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I . ĮSTAIGOS SAVITUMAS.
Vilniaus lopšelis – darželis „Vėrinėlis“ Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno
ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas.
Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Vaiko teisių apsaugos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo
ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais ir nuostatais.
Pavadinimas: Vilniaus lopšelis-darželis “Vėrinėlis” įsteigtas 1990 m. birželio 28 d.,
1998 liepos 15 jam suteiktas „Vėrinėlio“ vardas.
Institucijos grupė: ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
Steigėjas: Vilniaus miesto Savivaldybės taryba.
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Ugdymo forma: dieninė.
Mokomoji kalba: lietuvių k., rusų k., lenkų k.
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis.
Adresas: S.Stanevičiaus g. 68, LT – 07112, Vilnius.
Telefonai: (8~5) 247 91 29.
El. paštas: rastine@verinelis.vilnius.lm.lt
Internetinė svetaine: www.vilniausvėrinėlis.lt
Įstaiga pasižymi estetiška aplinka, savitai įrengtomis grupėmis. Lauko aplinka ir priemonės
sudaro tinkamas sąlygas vaikų pažintinių poreikių tenkinimui, judrios veiklos organizavimui,
poilsiui.
Ugdymo procesas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Vilniaus lopšelio darželio
„Vėrinėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Tautų vėrinukas“ (2017 m. spalio 23 d., ĮSAK Nr.V95). Programos prioritetinė kryptis – tarpkultūrinis ugdymas, kuris skatina įvairių kultūrų pažinimą,
savigarbą ir pagarbą kitiems, sudaro prielaidą keisti pasenusias nuostatas ir ieškoti naujų
bendradarbiavimo būdų. Priešmokyklinėse grupėse ugdomasis procesas organizuojamas
vadovaujantis „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (2014), kurios pagalba laiduojant
vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią
pažinimo motyvaciją turintis vaikas.
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Siekiant nuolatos tobulėti Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis‘‘ bendradarbiauja su
Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis bei Vilniaus miesto Šeškinės-Fabijoniškių
ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų metodiniu būreliu “Gija”, Fabijoniškių mikrorajono
bendruomene, Fabijoniškių socialinių paslaugų namais, Vilniaus ,,Ateities‘‘ vidurine mokykla,
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija ir kitomis instititucijomis. Esame respublikinės
asociacijos „Slavų vainikas“ nariai.
Įstaigoje, šeimoms auginančioms spec. poreikių vaikus ir vaikus, kurie turi kalbos ir
komunikacijos sutrikimų, pagalbą ir konsultacijas teikia logopedė (lietuvių, rusų, lenkų kalbomis).
Spręsti vaiko patiriamus elgesio, bendravimo, adaptacijos ir kt. sunkumus padeda vaiko
gerovės komisijos nariai.
Plėtojama bendruomenės informavimo sistema: informacija talpinama įstaigos internetinėje
svetainėje.
Vizija:
Tapti modernia ugdymo institucija, plečiančia vaiko saviraiškos poreikius.

Misija:
Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų
poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir poreikius, ugdyti laisvą ir
kūrybingą asmenybę bei tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas, propaguojant pozityvią tėvystę,
atsakomybę, bendradarbiavimą, tautinį paveldą, multikultūrines šeimos vertybes.
Filosofija:
„Kiekviename žmoguje yra vaikas, kuris nori žaisti“
(Friedrich Wilhelm Nietzsche, vokiečių filosofas).
Esame dideli savo vizijomis ir idėjomis, gebame labai daug, – nes pirmiausia
Mes auginame Žmogų.
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Ugdytiniai, grupių komplektų skaičius:
2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Vilniaus lopšelį - darželį „Vėrinėlis“ lankė 226 vaikai.
Veikia dvylika grupių. Iš jų 3 – ankstyvojo (2 – 3 metų) ugdymo (rusų k., lenkų k. ir rusų/lenkų k.),
7– ikimokyklinio (3 – 6 metų) ugdymo (lietuvių k., rusų k., lenkų k.) ir 2 - priešmokyklinio
(5 - 7 metų) ugdymo grupės (lietuvių k., rusų k.).
Ugdytinių pasiskirstymas pagal grupes:
1.

Gr. „Gintarėliai“ - nuo 5 m. iki 6 m. – ikimokyklinis ugdymas (lietuvių k.).

