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I. ĮVADAS 

      

    MISIJA. Padėti šeimai ugdyti vaiką, atliepti tėvų lūkesčius, vaikų poreikius, teikti šiuolaikišką, 

kokybišką ugdymą, stiprinti vaikų sveikatą. 

     VIZIJA. Šiaulių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ – draugiška, atvira, saugi įstaiga, kurioje ugdosi 

kūrybingas, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, besidomintis aplinka, sveikas ir saugus, atsakingas ir 

pasitikintis savimi vaikas. 

           Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ yra biudžetinė švietimo įstaiga, kurios steigėjas yra Šiaulių 

miesto savivaldybė. Lopšelyje-darželyje 2019 metais veikė 6 grupės: 5 ikimokyklinio, 1 

priešmokyklinio ugdymo. Lopšelį-darželį lankė 110 vaikų: 90 ikimokyklinio amžiaus (2-5 metų) ir 20 

priešmokyklinio amžiaus (6 m.). Lopšelyje-darželyje 2019 metų pabaigoje dirbo 29 darbuotojai: 15 

pedagogų  ir 14 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Visi pedagogai yra atestuoti:  4 pedagogai turi 

auklėtojo, 8 pedagogai – vyr. auklėtojo, 4 – auklėtojo  metodininko kvalifikacines kategorijas. Vaikams 

turintiems specialiųjų poreikių pagalbą teikė logopedas, socialinis pedagogas.  Įstaigoje papildomai 

vaikai ugdomi  šokių, krepšinio, robotikos, anglų kalbos užsiėmimuose. 

            Ikimokyklinio amžiaus grupių vaikai ugdomi vadovaujantis lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

ikimokyklinio ugdymo programa ,,Atradimų džiaugsmas“. Priešmokyklinio amžiaus grupėje ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Į ugdymo turinį 

integruojama lopšelio-darželio sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Noriu būti sveikas ir 

žvalus“,  prevencinės programos: tarptautinė socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai“, socialinio 

emocinio ugdymo programa ,,Kimochis“. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Lopšelio-darželio bendruomenės nariai kryptingai dirbo siekdami 2019 m. pagrindinių lopšelio-

darželio veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.  

Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą, buvo siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę 

įgyvendinant  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį, stiprinant materialinę ir techninę bazę. 

 Kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pavyko tikslingai 

planuojant  bei organizuojant  ugdomąjį procesą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno ugdytinio 

poreikius. Individualias vaiko galimybes atitinkantys ugdymosi pasiekimai ir nuolatinė pažanga aptarta 

metodinės grupės užsiėmimuose, Vaiko gerovės komisijos, mokytojų tarybos ir lopšelio-darželio tarybos 

posėdžiuose bei tėvų susirinkimuose.  

Dalyvaudami projektuose, siekėme pagerinti vaikų pasiekimus sakytinės ir rašytinės kalbos 

ugdymo srityse.  Integruojant prevencines programas ir dalyvaujant sveikatos stiprinimo projektuose, 

siekėme teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą kiekvienam vaikui.  Įgyvendinant 2019 m. 

renginių planą, lopšelyje-darželyje organizuota 20 renginių. Pedagogai tobulino ir gilino žinias įvairiose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, mokymuose, seminaruose, konferencijose, dalindamiesi gerąja 

darbo patirtimi su kolegomis mieste bei respublikoje, rengė ugdytinius dalyvavimui parodose, 

konkursuose.  

Tobulindami ir stiprindami lopšelio-darželio ir šeimos bendradarbiavimo ryšius, siekėme, kad 

tėvai taptų partneriais visose ugdymo proceso veiklose, teikėme tėvams metodinę informaciją vaikų 

ugdymo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų bei sveikatos saugojimo klausimais. 

Tikslingai įgyvendintas  uždavinys – materialinės bazės turtinimas ir modernizavimas. Įstaigai 



skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai. 2019  m. atliktas 1 grupės tualeto-prausyklos 

remontas, 1 grupės miegamojo kambario patalpoje pakeista grindų danga. Iš mokinio krepšelio lėšų  

įsigyta: naujų šiuolaikiškų ugdymo priemonių , žaislų, įrengta lauko žaidimų aikštelė. 

 

III. 2019 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

1. Uždavinys Priemonė Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Pasiektas rezultatas 

1.1. Vykdyta  

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą. 

