
                                                                                                                                                        PATVIRTINTA: 

                                                                                                                                                        Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ 

                                                                                                                                                        Direktoriaus 2021-12-31  įsakymu Nr. B-68 

                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

RADVILIŠKIO LOPŠELIO – DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 

2022  METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PRAĖJUSIŲ METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

      Lopšelio-darželio „Kregždutė“ strateginiai tikslai: 

      1. Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymo(si) procesą;  

      2. Stiprinti partnerystę su bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais; 

      3. Plėtoti integralią sveikos gyvensenos ugdymo sistemą, tobulinti sveikatai palankią ugdymo(si) aplinką. 

Siekiant sėkmingai įgyvendinti strateginius tikslus lopšelio-darželio bendruomenė 2021 metams buvo išsikėlusi šiuos tikslus ir uždavinius: 

      Tikslai: 

 Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, ugdant aktyvią ir kūrybingą asmenybę; 

 Užtikrinti kryptingą, integruotą sveikos gyvensenos ugdymą; 

 Plėtoti organizacijos narių bendruomeniškumą. 

      Uždaviniai: 

 Tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybę, vykdant kiekvieno vaiko individualios pažangos stebėseną; 

 Plėsti pažangias ir inovatyvias praktikas; 

 Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius; 

 Vykdyti programas, projektus, veiklas tenkinant individualius vaiko saugumo, emocinius, socialinius, fizinius poreikius; 

 Įstaigos bendruomenę įtraukti į mokyklos politikos ir strategijos formavimą; 

 Plėsti bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius, aktyvinti įstaigos veiklos viešinimą; 

      Siekiant pirmojo tikslo – inovatyvių ugdymo metodų taikymo ugdant aktyvią ir kūrybingą asmenybę, rezultato, įgyvendinti uždaviniai:  

 Kiekvieno vaiko individualios pažangos stebėsena. Mokytojų tarybos posėdyje analizuoti ugdytinių ugdymo(si) pasiekimai įgyvendinant 

ikimokyklinio ugdymo programą. Analizė parodė, kad teigiamus pokyčius ir pažangą visose ugdymo kompetencijose, atsižvelgiant į vaikų 

individualius gebėjimus ir poreikius, lemia inovatyvių  ugdymo būdų ir metodų taikymas, užtikrinantis patrauklų, įvairiapusišką ir kokybišką 

ugdymą. Įstaigos plačiojo audito metu atlikta „Vaiko ugdymo ir ugdymosi“ bei „Ugdymosi pasiekimų“ sričių analizė. Gerai įvertintas programų 

atitikimas vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams, mokytojo ir ugdytinio sąveika, vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje, bei 

vaiko daromos pažangos vertinimo sistema. Tobulintinos sritys - šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo (si) procesą, bei šeimos informavimo apie 

vaiką procedūrų kokybė. Atsižvelgiant į audito išvadas ir tobulintinus rodiklius, 2021-2022 mokslo metais įdiegtas elektroninis dienynas „ELIIS“, 

kurio dėka tėvai turi galimybę stebėti vaiko ugdymosi rezultatus, pažangą, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais, dalyvauti vaiko 

ugdymo procese. 

 Plėtotos pažangios ir inovatyvios praktikos. Prisijungta prie STEAM mokyklų tinklo  platformos (Steam School Label) 2021metais parengtas ir 

įgyvendintas STEAM veiksmų planas.  STEAM metodika taikyta planuojant ugdymo turinį grupių savaitiniuose ugdymo planuose, kasdieniniame 

vaikų ugdyme taikant naujus, vaikams įdomius, netradicinius ugdymo metodus. STEAM veiklų organizavimas kasdienėje veikloje padidino vaikų 

motyvaciją, ugdė pažintinius gebėjimus, skatino domėjimąsi technologijomis, matematika, inžinerija bei menais, žadino smalsumą tyrinėti, atlikti 



eksperimentus, bandymus, ugdė kantrybę stebėti, fiksuoti pokyčius. Plėtojant inovatyvias praktikas patyriminiam vaikų ugdymui, kurtos ir 

naujintos vidaus ir lauko  edukacinės erdvės. Įrengta saugaus eismo aikštelė, įsigyti ir pastatyti lauko muzikos instrumentai, piešimo lentos 

meninės raiškos ugdymui. Atnaujinti kiemo takai, leidžiantys vaikams saugiai judėti kieme. Didelės įtakos ugdymo tobulinimui turėjo vykdyta 

projektinė veikla. Lopšelis - darželis aktyviai dalyvauja Erasmus+ eTwinning programoje, už projektų kūrimą ir pasiektą aukštą veiklų lygį, 

septyni pedagogai apdovanoti Nacionaliniu kokybės ir Europos ženkleliais, o lopšelis - darželis pelnė „Programos „eTwinning“ mokykla 2021-

2022“ ženklelį. Vykdytos edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose, Eibariškių parke organizuota Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų sportinė, orientacinė pramoga “Parko labirintai“. Vaikai vyko į edukacines išvykas: Daugyvenės kultūros istorijos muziejų- draustinį, 

Burbiškio dvarą, mini Zoo  „Raiba plunksna“, „Margas ponis“. Ugdytinių šeimos aktyviai dalyvavo Radviliškio miesto seniūnijos organizuotame 

„Gražiausio inkilo“ konkurse ir antrus metus iš eilės laimėjo „Batutų dieną“, kurioje smagiai pramogavo visi darželio vaikai. Parengta ir 

įgyvendinta vaikų socializacijos ir poilsio programa „Kūrybinės raiškos mėnuo“, finansuotas iš Radviliškio visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšų. Vasaros stovyklą lankė 55 vaikai, kurie kūrybingai, inovatyviai, aktyviai ir labai linksmai stovyklavo  ir patyrė daug 

džiugių emocijų. Pažangios ir inovatyvios praktikos taikytos neformaliajam vaikų švietime: STEAM būrelyje „Mažieji atradėjai“, IKT būrelyje 

„Inovatyvūs žaidimai“, meninio ugdymo būrelyje „Lipdymo paslaptys“ , „EBRU – Tapybos ant vandens terapija“ ir dainavimo studijoje 

„Vaivorykštės takelis“. Būrelius lankė 84 proc. įstaigos ugdytinių. 