2.

Gr. „Kodėlčiukai “ - nuo 4 iki 5 m. - ikimokyklinis ugdymas (rusų k.).

3.

Gr. ,,Varpeliai“ - nuo 2 m. iki 3 m. – ankstyvasis ugdymas (lenkų k.).

4.

Gr. „Boružėlės“ - nuo 2 iki 3 m. – ankstyvasis ugdymas (rusų k.).

5.

Gr. „Saulutės“ - nuo 2 m. iki 4 m. – ankstyvasis, ikimokyklinis ugdymas (lenkų/ rusų k.).

6.

Gr. „Sveikuoliai“- nuo 5 m. iki 7 m. - priešmokyklinis ugdymas (lietuvių k.).

7.

Gr. „Gaideliai“ - nuo 5 m. iki 6 m. - ikimokyklinis ugdymas (rusų k.).

8.

Gr. „Nykštukai“ – nuo 4 iki 5 m. - ikimokyklinis ugdymas (lietuvių k.).

9.

Gr. ,,Buratinas “ - nuo 3 iki 4 m. – ankstyvasis ugdymas (rusų k.).

10.

Gr. „Širdelės“ - nuo 5 m. iki 7 m. - priešmokyklinis ugdymas (rusų k.).

11.

Gr. „Ramunėlės“ - nuo 4 iki 6 m. - ikimokyklinis ugdymas (lenkų k.).

12.

Gr. „Žirniukai“ - nuo 3 iki 4 m. – ikimokyklinis ugdymas (lietuvių k.).

Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių:
2-3 m.

3-4 m.

49

4-5 m.
45

5-6 m.
55

6-7 m.
44

33

Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius:
2018-2019 m.m.

2019-2020 m.m.

44

2020-2021 m.m.

26

2021-2022 m.m.

21

39

Ugdytinių skaičius:
2018-2019 m.m.

2019-2020 m.m.

2020-2021 m.m.

2021-2022 m.m.

Grupių skaičius

12

12

12

12

Ugdytinių skaičius

248

238

227

226
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Pedagoginio personalo kvalifikacija:
Vyresnysis mokytojas Mokytojas-

Mokytojas

Mokytojas-ekspertas

metodininkas
8

17

4

-

Pedagogų ir aptarnaujančio personalo amžius:
20-39 metai

Skaičius

40-49 metai

50-59 metai

<60 metai

Peda-

Aptar-

Peda-

Aptar-

Peda-

Aptar-

Peda-

Aptar-

gogai

naujantis

gogai

naujantis

gogai

naujantis

gogai

naujantis

7

7

7

4

9

11

6

8

Darbuotojų išsilavinimas:
Aukštasis

Skaičius

Aukštesnysis/ Vidurinis

Pedagogai

Aptarnaujantis

Pedagogai

Aptarnaujantis

24

7

5

23

Pedagoginio personalo darbo stažas:
Iki 4 metų

Nuo 4 iki 10 metų

Nuo 10 iki 15 metų

15 ir daugiau metų

3

5

1

20
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II. 2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO REFLEKSIJA.
2021 metais buvo išsikeltos šios prioritetinės veiklos sritys:
1. Kryptingo, stiprinančio motyvaciją veikti, nuotolinio ugdymo organizavimas siekiant
individualios vaikų ugdymosi pažangos.
2. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, sveiko gyvenimo būdo formavimas.
3. Priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas.
4.

Socialinės partnerystės ryšių su vietos bendruomene, socialiniais partneriais šalyje ir
užsienyje plėtra.

Prioritetai
1. Kryptingo,
stiprinančio
motyvaciją veikti,
nuotolinio ugdymo
organizavimas
siekiant
individualios vaikų
ugdymosi
pažangos.

Įgyvendintos priemonės
 ,,Rekomendacijų tėvams dėl
vaikų ugdymosi namuose‘‘
rengimas, siuntimas
ugdytinių tėvams.





Ugdymo įstaigos renginių,
projektų, akcijų
organizavimas įtraukiant
vaikus, kurie ugdosi
namuose.