                     

1.1.1. Ikimokyklinio  

ugdymo programos 

,,Atradimų džiaugsmas“ 

įgyvendinimas.                 

Pedagogai 2019 m. Sukurtos sąlygos, 

padedančias ikimokyklinio 

amžiaus vaikui tenkinti 

prigimtinius, kultūros, taip 

pat ir etninės, socialinius, 

pažintinius poreikius. 

1.1.2. Priešmokyklinio  

ugdymo programos 

įgyvendinimas. 

PPU 

pedagogai 

2019 m. Ugdytiniai atitinkamai 

pasirengę mokytis pagal 

pradinio ugdymo programą, 

kiekvienam ugdytiniui,  

baigusiam PU programą, 

parengtos rekomendacijos 

mokyklai. 

1.2. Sudarytos 

sąlygas 

asmeninei 

karjerai. 

1.2.1. Darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas.                             

Direktorius, 

pavaduotojas        

ugdymui, 

pedagogai 

2019 m. Visi pedagogai, švietimo 

pagalbos specialistai 

sistemingai tobulino 

kvalifikaciją,  ne mažiau 

kaip po 5 dienas dalyvavo 

seminaruose, mokymuose,  

už kuriuos buvo apmokama 

iš krepšelio lėšų.  

1.2.2. Pedagogų 

gerosios darbo patirties 

sklaida. 

Pavaduotojas 

ugdymui,                          

pedagogai 

2019 m. 3 pedagogai  vykdė atvirą 

veikla šalies pedagogams 

festivalyje seminare 

,,Žagarės VYŠNIUKO 

gimtadienis – 2019. 

Teatrinė laboratorija“.  

Šiaulių miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogams 

organizuota apskritojo stalo 

diskusija ,,Elektroninės 

sistemos ,,Mūsų darželis“ 

privalumai ir trūkumai“. 

Organizuota ikimokyklinių 



įstaigų viktorina 

,,Sveikatiada“. 

Parengti ir pristatyti 

pranešimai respublikinėse ir 

miesto konferencijose, 

seminaruose: 

,,Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų socialinės 

kompetencijos ugdymas“, 

,,Žaislai ir žaidimai vaiko 

gyvenime“,  ,,Tėvų 

dalyvavimas ugdymo 

procese, pasitelkiant 

vaikams patrauklius 

ugdymosi metodus“, 

,,Išradingi vaikų 

gimtadieniai darželyje“. 

1.3. Sudarytos 

sąlygas  

ugdymo 

kokybei gerinti. 

 

1.3.1. Ugdymo 

priemonių įsigijimas ir 

IKT priemonių 

taikymas ugdymo (si) 

procese. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

2019 m. Įsigyta 2 robotukai-bitutės, 

kilimėliai, kurie padėjo 

vaikams mokytis 

programavimo pradmenų.  

1.3.2. Metodinės 

literatūros įsigijimas. 

Pavaduotojas 

ugdymui. 

2019 m. Naujausia literatūra taikoma 

ir naudojama įvairios 

ugdymo(si) veiklos metu. 

1.3.3. Informacinės 

internetinės sistemos 

,,Mūsų darželis“ 

taikymas. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

2019 m.  Informacija iš bet kurios 

kompiuterizuotos  darbo 

vietos sparčiau pateikiama, 

lengviau prieinama ir 

išsamesnė. 

1.4. Stiprinti 

prevencinių 

priemonių 

įgyvendinimą, 

įtraukiant 

bendruomenės 

narius. 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Tarptautinės 

socialinių įgūdžių 

programos ,,Zipio 

draugai“ integravimas. 

Priešmokyklini

o ugdymo 

pedagogai 

2019 m. Vaikai įgijo socialinių bei 

emocinių sunkumų įveikimo 

gebėjimų. 

1.4.2. Socialinio-

emocinio-intelekto 

programos ,,Komichis“ 

integravimas. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

auklėtojai 

2019 m. Vaikai buvo skatinami būti 

pozityvesniais, tobulino 

bendravimo įgūdžius, 

turtino žodyną naujomis 

sąvokomis, mokėsi įvardinti 

jausmus. 

1.4.3. Dalyvavimas 

sveikatos stiprinimo ir 

pagalbos specialiųjų 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

logopedas, 

2019 m. Didėjo aktyvių ugdymo 

metodų įvairovė. Pagerėjo 

ugdytinių supratimas apie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poreikių ugdytiniams 

projektuose. 

socialinis 

pedagogas, 

pedagogai. 

sveiką gyvenseną, lavėjo 

gyvenimo įgūdžių ugdymas 

visose amžiaus pakopose. 