             96 proc. pedagogų kėlė kvalifikaciją inovatyvių ugdymo metodų taikymo srityje, virtualiuose mokymuose ir seminaruose. Savo patirtį ir žinias pritaikė 

vaikų ugdymo tobulinimui. Organizuota virtuali Lietuvos metodinė - praktinė konferencija „Inovatyvių  ugdymo metodų taikymas ikimokykliniame ugdyme“, 

konferencija sulaukė didelio susidomėjimo, joje dalyvavo 95 pedagogai iš 7 Lietuvos rajonų. Konferencija paskatino pedagogus bendradarbiauti   ir dalintis 

ugdymo naujovėmis.   

             Įgyvendinant antrą tikslą - siekta ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdant programas, projektus, veiklas, tenkinant individualius vaiko 

saugumo, emocinius, socialinius, fizinius poreikius.  

              Lopšelyje-darželyje sėkmingai vykdytas sveikos gyvensenos ugdymas, įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Noriu būti sveikas“, mokykla 

priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Didelės įtakos vaikų ugdymo tobulinimui turi vykdoma projektinė veikla, integruota į ugdomąjį procesą. 

Darželio bendruomenė aktyviai įsijungusi į ilgalaikių ir naujų projektų ir programų, ugdančių sveikos gyvensenos įgūdžius, įgyvendinimą. 

            Dalyvauta tęstiniuose ir naujuose projektuose bei programose: 

 Emocinių-socialinių įgūdžių ugdymo programa su Kimochi lėlėmis; 

 Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo projektas „Linksmai kartu žaidžiu“ 

 Sveikatos stiprinimo programa „Noriu būti sveikas“; 

 Prevencinė programa „Žaidimai moko“; 

 LFF ir MaFA projektas „Futboliukas“; 

 Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“; 

 Respublikinis projektas „Sveikatiada“;  

 UEFA ir LFF Disney projektas skatinantis mergaites žaisti futbolą „PLAYMAKERS“; 

 Projektas „Sveikata visus metus 2021“. 



           Finansuota „Ugdytinių emocinės sveikatos stiprinimo“ programa , iš Radviliškio visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, įsigyti 

lauko muzikos instrumentai. Už vaikų fizinio aktyvumo skatinimo tęstinumą MaFA projektas „Futboliukas“ ir LFF Disney  projektas  „PLAYMAKERS“ skyrė 

priemonių už 600 Eur. 

           Ugdytinių sveikos gyvensenos samprata formuota į ugdymo procesą integruojant įvairias sveikatos stiprinimo veiklas: iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, 

sveikai”, „Pasaulinė judėjimo sveikatos labui diena“, akcijos „Pamoka lauke“, „Diena be automobilio“, sportinės pramogos su šeimomis, rudens ir žiemos 

olimpiados. 

     Organizuotas neformalus vaikų švietimo ugdymas: 

 Sporto būrelis „Noriu būti sveikas ir stiprus“ (19 vaikų) 

 Futbolo būrelis „Futboliukas“ (24 vaikai) 

 „Plokščiapadystės profilaktika“ (23 vaikai) 

 „Netaisyklingos laikysenos profilaktika“ (27 vaikai) 

       Sporto ir sveikatos stiprinimo būrelius lankė 73 proc. vaikų. 

       76 proc. pedagogų kėlė kvalifikaciją vaikų sveikatos gyvensenos ugdymo srityje, virtualiuose mokymuose ir seminaruose, bei respublikos ikimokyklinio 

ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) veiklose. 

        Įgyvendinant trečią tikslą - siekta įstaigos bendruomenę įtraukti į mokyklos politikos ir strategijos formavimą, plėsti bendradarbiavimo ir partnerystės 

ryšius, aktyvinti įstaigos veiklos viešinimą. 

        Siekiant darželio veikos efektyvumo visa darželio bendruomenė dalyvavo įstaigos strategijos kūrime. Sėkmingai mokyklos strategijai pasirinkti, atlikta ir 

išanalizuota mokyklos (SSGG) vidinė ir išorinė aplinka. Apklausoje dalyvavo visa mokyklos bendruomenė, pedagogai, tėvai, aptarnaujantis personalas, kurie 

teikė siūlymus ir idėjas įstaigos veiklos tobulinimui. Atsižvelgiant į analizės rezultatus, buvo suformuluoti trejiems metams strateginiai tikslai, uždaviniai, 

numatyti tikslų siekimo būdai. 2021 metais atliktas įstaigos platusis auditas, analizuotos šešios lopšelio-darželio veiklos sritys. Tyrime dalyvavo 87 proc. 

darbuotojų. Planuojant 2022 metų įstaigos veiklą, atsižvelgta į audito išvadas ir rekomendacijas. Metiniam veiklos plano rengimui suburta darbo grupė iš 

darželio savivaldos atstovų, taip pat su pasiūlymais ir konkrečiais veiklų projektais vaikų ugdymo tobulinimui ir ugdymo sąlygų gerinimui,  įtrauktas visas 

pedagoginis personalas. 