Nuotolinio ugdymo kokybės
gerinimo darbo grupės
sukūrimas
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Rezultatai
Siekiant sklandžiai organizuoti nuotolinį ugdymą
buvo tikslingai, atsižvelgiant į grupės vaikų
poreikius ir savitumą rengiamos ,,Rekomendacijos
tėvams dėl vaikų ugdymosi namuose“. Palaikoma
pedagogų-tėvų tarpusavio sąveika padedanti
užtikrinti vaikų gebėjimų plėtrą.
 Parengtas 2021 m. ,,Vasaris –
sveikatingumo mėnuo“ informacinis
plakatas išskiriant skiltį ,,Siūlomos
veiklos namuose“.
 Vasario – kovo mėnesiais vykdyta virtuali
nuotraukų paroda ,,Lietuvos vėliava“ ir
pristatyta filmuotos medžiagos formatu.
 Spalio mėnesį organizuota akcija skirta
Tarptautinės šypsenos dienos minėjimui.
 Lapkričio mėnesį organizuota gerumo akcija
,,Pyragų diena“ įtraukiant įstaigos
bendruomenę ir Fabijoniškių socialinių
paslaugų namų senolius. Vaikų pasirodymas
vyko nuotoliniu būdu.
Suburta ,,Nuotolinio ugdymo kokybės gerinimo“
darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2021 m. sausio
27 d. V-12‘ įsakymu.



Tėvų apklausa dėl
nuotolinio ugdymo
organizavimo kokybės.



Vilniaus lopšelio-darželio
,,Vėrinėlis‘‘ ,,Ikimokyklinio
ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų nuotolinio ugdymo
organizavimo tvarkos
aprašo‘‘ atnaujinimas.
 Nuotolinio darbo
optimizavimas talpinant
pedagogų ,,Nuotolinio darbo
veiklos ataskaitas‘‘ Google
disko pagalba.





Projekto Vilniaus mastu
organizavimas ,,Nuotolinis
ugdymas – patraukli
naujovė‘‘.
,,Rekomendacijų nuotolinio
ugdymo kokybei gerinti‘‘
parengimas.



Seminaro ,,Nuotolinio
ugdymo praktinė patirtis‘‘
organizavimas įtraukiant
Vilniaus miesto ŠeškinėsFabijoniškių mikrorajonų
ikimokyklinių ugdymo
įstaigų pedagogų metodinio
būrelio ,,Gija‘‘ narius.
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2021 m. vasario 17-19 dienomis buvo atliekama
tėvų apklausa, kurios tikslas - išsiaiškinti Vilniaus
lopšelyje-darželyje ,,Vėrinėlis‘‘ organizuojamo
nuotolinio ugdymo kokybę identifikuojant
tobulintinas veiklos sritis. Apklausoje dalyvavo
daugiau nei pusė ugdytinių tėvelių. Gauti 142
atsakymai.
Atnaujintas Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“
,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas“.
Patvirtintas 2021 m. sausio 27 d. direktoriaus
įsakymu Nr. 12.
Sukurta ,,Google“ disko platforma, kurioje
pedagogai talpino ,,Nuotolinio ugdymo veiklos
ataskaitas“, ,,Rekomendacijas tėvams dėl vaikų
ugdymosi namuose“ ir pan. Nepažeidžiant
BDAR sukurta nuotolinio ugdymo organizavimo
dalijimosi platforma.
Projektas buvo vykdytas darželio aplinkoje
nuotoliniu būdu vedant atviras veiklas, kurias turėjo
galimybę stebėti įstaigos pedagogai ir ugdytinių
tėveliai.
Atsižvelgiant į tėvų apklausos rezultatus,
,,Nuotolinio ugdymo kokybės gerinimo darbo
grupė“ parengė rekomendacijas dėl nuotolinio
ugdymo proceso gerinimo:
1) ,,Kaip pasiruošti ir organizuoti
nuotolinį ugdymą?“
2) ,,Kaip palaikyti bendravimą ir
bendradarbiavimą su ugdytinių šeimomis
užtikrinant nuotolinį ugdymą?“
2021 m. kovo 17 d. organizuotas seminaras:
,,Sklandus nuotolinis ugdymas: misija
(ne)įmanoma?“, kuriame dalyvavo
Šeškinės-Fabijoniškių mikrorajonų ikimokyklinių
ugdymo įstaigų pedagogų metodinio būrelio
,,Gija“ nariai (71 asmuo iš 9 ugdymo įstaigų).