Daugėjo tėvų (globėjų), 

susipažinusių su sveikatos 

ugdymo organizavimu 

lopšelyje-darželyje. 

Daugelis bendruomenės 

narių aktyviai dalyvavo 

sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo veiklose. 

1.4.4. Organizuoti ir 

koordinuoti prevencinį 

darbą, švietimo 

pagalbos teikimą, 

saugios ir palankios 

vaikui aplinkos kūrimą, 

ugdymo programų 

pritaikymą mokiniams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių. 

VGK 

pirmininkas, 

nariai. 

2019 m. Sistemingas bendravimas su 

ugdytinių tėvais padėjo 

spręsti susidariusias 

problemas. Laiku ir 

kokybiškai buvo teikiama 

pagalba vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių.  

1.4.5. Teikti sveikatos 

žinias bendruomenei 

apie sveikatos 

išsaugojimą bei 

sveikatos stiprinimo 

būdus, mokyti pritaikyti 

jas praktiškai. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas. 

2019 m. Teikiama informacija, 

vykdomi užsiėmimai ir 

dalyvavimas projektuose 

gerino bendruomenės žinias 

apie sveikatos saugojimą, 

priemonių taikymą. 

2.1. Užtikrinti 

lopšelio-

darželio 

funkcionavimą. 

2.1.1. Salės grindų 

kapitalinis remontas.   

Ūkio dalies 

vedėjas. 

2019 m. Neatliktas, nebuvo skirta 

lėšų. Neužtikrintas vaikų 

saugumas užsiėmimų metu. 

 2.1.2. Tualetų ir 

prausyklų remontas. 

Ūkio dalies 

vedėjas. 

2019 m. 1 grupėje atliktas tualeto ir 

prausyklos remontas, 1 

grupėje ir miegamojoje 

patalpoje atnaujintos 

grindys, sukurta higienos 

normas  atitinkanti aplinka. 

2.2.Modernizuo

ti ir atnaujinti 

lopšelio-

darželio 

ugdymo bazę. 

2.2.1. Lauko žaidimų 

aikštelių 

modernizavimas, lauko 

įrengimų įsigijimas. 

Smėlio dėžių 

Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas. 

2019 m. Lauko žaidimų aikštelėje 

Įrengtas 1 naujas įrenginys, 

pakeistos smėlio dėžės. 

Sudarytos sąlygos vaikui 

pasirinkti veiklas pagal 



pakeitimas. poreikius. Sukurta higienos 

normas atitinkanti aplinka. 

 2.2.2. Lauko žaidimų 

aikštelių įrangos ir 

dangos pagrindinis 

atitikties vertinimas 

Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas. 

2019 m. Ugdymo aplinka atitinka 

higienos normos 

reikalavimus. 

 2.2.3. Baldų įsigijimas. Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas. 

2019 m. Ugdymo aplinka atitinka 

higienos normos 

reikalavimus. 

 

 

 

 IV. 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

        Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ išsikėlė 2020 metų veiklos tikslus, atsižvelgdamas į 

pagrindines valstybinės švietimo politikos formuotojų, įstaigos strateginiame veiklos plane 2020-2022 

metams numatytas kryptis, įstaigos vykdomą veiklą, turimus išteklius, bendruomenės narių poreikius. 

2020 metais įstaigoje keliami tokie veiklos tikslai ir uždaviniai: 

1. Tikslas. Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius įstaigoje. 

    1.1. Uždavinys. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

    1.2. Uždavinys. Pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus. 

    1.3. Uždavinys. Tikslingai ir nuosekliai plėtoti socialinio, emocinio, sveikatos stiprinimo ugdymo 

kompetencijas. 

2. Tikslas. Stiprinti įstaigos materialinį ir techninę bazę. 

     2.1. Uždavinys. Užtikrinti įstaigos funkcionavimą ir gerinti higienines sąlygas. 

          2.2. Uždavinys. Tobulinti ir modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo aplinką. 

         2020 m. veiklos planą įgyvendins Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija, 

pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų  tėvai. 

Uždavinys Priemonė Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Laukiamas rezultatas 

1.1. Vykdyti  

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą. 

                     

1.1.1. Ikimokyklinio  

ugdymo programos 

,,Atradimų džiaugsmas“ 

įgyvendinimas  

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai. 

