoms dirbant nuotoliniu
mokytojai
būdu.
Tęsti socialinio-emocinio ugdymo
2021 m.
Socialinis pedagogas,
programų „Kimochis“, „Laikas kartu“
grupių mokytojai
vykdymą.
2.1.7. Kryptingai
dalyvauti
socialinio
2021 m.
Grupių mokytojai, šeimos
emocinio
ugdymo
prevencijos
seminaruose, mokymuose.
2.2. Uždavinys. Bendradarbiavimas su šeima įtraukiant šeimas į renginius.
2.2.1. Organizuoti renginius su ugdytinių
2021 m.
Grupių mokytojai, kūno kultūros
šeimomis „Futboliukas“, „Mylia“.
ir muzikos mokytojai
2.2.2. Organizuoti renginį bendruomenei 2021-10 Grupės mokytojai
„Diena Be automobilio“.
2.2.3. Organizuoti „Pyragų dieną“, skirtą 2021-10 Direktorius
padėti
socialiai
pažeidžiamoms
šeimoms.
2.2.4. Organizuoti akciją „Padėk beglobiui 2021-10 Grupių mokytojai
gyvūnėliui“, skirtą Tarptautinei gyvūnų
globos dienai paminėti.
2.2.5. Parengti priemonių planą Smurto ir
2021 m.
Sveikatą stipinančios veiklos
patyčių atvejams.
darbo grupė
3-ia sritis. Fizinės aplinkos kūrimas ir puoselėjimas.
3.1. Uždavinys. Užtikrinti aplinkos pritaikymą sveikatos stiprinimo tikslams.
3.1.1. Sėti ir auginti daržoves, arbatžoles,
2021-03 Grupių mokytojai
prieskoninius augalus grupėse.
1.2.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Organizuoti penktadienines rytines
mankštas bendruomenei.
Įrengti lopšelio-darželio teritorijoje
vabzdžių, vabalų namelius.
Dalyvauti
įvairiuose
renginiuose,
projektuose
skatinančius
fizinį
aktyvumą: „Aš bėgu 2021“.
Įsigyti geriamojo vandens aparatą.
Organizuoti renginį skirtą geriamojo
vandens gėrimo populiarinimui.

Pagal
galimybes
2021 m.
2021 m.

Kūno kultūros mokytojas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Kūno kultūros mokytojas, grupių
mokytojai

Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistas,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, grupių
mokytojai
3.1.6. Vykdyti prevencines veiklas švarai
2021 m.
Mokytojų padėjėjai, grupių
palaikyti apsisaugant nuo virusinių
mokytojai,
sveikatos
biuro
infekcijų ir bakterijų.
specialistai
3.1.7. Teikti informaciją, rekomendacijas
2021 m.
Visuomenės sveikatos priežiūros
epidemijų metu apie galimybes išvengti
specialistas,
direktorė,
susirgimų.
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
3.1.8. Sukurti erdvę intelektualiniam poilsiui
2021 m.
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
3.2. Uždavinys. Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie mitybos ir vandens poveikį sveikatai,
formuoti teisingo maitinimosi ir gėrimo įgūdžius bei įpročius.
3.2.1. Atlikti apklausą „Kaip vertinate vaikų
2021-05 Sveikatos stiprinimo darbo grupė
mitybą pagal naujus valgiaraščius?“.
3.2.2. Vykdyti projektus sveikai mitybai bei
2021 m.
Visuomenės sveikatos priežiūros
vandens gėrimui.
specialistas,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
3.2.3. Sudaryti
atskirus
valgiaraščius
2021 m.
Dietistė
alergiškiems vaikams.
3.2.4. Organizuoti akciją Vandens dienai.
2021-03- Visuomenės sveikatos priežiūros
22
specialistas,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai
3.2.5. Įtraukti šeimas į fizinio aktyvumo
2021 m.
Grupių mokytojai, kūno kultūros
renginius.
mokytojas
4-a sritis. Žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių valdymas.
4.1. Sutelkti bendruomenę sveikatos saugojimo programos įgyvendinimui.
4.1.1. Dalyvauti skelbiamose rajono ir
2021 m.
Direktoriaus
pavaduotojas
respublikos mastu sveikatos saugojimo
ugdymui, grupių mokytojai
ir stiprinimo projektuose, renginiuose.
4.1.2. Tobulinti kvalifikaciją seminaruose,
2021 m.
Direktoriaus
pavaduotojas
konferencijose.
ugdymui, grupių mokytojai,
specialistai
4.1.3. Dalyvauti
asociacijos
„Sveikatos
Nuolat
Grupių mokytojai, kūno kultūros
želmenėliai“, RIUKKPA, „Sveika
mokytojas
mokykla“ organizuojamose veiklose.
4.1.4. Susitarti su tėvais, pokalbių, susirinkimų
2021 m.
Mokytojai, visuomenės sveikatos
metu, dėl vaikų lankymo ikimokyklinę
biuro specialistas
įstaigą Covid-19 karantino metu.
3.1.5.