 Nuotolinio darbo
organizavimo refleksijos
pateikimas.
2.Vaikų sveikatos
saugojimas ir
stiprinimas, sveiko
gyvenimo būdo
formavimas.



Edukacinių užsiėmimų,
sveikatos ugdymo mokymų
ir renginių organizavimas
sveikatingumo temomis

 Dalyvavimas
,,Vasaris – sveikatingumo
mėnuo‘‘ projekte ugdymo
įstaigos mastu.



Dalyvavimas projekte
siekiant įgyti ,,Sveikatą
stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos‘‘ statusą.
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,,Nuotolinio darbo veiklos ataskaitose“ atsispindėjo
įstaigos pedagogų nuotolinio ugdymo
organizavimas, bendravimas ir bendradarbiavimas
su ugdytinių tėveliais, kolegomis.
 Su dvejomis grupėmis psichologė vykdė
projektą pagal tarptautiniu mastu pripažintą
emocinio lavinimo ,,Kimochi“ programą.
 Kovo mėnesis tradiciškai paskelbtas
,,Sąmoningumo didinimo mėnesiu –
BE PATYČIŲ“.
 Gegužės mėn. organizuotas seminaras
,,Vaikų socialinio - emocinio lavinimo
priemonės: ,,Kimochi'' programa“.
 Parengtas ,,2021 metų vasaros ugdymo
veiklos planas”, patvirtintas
Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“
direktoriaus 2021 m. gegužės 24 d.
įsakymu Nr. V-50.
 2021-2022 m.m. laikotarpiu priešmokyklinė
grupė dalyvauja tarptautinėje ,,Zipio
draugų“ programoje.
Tradiciškai Vasario mėnesis buvo paskelbtas
sveikatingumo mėnesiu ir suskirstytas į
sveikatinimo veiklas:
 Vasario 1-5 dienomis – sportinė pramoga
,,Žiemos linksmybės lauke“.
 Vasario 8-12 dienomis – sveikatinimo akcija
,,Rytinė mankšta – gera dienos pradžia“.
 Vasario 15-19 dienomis – plokščiapėdystės
profilaktika ,,Takeliu į sveikatos šalį“.
 Vasario 22-26 dienomis – sveikatinimo
akcija ,,Arbata – tai sveikata“.
 Suburta ,,Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos“ darbo grupė, patvirtinta
direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. V-13
įsakymu.
 Parengta Vilniaus lopšelio-darželio
,,Vėrinėlis‘‘ sveikatos stiprinimo programa
,,Sveikatos Vėrinėlis“ 2021-2026 m.m.





Grupių sportinės pramogos

 Dalyvavimas
,,EUROPOSJUDUMO
SAVAITĖ 2021‘‘
 Dalyvavimas akcijoje
,,Nykštukų bėgimas 2021‘‘.



3. Priešmokyklinio
ugdymo kokybės
gerinimas.



Pedagogų dirbančių su
priešmokyklinio amžiaus
vaikais gerosios
pedagoginės patirties
sklaida.
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogų kvalifikacijos
kėlimas siekiant ugdymosi
kokybės.
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2021 m. gegužės 18 d. Nacionalinio sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių
mokyklų veiklos koordinavimo komisija
įvertinusi sveikatos stiprinimo programą
,,Sveikatos Vėrinėlis“ 2021-2026 m.m.
priėmė sprendimą Vilniaus lopšelį-darželį
,,Vėrinėlis‘‘ pripažinti mokyklą sveikatą
stiprinančia mokykla.
 Birželio mėnesį lauke pogrupiais
organizuotas bendruomenės renginys
Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti
,,Balionų šventė“.
 Lapkričio mėnesį priešmokyklinės grupės
organizavo sportinę pramogą-viktoriną
,,Saugus eismas“.
,,EUROPOSJUDUMOSAVAITEI 2021'' paminėti
organizuotas ,,VĖRINĖLIO MARATONAS“,
kuriame dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus grupių ugdytiniai.
 Balandžio mėnesį dalyvauta respublikinėje
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų sporto pramogoje ,,Velykų kiškių
bėgimas-2021“.
 Gegužės mėnesį organizuotas seminaras
,,Priešmokyklinio ugdymo organizavimas:
praktiniai patarimai“, kurio metu
priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalijosi
patirtimi su kolegomis, kurie kitąmet dirbs
priešmokyklinėse grupėse.
 1 įstaigos pedagogas įgijo priešmokyklinio
ugdymo mokytojo kvalifikaciją.
 2 įstaigos priešmokyklinio ugdymo
pedagogai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami
,,Zipio“ draugai programoje.
 ,,Sveikuolių“ gr. vaikai dalyvavo
tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų
ugdymo programoje ,,Zipio“ draugai.
 4 priešmokyklinio ugdymo
pedagogams apmokėta metinė
www.ugdymomeistrai.lt narystė.