        Plėtoti bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai su socialiniais partneriais. Organizuotas Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytinių virtualus mažųjų talentų festivalis „Skambėk pavasarėli“, Vykdyti bendri eTwinning projektai su socialiniais partneriais iš Latvijos, Rumunijos, 

Armėnijos, Turkijos ir Lietuvos. Organizuotos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtualios kūrybinių darbų ir piešinių parodos „Velykų vainikėlį aš 

kuriu“,  „Sveiki sugrįžę paukšteliai“, „Pavasaris žiedais pražydo“, kuriose dalyvavo gausus  dalyvių skaičius iš visos Lietuvos. Organizuota Radviliškio rajono 

viešoje bibliotekoje Ebru tapybos būrelio vaikų darbų paroda „Gėrio lašelis“. 

        Plėtojant įstaigos bendruomeniškumą, savo funkcijas kokybiškai vykdė lopšelio - darželio Taryba, telkdama bendruomenės narius bendroms veikloms. 

Organizuota bendruomenės iškyla su dviračiais po Radviliškio apylinkes,  Mokytojų dienos proga organizuota edukacinė – pažintinė išvyka į Kėdainių kraštą. 

Šiltas, jaukus, visą bendruomenę  vienijantis Advento vakaras su Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonu. Bendruomenės narių bendros veiklos, 

tradicijos, tarpusavio ryšys, pasitikėjimas ir bendrų tikslų siekimas, kūrė rezultatyvią įstaigos partnerystę. 



        COVID-19 pandemija ir karantinas ribojo kontaktinį bendravimą su tėvais. Tačiau išliko geranoriškas bendradarbiavimas. Ugdytinių šeimos aktyviai 

dalyvavo Radviliškio miesto seniūnijos organizuotame „Gražiausio inkilo“ konkurse ir antrus metus iš eilės laimėjo „Batutų dieną“ darželyje. Prisijungė prie 

akcijos „Darom“ gražindami darželio aplinką, dovanotais gėlių sodinukais. Dalyvavo kūrybinių darbų parodose, Europos sveikos mitybos dienoje, labdaros 

akcijoje „Gerumo daigelį auginkim“. Šeimos prisidėjo prie lauko edukacinių aplinkų kūrimo, padovanojo palečių lauko baldų gamybai, aprūpino šiltnamį 

juodžemiu. Domėjosi vaikų pasiekimais dalyvaudami tėvų susirinkimuose nuotoliniu ir kontaktiniu būdu,  93 proc. tėvų prisijungė prie elektroninio dienyno 

„Eliis“. 

       Sistemingai viešinama naujausia informacija apie įstaigos veiklą lopšelio-darželio interneto svetainėje, elektroniniame dienyne, socialiniuose tinkluose, 

spaudoje. 

      Išvada: Strateginio plano ir metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai sėkmingai ir kūrybingai įgyvendinti. Užtikrintas  kokybiškas ir inovatyvus 

ugdymo(si) procesas, taikant pažangias ir inovatyvias ugdymo praktikas, analizuojant ugdytinių pasiekimus, taikant kryptingą, integruotą sveikos gyvensenos 

ugdymą, bendruomenės partnerystę. Įgyvendinant STEAM  veiksmų planą, sustiprintas gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, 

menų, matematikos sričių ugdymas. Sudarytos sąlygos vaikų socializacijai, savarankiškumui, kūrybiškumui, iniciatyvumui, dalyvavimui kūrybiniuose 

konkursuose bei parodose. Turtinta ir atnaujinta ugdomoji aplinka, įsigyta naujų priemonių tyrinėjimui, kūrybiniai veiklai, sveikatingumo įgūdžiams ugdyti. 

Pedagogams sudarytos sąlygos kvalifikacijos tobulinimui, skatintas iniciatyvumas, gerosios patirties sklaida, plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai su 

socialiniais partneriais per projektinę veiklą, kultūrinius renginius. Sėkmingai vykdomas sveikos gyvensenos ugdymas, įgyvendinama sveikatos stiprinimo 

programa „Noriu būti sveikas“. Didelės įtakos ugdymo tobulinimui turi aktyviai vykdoma projektinė veikla, įstaigai suteiktas „Programos „eTwinning“ 

mokykla 2021-2022“ ženklelis. Kuriamos saugios ir funkcionalios lauko ir vidaus edukacinės erdvės, kurios skatina vaikų fizinį aktyvumą, tyrinėjimą, 

eksperimentavimą, pažinimą.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. VEIKLOS TURINYS 

1. Tikslas: Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymo(si) procesą skirtingų poreikių ir gebėjimų vaikams. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

1.1. Užtikrinti 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programos 

įgyvendinimą  

per inovatyvią 

ugdymo 

kompetencijų 

plėtrą. 

1.1.1. Mokytojų tarybos posėdis: 

STEM School label platformoje Stem veiklos įsivertinimas ir  

analizė. 

 

„Inovatyvaus ugdymo nauda vaikų pasiekimams ir nuolatiniai 

pažangai“. 

 

Giluminio audito išvadų  pristatymas. 