2021-10

Organizuoti
ir
kontroliuoti
2021 m.
Visuomenės sveikatos priežiūros
užkrečiamųjų ligų epidemiologinės
specialistas,
direktoriaus
priežiūros ir profilaktikos priemones
pavaduotojas
ugdymui,
įstaigoje.
direktorius, grupių mokytojai
5-a veiklos sritis. Sveikatos ugdymas.
5.1. Uždavinys. Rengti projektus sveikatos stiprinimo srityje.
5.1.1. Parengti ir įgyvendinti Raseinių r.
2021 m.
„Kodėlčiukų“ grupės mokytojai
savivaldybės finansuojamą sveikatos
tęstinį projektą „Vaiko jausmai: suprask
mane, kaip išreikšti ir atpažinti“.
5.1.2. Parengti ir įgyvendinti Raseinių r.
2021 m.
„Žiogelių“ grupės mokytojai
savivaldybės finansuojamą sveikatos
projektą ,,Į sveikatos šalį kartu su joga“.
5.1.3. Parengti ir įgyvendinti Raseinių r.
2021 m.
Direktoriaus pavaduotojas
savivaldybės finansuojamą sveikatos
ugdymui
projektą „Vanduo gydo ir teikia
malonumus“.
5.1.4. Organizuoti vasaros projektą „Vasaros 2021-06 Direktoriaus
pavaduotojas
malonumai“.
ugdymui, grupių mokytojai
5.1.5. Pasidalinti gerąja darbo patirtimi
2021 m.
Direktoriaus pavaduotojas
spaudoje,
sveikatos
stiprinimo
ugdymui, mokytojai
svetainėse, įstaigos svetainėje.
5.2.Uždavinys. Į ugdymo procesą įtraukti prevencines veiklas, veiksenas.
5.2.1. Akcija „Baltosios ramunės“ – pasaulinei
2021 m.
Visuomenės
sveikatos
tuberkuliozės dienai paminėti (gėlės
kovo
specialistas, grupių mokytojai
ramunės gaminimas).
5 d.
5.2.2. Paminėti Tolerancijos dieną.
2021-11 Socialinis pedagogas, grupių
mokytojai
5.2.3. Integruoti Smurto prevencijos praktinį
2021 m.
Socialinis pedagogas, grupių
taikymą
į
ugdomosios
veiklos
mokytojai
užsiėmimus.
6-a veiklos sritis. Sveikatos stiprinimo veiklos sklaida.
6.1. Skleisti ir dalintis gerąja ir inovatyvia darbo patirtimi.
6.1.1. Palaikyti
ryšius
su
sveikatą
2021 m.
Direktoriaus
pavaduotojas
stiprinančiomis įstaigomis, dalyvauti
ugdymui, grupės mokytojai
renginiuose.
6.1.2. Publikuoti straipsnius, renginius apie
Visus
Direktoriaus
pavaduotojas
sveikatos ugdymo patirtį rajoninėje
metus
ugdymui,
pedagoginiai
spaudoje, lopšelio-darželio, „Sveikatos
darbuotojai
želmenėliai“, RIUKKPA, Sveikatą
stiprinančių mokyklų svetainėse.
6.1.3. Ruošti pranešimus sveikatos ugdymo
2021 m.
Direktoriaus
pavaduotojas
klausimais
įstaigos,
rajono
ir
ugdymui, grupių mokytojai
respublikos mastu.
4.1.5.

6.1.4.

Paruošti lankstinukus sveikatinimo
temomis ir juos platinti bendruomenėje.

2021 m.

Socialinis pedagogas,
mokytojai, logopedai

grupių