Fizinės aplinkos turtinimas
priešmokyklinėse grupėse.
 Ugdomųjų priemonių,
metodinės literatūros
įsigijimas priešmokyklinėse
grupėse.
 Priešmokyklinio amžiaus
vaikų pasiekimų vertinimo
lentelių tobulinimas.





Praktinio seminaro
,,Priešmokyklinis
ugdymas‘‘ organizavimas
įtraukiant Vilniaus miesto
Šeškinės-Fabijoniškių
mikrorajonų ikimokyklinių
ugdymo įstaigų pedagogų
metodinio būrelio ,,Gija‘‘.
 Metodinės veiklos
organizavimas, inicijavimas
vadovaujantis Vilniaus
miesto Šeškinės –
Fabijoniškių mikrorajonų
ikimokyklinių ugdymo
įstaigų pedagogų metodinio
būrelio ,,Gija‘‘ 2021 m.
veiklos planu.

4. Socialinės
partnerystės ryšių
su vietos
bendruomene,
socialiniais
partneriais šalyje ir
užsienyje plėtra.



Dalyvavimas Respublikinės
asociacijos ,,Slavų
vainikas‘‘ renginiuose.
 Socialinė partnerystė su
Lietuvos lenkų mokyklų
mokytojų draugija ,,Macierz
szkolna‘‘, Fundacja
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Fizinė aplinka pritaikyta priešmokyklinio
amžiaus vaikų poreikiams.
 Priešmokyklinės grupės praturtintos
naujomis edukacinėmis priemonėmis,
žaislais atliepiančiomis 5-7 amžiaus vaikų
ugdymosi poreikius.
 Siekiant kryptingai stebėti kiekvieno
ugdytinio daromą pažangą priešmokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas
pradėtas pildyti elektroniniame
,,Eliis“ dienyne.
 Atsižvelgiant į COVID-19 sukeltos
pandemijos padarinius, praktinį seminarą
skirtą Vilniaus miesto Šeškinės-Fabijoniškių
mikrorajonų ikimokyklinių ugdymo įstaigų
pedagogų metodinio būrelio ,,Gija‘‘ nariams
nutarta nukelti vėlesniam laikotarpiui.

Kovo mėnesį dalyvauta Vilniaus lopšeliodarželio ,,Karuselė“ organizuojamame
Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų
projekte-kveste ,,Auksinio raktelio
paieškos‘‘.
 Kovo mėnesį organizuota online paskaita
tėvams ,,Kaip protingai mylėti vaiką?“
įtraukiant ikimokyklinio įstaigų pedagogų
metodinio būrelio ,,Gija“ bendruomenių
narius. Paskaita vedė darželio psichologė.
 2021 m. kovo 17 d. organizuotas metodinio
būrelio ,,Gija“ pedagogams seminaras:
,,Sklandus nuotolinis ugdymas: misija
(ne)įmanoma?“.
12 vaikų atstovavo darželį parengdami rusų tautinį
šokį, kuris buvo nufilmuotas ir patalpintas
,,YouTube“ internetiniame tinklalapyje.
Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija
,,Macierz szkolna‘‘, Fundacja ``Pomoc Polakom na
Wschodzie`` finansavo 80 % interaktyvaus
ekrano lenkų grupėje vertės.

``Pomoc Polakom na
Wschodzie``.
 Socialinė partnerystė su
,,Baltarusijos valstybiniu
M. Tanko vardo
pedagoginiu universitetu‘‘.


Socialinės partnerystės
užmezgimas su Lenkijos
lopšeliais- darželiais.