 

Sveikatos stiprinimo programos „Noriu būti sveikas“  5-os 

veiklos srities „Sveikatos ugdymas“ įsivertinimas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,  

STEAM koordinatorė 

 

Direktorius 

 

Audito darbo grupės 

pirmininkas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2022-05-30 

 

 

 

 

 

 

2022-12-30 

Įsivertinimo rezultatai pateikti STEM mokyklų akreditacijos 

sistemoje, STEM mokyklos ženklui gauti. 

 

 

 

Gauti vidaus audito rezultatai padės tinkamai planuoti 

veiklą. 

 

Įvertinti sveikatos ugdymo pokyčiai, panaudoti veiklos 

tobulinimui.  

1.1.2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pasitarimas: 

Pranešimas:  

“Ikimokyklinio amžiaus vaikų ankstyvojo profesinio 

orientavimo ugdymas (-sis)”. 

 

Pranešimas:  

Projekto “Kuo aš būsiu, kai užaugsiu” apibendrinimas. 

Pranešimas:  

“Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas ikimokykliniame 

amžiuje”. 

 

Pranešimas: 

“Vaiko patirtinį ugdymą(si) skatinantys žaidimai”. 

 

Pranešimas: „Projekto “Inovacijos vaikų darželyje” pristatymas 

Radviliškio lopšelio - darželio “Kregždutė” pedagogams”. 

 

R. Tkačuk 

 

R. Tkačuk ir A. Gilvickienė 

 

 

E. Korsakienė 

 

 

D. Jonaitienė 

 

Direktorė, J. Bložienė 

 

2022-05-26 

 

2022-11- 15 

 

  

 

2022-11- 15 

 

2022-04-14 

 

Bus pristatyti ankstyvojo profesinio orientavimo 

komponentai.  

Dalyvavimas projekte suteiks galimybę  vaikams susipažinti 

su profesijų įvairove.  

 

 

 

 

 

 

Metodinės medžiagos rinkiniai bus taikomi ugdymo procese 

ir kasdieninėse ugdymo veiklose. 

1.2. Užtikrinti 

edukacinės 

veiklos 

1.2.1.  Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pasitarimas: 

Pranešimas: A. Pilkytė 2022-10-20 Bus pasidalinta gerąja darbo patirtimi, pristatytos 



kokybę 

plėtojant 

inovatyvias 

praktikas. 

„Interaktyvių ugdymo priemonių naudojimas, ugdant SUP 

turinčių vaikų fizinius gebėjimus“. 

interaktyvios priemonės, kuriomis galima pasiekti geresnius 

SUP turinčių vaikų fizinius gebėjimus. 

1.2.2. Vykdomos STEAM veiklos lauko edukacinėse erdvėse: 

kūrybinės dirbtuvės, tyrinėjimų- eksperimentų erdvėse. 
Mokytojai  2022 m. Pagal STEAM veiksmų planą 2022m. inovatyvios praktikos 

sistemingai taikomos lauko ir vidaus edukacinėse erdvėse.   

1.2.3. Kasdieninėje veikloje plačiau naudojamos šiuolaikinės, 

inovatyvios priemonės: išmanieji robotai – bitutės; interaktyvios 

grindys, šviesos rėmeliai, planšetės; skaitmeninis mikroskopas - 

akis „ZOOMY“. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. Šiuolaikinės inovatyvios priemonės kasdieninėje 

ugdomojoje veikloje sukurs funkcionalią, modernią 

ugdymo(si) aplinką. 

1.2.4. Vykdomi „eTwinning“ projektai. Mokytojai 2022 m.  Pedagogai įgys patirties iš besimokančios Europos 

bendruomenės tinklo. 

1.2.5. Metodinių priemonių katalogų rengimas. Metodinio būrelio 

pirmininkas 

2022 m.  Sukataloguotos skaitmeninės priemonės efektyvins 

pedagogų darbo kokybę. 

1.2.6. Organizuoti atviras pedagogų veiklas apie inovatyvių, 

interaktyvių priemonių ir STEAM naudojimą ugdyme. 

Direktorius pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai. 

2022 m. Gerąja darbo patirtimi pasidalins 11 pedagogų. 

1.2.7. Organizuoti virtualią Lietuvos logopedų, ugdančių 

ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus 

skaitmeninių mokymo priemonių parodą “Kalbos labirintais”. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

Logopedės, metodininkės  

2022-01-24 Sudarytas parodos dalyvių skaitmeninių mokymo priemonių 

katalogas, efektyvins švietimo pagalbos specialistų darbą. 

1.2.8. Renginiai: 

Šventinis rytmetis „Trijų karalių šventė“. Tradicinių, etnokultūrinių 

renginių organizavimo grupė 

2022-01-06 Ugdomas supratimas  apie tradicijas, papročius. 

Pilietinė akcija: „Atmintis  gyva, nes liudija“. 2022-01-13 Ugdomas pilietiškumas, perteikiama šalies istorija. 

Žiemos sportinė olimpiada. Sveikatos stiprinimo grupė 2022-01-27 Sudarytos galimybės vaikams sportuoti lauke, rungtyniauti,  

grūdintis, atlikti įvairias užduotis, bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

Vasario 16-osios šventinis rytmetis. Tradicinių, etnokultūrinių 

renginių organizavimo grupė 

2022-02-15 Ugdytiniai sužinos apie Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimą, ugdoma tautinė savimonė, formuosis dvasinės 

vertybės. 

Užgavėnių linksmybės. 2022-03-01 Puoselėjami liaudies papročiai ir tradicijos. 

 Kaziuko amatų dirbtuvės. 2022-03-04 Vaikai susipažins su tradiciniais amatais. Puoselėjama 

pagarba papročiams ir tradicijoms. 