2020 m. Ikimokyklinio ugdymo 

programa „Atradimų 

džiaugsmas“ atitiks 

vaikų, pedagogų ir tėvų 

(rūpintojų) poreikius. 

1.1.2. Priešmokyklinio  

ugdymo programos 

įgyvendinimas. 

Priešmokyklinio 

ugdymo  

pedagogai 

2020 m. Ugdytiniai pasirengs 

mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą. 

 1.1.3. Darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas.  

Gerosios darbo patirties 

sklaida ,,Kolega-

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

2020 m. Įstaigoje dirbs 

kvalifikuoti darbuotojai. 

Vykdydami gerosios 

patirties sklaidą plėtos 



kolegai“                           pedagogai profesinį 

bendradarbiavimą, įgytas 

žinias ir gebėjimus, 

gerąją kolegų darbo 

patirtį taikys savo 

praktinėje veikloje. 

1.2. Pagerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio

amžiaus vaikų 

pasiekimus. 

 

 

 

 

1.2.1. Gerinti sakytinės 

ir rašytinės kalbos 

ugdymo srityse. 

Pedagogai 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2020 m. Įsigytos metodinės ir 

grožinės literatūros, 

didaktinių ir IKT 

priemonių taikymas 

ugdymo procese ir 

Dalyvavimas 

projektinėje veikloje 

skatins gerinti ugdytinių 

pasiekimus. 

1.2.2. Įgyvendinti 

STEAM projekto 

veiklas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

2020 m. Pedagogai skatins vaikus  

domėsis gamtos 

mokslais, inžinerija, 

technologijomis, 

matematika, bus 

sudarytos sąlygos 

tiriamąsias veiklas atlikti 

įrengtose edukacinėse 

erdvėse. 

1.3. Tikslingai 

ir nuosekliai 

plėtoti socialinio, 

emocinio, 

sveikatos 

stiprinimo 

ugdymo 

kompetencijas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Tarptautinės 

socialinių įgūdžių 

programos ,,Zipio 

draugai“ integravimas.  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogas. 

2020 m. Vaikai įgis socialinių bei 

emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimų, 

siekiant geresnės 

emocinės savijautos. 

1.3.2. Socialinio-

emocinio intelekto 

ugdymo programos 

,,Kimochis“ 

integravimas. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

auklėtojos 

2020 m. Ugdytiniai įgys daugiau 

pasitikėjimo savimi, 

lengviau supras savo 

jausmus ir  išmoks 

spręsti socialines-

emocines situacijas. 

1.3.3. SKU modelio 

įgyvendinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

2020 m. 

 

 Vaikai geriau pažins 

save ir kitus, stiprės 

pasitikėjimas savimi, 

mokysis bendrauti, 

bendradarbiauti, plėtos 

kūrybiškumą, 

Kryptingos, tikslinės 

partnerystės su 



 socialiniais partneriais 

dėka bus siekiama 

geresnės ugdymo 

kokybės. 

1.3.4. Dalyvavimas 

sveikatos stiprinimo 

programose ir 

projektuose. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas, 

pedagogai 

2020 m. Sveikatos ugdymas bus 

orientuotas į gyvenimo 

įgūdžių ugdymą visose 

amžiaus pakopose. 

Daugės tėvų (globėjų) 

susipažinusių su 

sveikatos ugdymo 

organizavimu įstaigoje. 

Bendruomenės nariai 

aktyviai dalyvaus 

sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo srityje. 

2.1. Užtikrinti 

lopšelio-

darželio 

funkcionavimą 

ir gerinti 

higienines 

sąlygas. 

2.1.1. Grupių virtuvėlių 

ir tualeto prausyklos 

patalpų remontas. 

Ūkio dalies 

vedėjas. 

 2020 m.  Sukurta higienos normas 

atitinkanti aplinka.  

2.1.2. Žaislų, žaidimų, 

ugdymo priemonių 

įsigijimas,  įrangos 

modernizavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2020 m.  Priemonėmis papildytos 

grupė, skatins vaikus 

kūrybiškai veikti, žaisti, 

bendrauti, 

lavins vaikų pažintinius, 

meninius gebėjimus, 

suteiks teigiamų 

emocijų. 

2.1.3. Poilsio zonos  

lauke įkūrimas.  

Ūkio dalies 

vedėjas. 

2020 m.   Bus sudarytos sąlygas 

tenkinti individualius  

kiekvieno vaiko 

poreikius. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