Lietuvos nepriklausomybės diena. 2022-03-11 Ugdytiniai sužinos apie Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimą, ugdomas pasididžiavimo savo šalimi jausmas. 

„Veiksmo savaitė Be patyčių 2022“. 2020-03- 16 Vaikai mokysis pagarbos, draugiškumo, spręsti iškylančias 

problemas. 

Žemės diena: „Žemė – mano namai“. E. Žukauskienė 2022-03-25 Vaikai mokysis saugoti ir tausoti gamtą, rūšiuoti atliekas. 

Šventinė pramoga mokyklos kiemelyje „Vaikų velykėlė“. Tradicinių. Etnokultūrinių 

renginių organizavimo grupė 

2022-04-19 Vaikai susipažins su Šv. Velykų šventės papročiais, 

ugdomas tautiškumas. 

Šeimos šventė. 2022-05-15 Stiprinama partnerystė su šeima, šeimos įtraukimas į 

kultūrinius renginius. 

Pavasario mažoji sportinė olimpiada „Mažieji olimpiečiai“. Sveikatos stiprinimo grupė 2022-05-21 Vaikai lavins fizines kūno galias, išreikš poreikį judėti. 

Tėvai turės galimybę dalyvauti renginyje. 



1.2.9.Kvalifikacijos kėlimas įvairiuose renginiuose, 

seminaruose, projektinėje veikloje: 

 RIUKKA asociacija; 

 Lietuvos logopedų asociacija; 

  „Sveikatą stiprinanti mokykla“; 

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programos vykdymas; 

 Sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto 

rengimas ir vykdymas. 

 STEAM dalykų kompetencijų tobulinimas. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

2022 m. Pedagogai tobulins kompetencijas, bendraus ir 

bendradarbiaus su socialiniais partneriais. 

2. Tikslas: Stiprinti partnerystę su bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais.  - 

2.1. Tobulinti 

partnerystę su 

bendruomenės 

nariais ir 

socialiniais 

partneriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Įtraukti bendruomenę į vidaus audito atlikimą, metinio 

plano sudarymą. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

2022 m. 

IV- ketvirtis 

Siūlymai panaudoti įstaigos veiklos planavimui. 

2.1.2. Savivaldos institucijų dalyvavimas priimant sprendimus. Direktorius 

 

2022 m. 

 

Savivaldos ir mokyklos vadovai veiksmingai dirbs 

komandomis ir kolegialiai priims sprendimus. 

2.1.3. Komandinis darbas planuojant ir įgyvendinant pokyčius. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. 

 

Veiksminga komandų veikla. 

2.1.4. Pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbo 

įsivertinimas ir vertinimas. 

Direktorius 

 

2022 m. 

 

Turimų gebėjimų ir žinių pritaikymas praktikoje. 

2.1.5. Dalyvauti Radviliškio rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo  mokytojų, švietimo pagalbos 

mokiniui specialistų metodinių būrelių veiklose. 

Pedagogai 2022 m. 

 

Skatins pedagogų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja 

patirtimi. 

2.1.6. Vykdomos STEAM iniciatyvos bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais, tėvais: 

 edukacinės – pažintinės veiklos Radviliškio miesto 

viešojoje bibliotekoje; priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, 

pašte, vaistinėje ir kt., pažintis su profesijomis tėvų 

darbovietėse. 

 išvyka į Šiaulių universiteto 3D laboratoriją; 

 išvyka į Raiba plunksna Šiaulių raj. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, STEAM 

koordinatorė 

2022 m. 

 

Vaikai tobulins socialinę, pažinimo bendradarbiavimo 

kompetencijas, tenkins iniciatyvumo, kūrybiškumo 

poreikius. 

2.1.7. Edukacinė veikla-išvyka į miesto viešąją biblioteką 

tarptautinės vaikiškos knygos dienai paminėti: “Skaitymo 

nauda”. 

Logopedės metodininkės 

 

2022 m. 

balandis 

Vaikai stebės spektaklį “Skaitymo nauda”. Sužinos, kaip 

elgtis bibliotekoje, kaip elgtis su knyga.   

2.1.8. Edukacinė išvyka “Kelionė labirintais”. 

 

E. Žukauskienė 2022 m. 

gegužės 

mėn. 

 Stebės ir tyrinės parko augalus, klausysis gamtos garsų. 

Mokysis saugiai elgtis viešose vietose.   

2.1.9. Radviliškio lopšelio - darželio “Kregždutė” vaikų ir tėvų 

kūrybinių darbų paroda “Kaziuko amatų dirbtuvėlės”.  

J. Bložienė 

K. Maselskienė 

2022 m. 

kovo mėn. 

Eksponuojama tėvų ir vaikų kūrybinių darbų paroda. 

Tobulinama bendradarbiavimo kultūra. 

2.2.10. Renginiai: 

Bendruomenės advento vakaras. E. Korsakienė 

 

2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

Stiprinamas bendruomenės narių sutelktumas. 



Respublikinis festivalis “Skambėk pavasarėli”. 

 

Direktorius, 

S. Verdingovienė 

 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Vaikai atskleis vokalinius gebėjimus, artistiškumą, 

kūrybiškumą ir ugdys sceninę kultūrą. Muzikos pedagogai 

pasidalins kūrybinėmis ir pedagoginėmis idėjomis.  

Organizuoti Radviliškio rajono ikimokyklinių ugdymo grupių 

ugdytinių dviratukų šventę – olimpiadą „Mano ratai buvo du“. 

Direktorius, 

darbo grupė  

2022 -05-19 Vaikai mokysis būti ištvermingais, drąsiais. Bendrauti ir 

rungtyniauti su kitų darželių vaikais. 

Šventinis rytmetis tarptautinei mokytojų dienai paminėti. S. Verdingovienė 

 

2022m. 

spalio mėn. 

Vaikai  išreikš savo emocijas, patirtį meninės raiškos 

priemonėmis. Tenkinamas vaikų kūrybiškumas, 

artistiškumas, ugdoma pagarba mokytojui. 

Rudenėlio šventė “Sveikas rudenėli”. 

 

S. Verdingovienė 

S. Jankūnienė 

2022 m. 

spalio mėn. 

Renginio metu vaikai įtvirtins daržovių ir vaisių 

pavadinimus. Kuriant mandalas , tobulins savo meninius 

gebėjimus.  

Organizuoti Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio amžiaus vaikų orientacines varžybas miesto 

parke „Parko labirintais“. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

E. Korsakienė,  

R. Tkačuk 

2022-10-12 Vaikai ugdys valią, kantrybę, tobulins bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius atliekant komandines užduotis. 

Kalėdinių eglučių šventės. Grupių pedagogai 2022 m.  

gruodžio 

mėn. 

Vaikai išmoks naujų Kalėdinių dainelių, ratelių ir žaidimų. 

Renginys: “Tarptautinė vaikų gynimo diena”.  R. Tkačuk 

A. Gilvickienė 

2022-06-01 Ugdytiniai kūrybiškai ir aktyviai įsitrauks į žaidimus ir 

pramogas. Patirs teigiamas emocijas. 

“Mažasis futboliukas” kartu su Radviliškio lopšeliu-darželiu 

“Eglutė”. 

A. Pilkytė 

 

2022- 06-01 Bus stiprinami bendradarbiavimo įgūdžiai su kitais 

darželiais, mokyklomis.  

Sportinė pramoga Eibariškių parke su Radviliškio l/d “ Eglutė” 

“Želmenėlių” grupe. 

E. Korsakienė 2022 m.  

spalio mėn. 

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais bus tenkinamas 

vaikų fizinio aktyvumo poreikis netradicinėje aplinkoje. 

Nacionalinis judumo iššūkis. Bendruomenės „WALK15“ naujo  

iššūkio įgyvendinimas. 

Sveikatos stiprinimo grupė 2022 m. 

IV ketvirtis 

Bendruomenė įgyvendins judėjimo ir fizinio aktyvumo 

iššūkį,  stiprins sveikos gyvensenos įgūdžius.  

2.1.11. Projektai: 

eTwinning projektas „Interaktyvios technologijos vaikų 

darželyje. Interactive Techologies in Kindergarten“. 

J. Bložienė 2022 m. 

vasario- 

gegužės 

mėn. 

Projekto dalyviai kurs interaktyvius  žaidimus, dalinsis jais  

eTwinning platformoje bei išbandys juos su vaikais. 

Ugdomas vaikų kūrybiškumas, išradingumas.  

eTwinning projektas „Rieda margučiai, džiaugiasi zuikučiai“. 

Roll Easter eggs, make bunnies happy“. 

J. Bložienė 2022 m. 

Kovo - 

gegužės 

mėn. 

Tarptautinis eTwinning projektas “What I learn from nature”. I. Pudžiuvėlienė 2022 m. 

sausio-

gegužės 

mėn. 

Bendradarbiaujama su kitų šalių švietimo įstaigomis, 

skatinamas aktyvus SUP vaikų įsitraukimas, vykdant 

STEAM veiklas gamtoje, stiprinama vaikų fizinė ir  

psichinė sveikata.  

2.1.12. Parodos: 

Paroda Radviliškio miesto viešojoje bibliotekoje  “Lipdymo 

paslaptys”. 

E. Butnorienė 2022 m.  

birželio mėn. 

Eksponuoti “Drugelių” gr. vaikų lipdiniai miesto 

bibliotekoje. Viešinamos įstaigos veiklos. 

Paroda Radviliškio miesto bibliotekoje “Ebru - tapyba ant K. Maselskienė 2022 m.  “Drugelių” ir “Pelėdžiukų” grupių ugdytinių tapybos ant 



vandens”. birželio mėn. vandens EBRU meno technika  darbų paroda,  Radviliškio 

miesto bibliotekoje.  

Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

vaikų, pedagogų, tėvų virtuali fotografijų paroda “Olimpinės 

sporto šakos simbolis”. 

A. Pilkytė 2022 m. 

balandžio- 

gegužės 

mėn. 

Parodos dalyviai susipažins su olimpinėmis sporto šakomis 

(žiemos ar vasaros), kurs jų simbolius, fotografuos ir atsiųs 

organizatoriams. Skatinamas bendradarbiavimas, 

kūrybiškumas, iniciatyvumas. 

2.2. Analizuoti 

įstaigos 

teikiamų 

ugdymo 

paslaugų 

poreikį  

ir kokybę. 

2.2.1.Tiriamoji veikla: 

Tėvelių apklausa apie teikiamų ugdymo paslaugų kokybę 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

2022 m. 

balandžio – 

gegužės 

mėn. 

Išsiaiškintas tėvų požiūris į įstaigos ikimokyklinių ugdymo 

paslaugų teikimo kokybę.  

STEM School label platformoje 7 sričių įsivertinimas.  Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

STEAM koordinatorė 

2022m. I 

ketvirtis 

Bus atliktas vertinimas orientuotas į 7 sritis: mokymas, 

ugdymo programų pritaikymas, vertinimas, darbuotojų 

profesinis tobulėjimas, vadovavimas mokyklai ir mokyklos 

kultūra, ryšiai, mokyklos infrastruktūra STEM mokyklos 

ženklui gauti. 

Psichosocialinės rizikos vertinimas bei mobingo darbe 

prevencija. 

Direktorius 2022m. II 

ketvirtis 

Vertinimas atskleis darbuotojų psichologinį saugumo lygį 

įstaigoje. 

3. Tikslas: Tobulinti sveikatai palankią aplinką ugdymo(si) aplinką. 

3.1. Vykdyti 

kryptingą, 

integruotą 

sveikos 

gyvensenos 

ugdymą. 

3.1.1. Mokyklos darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos 

srityje didinimo mokymai. 

Direktorius, Radviliškio 

visuomenės sveikatos biuras 

2022 m. 

 

Mokymai pedagogams suteiks žinių apie vaikų ir paauglių 

psichikos sveikatą, bus taikomos kasdieniniame darbe su 

ugdytiniais. 

3.1.2. Metodinės tarybos posėdis: 

Sveikatos stiprinimo programos  2023-2027 m. „Noriu būti 

sveikas“ rengimas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Sveikatos 

stiprinimo grupė 

2022 m. Atlikta vaikų sveikatos stiprinimo pasiekimų analizė, 

nustatytos naujos programos strategijos. 

3.1.3. Mokytojų tarybos posėdis: 

Pranešimas: 

“LFF ir UEFA” projekto “Playmakers” įgyvendinimas 

Radviliškio lopšelio - darželio “Kregždutė”. 

 

J. Bložienė,  

A. Pilkytė 

 

2022-05-26 

 

 Dalintasi gerąja darbo patirtimi. 

Sveikatos stiprinimo programos „Noriu būti sveikas“  6 -os 

veiklos srities „Sveikatos ugdymas“ įsivertinimas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2022-12-29 Išanalizuota vaikų sveikatos stiprinimo veikla, prevencinės 

programos įgyvendinimas. 

Ugdytinių pasiekimų analizė įgyvendinat 2022 metų STEAM 

veiksmų planą. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

STEAM veiklos 

koordinatorius 

 Išanalizuoti vaikų gebėjimai ir pasiekimai gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos srityse 

taikant STEAM praktikas. 

VSSIS profilaktinio vaikų sveikatos patikrinimo analizė. Visuomenės sveikatos 

specialistė 

Išanalizuota bendra vaikų sveikatos būklė, pateiktos išvados 

ir siūlymai bendruomenei. 

3.1.4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pasitarimas: 



Pranešimas: 

Vaikų sveikatos stiprinimas “Žiogelių” grupėje. 

 

Pranešimas: 

“STEAM taikymas smulkiosios motorikos ugdyme 

ankstyvajame amžiuje”. 

D. Margaitienė 

 

 

V. Kavaliauskaitė 

2022-05-26 

 

 

2022-11-15 

Dalintasi gerąja darbo patirtimi sveikatos stiprinimo srityje.  

3.1.5. Renginiai: 

„Žiogelių“ gr. sportinė pramoga su tėveliais: „Aš sportuoju su 

šeima“. 

Pramoga su vaikais ir tėveliais: “Graži mūsų šeimynėlė”. 

D. Margaitienė 

 

 A. Daračienė 

2022-05-05 

 

2022-05-06 

Ugdomi pozityvios tėvystės įgūdžiai. Aktyvinamas šeimos, 

kaip lygiavertės partnerės dalyvavimas ugdymo procese. 

 

3.1.6. Projektai: 

“Žalioji palangė”. Mokytojai 2022 m. 

kovo – 

balandžio 

mėn. 

Vaikai ugdysis pažintinius gebėjimus, mokysis suprasti 

augalų gyvenimo ciklą. 

3.2. Vykdyti 

programas, 

projektus 

emocinėms ir 

socialinėms 

kompetencijo

ms ugdyti. 

 

3.2.1. Įgyvendinama socialinių – emocinių įgūdžių programa 

„Kimochi“. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2022m. 

 

Socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas.  

3.2.2. Vykdoma „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

programa“. 

Vyresnioji socialinė 

pedagogė  

2022m. 

 

 Ugdysis tolerantišką elgesį, saugios ir sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

3.2.3. Vykdoma „Alkoholio ir tabako ir kt. psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencinė programa. 

Vyresnioji socialinė 

pedagogė  

2022m. 

I-IV 

ketvirtis. 

Vaikai išmoks laikytis saugos buityje, vengs rizikingo 

elgesio. 

3.2.4. Įgyvendinamos neformaliojo ugdymo programos: 

 Dainavimo studija „Vaivorykštės takelis“; 

 STEAM būrelis „Mažieji atradėjai“; 

 „Netaisyklingos laikysenos profilaktika“; 

 „Plokščiapadystės profilaktika“; 

 Sporto būrelis „Noriu būti sveikas“; 

 Meninio ugdymo būrelis „Lipdymo paslaptys“; 

 EBRU – tapyba ant vandens terapija; 

 IKT būrelis „Interaktyvūs žaidimai“; 

 Futbolo būrelis. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,  

Būrelio vadovai 

2022 m. 

I-IV ketvirtis 

Skatinamas neformalusis ugdymas atskleis vaikų gebėjimus 

bei polinkius, plės saviraišką, kūrybiškumą, fizinį aktyvumą, 

ugdys socializaciją. 

3.2.5. JTI teniso projektas „Teniso integracija į kūno kultūros 

užsiėmimus mokyklose ir darželiuose“.  

A. Pilkytė  2022 m. Vaikai susipažins su nauja sporto šaka, įgys teniso 

pradžiamokslio pradmenų, mokysis būti ištvermingais ir 

drąsiais. 

3.2.6.  Tėvų švietimas: individualios švietimo pagalbos 

mokiniui specialistų konsultacijos. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

Švietimo pagalbos mokiniui 

specialistai 

2022 m. 

 

Glaudus pagalbos mokiniui specialistų ir tėvų 

bendradarbiavimas, gerins pagalbos mokiniui kokybę, 

užtikrins pilnavertį visų vaikų ugdymą. 



3.2.7. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano įgyvendinimas. VGK pirmininkas 2022 m. 

 

Užtikrinamas kryptingas pagalbos mokiniui teikimas, pagal 

individualius vaiko ugdymosi poreikius, galias ir sunkumus. 

Glaudus pagalbos mokiniui specialistų, pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas garantuos pilnavertį visų vaikų ugdymą. 

3.2.8. Bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima plano 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

2022 m. Ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai su 

ugdytinių tėveliais/ globėjais. 

3.3. 

Modernizuoti 

vidines ir 

lauko 

edukacines 

erdves, 

siekiant vaikų 

saugumo ir 

ugdymosi 

poreikių 

tenkinimo. 

3.3.1. Lauko edukacinių erdvių kūrimas. Kūrybinių dirbtuvių ir 

tyrinėjimų ir eksperimentų erdvės. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

ūkvedys 

2022 m. 

 

Plėsis lauko edukacinių erdvių funkcionalumas. 

3.3.2. Fizinės veiklos lauke plėtojimas, sporto inventoriaus 

įsigijimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

ūkvedys 

2022 m. 

 

Gerės vaikų fizinė ir psichinė sveikata, didės vaikų 

aktyvumas. 

3.3.3. Civilinės saugos mokymų darbuotojams organizavimas. Direktorius, ūkvedys 2022 m. 

 

Tobulės darbuotojų žinos ekstremalių situacijų valdymo 

srityje.  

3.3.5. Gaisrinės saugos mokymų darbuotojams organizavimas. Direktorius, ūkvedys 2022 m. 

 

Tobulės darbuotojų žinos gaisrinės saugos reikalavimų 

srityje.  

 

III. PROGRAMOS, PLANAI PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA MOKYKLOS VEIKLA 

Programos: 

1. Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Mūsų linksmosios dienelės“. 

2. Priešmokyklinio ugdymo (si) bendroji programa. 

3. Lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo  programa „Noriu būti sveikas!”. 

4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir prevencijos programa. 

5. Neformalaus ugdymo programos:  

 Dainavimo studija „Vaivorykštės takelis“; 

 STEAM būrelis „Mažieji atradėjai“; 

 „Netaisyklingos laikysenos profilaktika“; 

 „Plokščiapadystės profilaktika“; 

 Sporto būrelis „Noriu būti sveikas“; 

 Meninio ugdymo būrelis „Lipdymo paslaptys“; 

 EBRU – tapyba ant vandens terapija; 

 IKT būrelis „Interaktyvūs žaidimai“; 



Planai:  Vaiko gerovės komisijos, metodinės tarybos, metodinių grupių, VS specialisto, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, pedagoginės stebėsenos,  lopšelio-

darželio tarybos veiklos planai, STEAM veiksmų planas. 

Vykdomi projektai:  

 Respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas „Žaidimai moko“.  

 Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2022“.  

 Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“.  

 “STEAM kūrybinė veikla, sniego ir ledo karalystė” (mokytoja, metodininkė E. Butnorienė ir mokytoja K. Maselskienė); 

 Trumpalaikis projektas “Žiema su STEAM” (mokytojos: J. Bložienė ir  K. Maselskienė, meninio ugdymo mokytoja, metodininkė S. 

Verdingovienė); 

 Trumpalaikis projektas “Tu šalelė mylima” su “Pelėdžiukų” grupės vaikais (meninio ugdymo mokytoja, metodininkė S. Verdingovienė, mokytojos 

J. Bložienė ir K. Maselskienė); 

 Projektas: “Boružėlių kelionė” (vyresniosios mokytojos: E. Žukauskienė, I. Paluckienė, logopedė, spec. pedagogė metodininkė I. Pudžiuvėlienė, 

vyresnioji  judesio korekcijos specialistė A. Pilkytė, vyresnioji socialinė pedagogė D. Janušauskienė); 

 STEAM projektas “Vandens išdaigos” (mokytoja D. Macikienė ir vyresnioji mokytoja D. Margaitienė); 

 Trumpalaikis projektas “Pykšt pokšt eksperimentai” (mokytoja metodininkė E. Butnorienė ir mokytoja K. Maselskienė); 

 STEAM projektas “Penki keliai pažinti pasaulį” (mokytoja metodininkė A. Darčienė ir mokytoja Ž. Tumėnienė, logopedė metodininkė J. 

Grigaliūnienė); 

 Spalvų projektas: “Išdykę spalvos” (vyresnioji mokytoja D. Jonaitienė ir mokytoja D. Belevičienė); 

 Projektas: “Skaičiuok linksmiau” (logopedė metodininkė I. Pudžiuvėlienė); 

 STEAM projektas “Stebiu, žaidžiu, eksperimentuoju” (vyresnioji mokytoja Vaiva Kavaliauskaitė ir mokytoja Daiva Belevičienė). 

 eTwinning  programos projektai. 
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