Atsižvelgiant į COVID-19 sukeltą pandemiją,
karantino apribojimus ir kt. priežastis
bendradarbiavimas su ,,Baltarusijos
valstybiniu M. Tanko vardo pedagoginiu
universitetu‘‘ sumažėjo.
Nepavyko užmegzti naujų socialinių partnerysčių.
Planuojama išbandyti ,,eTwinning“
bendradarbiavimo platformą.

Mūsų 2021 m. didžiausi pasiekimai:
 Dvi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos kėlėsi kvalifikaciją ir įgijo
vyr. mokytojų kvalifikaciją.
 Kovo mėnesį siekiant stiprinti draugiškus darbuotojų tarpusavio ryšius, vienijant kolektyvo
narius bei kuriant pasitikėjimo kultūrą organizacijoje buvo inicijuotas ir įgyvendintas
projektas-nuotraukų paroda ,,Moterų laisvalaikis“.
 Balandžio mėnesį organizuotas atviras nuotolinis užsiėmimas - viktorina „5 Elementai –
pamatyk, pabandyk, sužinok“ ,,Gintarėlių“, ,,Širdelių“, ,,Varpelių“ grupės vaikams.
 Nuo 2021 m. gegužės 18 d. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ įgijo sveikatą
stiprinančios mokyklos statusą.
 Nuo rugsėjo mėnesio pradėta naudotis elektroniniu ,,Eliis“ dienynu.
 Spalio mėnesį organizuotas seminaras įstaigos pedagogams: ,,Kalbos lavinimo žaidimai“,
,,Inovatyvios technologijos“.
 Du pedagogai skaitė pranešimus už įstaigos ribų mokslinėje–praktinėje konferencijoje
,,Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje-2021“ ir Vilniaus lopšeliodarželio ,,Žvangutis“ organizuojamoje konferencijoje ,,Aplinkosauginė veikla artimiausiojo
vaiko aplinkoje“. Pranešimų tema: ,,Penki elementai nuotolinio ugdymo metu“.
 Mokytojų padėjėjos kėlė kvalifikaciją dalyvaudamos nuotoliniuose mokymuose:
,,Mokytojų padėjėjams – socialinės ir didaktinės kompetencijos“.
12

 Organizuotos išvykos į Fabijoniškių mikrorajono mišką, čiuožinėjimai su rogutėmis už
įstaigos ribų, išvykos į ,,Zoopark“, Vilniaus universiteto botanikos sodą, dalyvauta
edukacijose ,,Vilniaus meduoliai“, ,,Nėra blogo oro“.
 Lenkų grupėje nupirktas interaktyvus ekranas.
 Atliktas remontas lopšelio grupėje: prausyklų-tualetų erdvėje, grupėje, miegamajame,
rūbinėlėje.
 Nupirkti nauji lauko įrenginiai, atnaujinti suoliukai.
 Kai kuriuose grupėse atnaujinti baldai, pakeistos lovytės ir rankšluosčių kabyklos.
 Atnaujinti įstaigos įėjimų laiptai ir įrengti porankiai.
Sunkumai, su kuriais susidūrė įstaiga, praėjusiais mokslo metais:
1. Dėl karantino sukeltų priežasčių nepilnai įvykdytos 2021 m. planuotos įgyvendinti
veiklos.
2. Trūksta projektorių ir kt. IKT priemonių grupėse.
3. Atsižvelgiant į įstaigos savitumą, nepakanka vaikams ir suaugusiems skirtų tautinių
rūbų atliepti lietuvių, rusų, lenkų tautų ypatumus.
4. Nėra užmegzta socialinė partnerystė su užsienio šalių ugdymo įstaigomis.
5. Kai kuriuos grupėse neatnaujinti miegamieji ir rūbinėlės.
6. Tobulintina lopšelio-darželio lauko aplinka.
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III. PRIORITETAI 2022 METAMS.
Siekiant įgyvendinti Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ 2018-2022 m. strateginio plano
tikslus, vadovaujantis įstaigos patvirtinta ugdymo programa ,,Tautų vėrinukas‘‘, ,,Priešmokyklinio
ugdymo bendrąja programa“ bei gerinant ugdymo kokybę atsižvelgiant į 2021 metais patirtus
sunkumus, 2022 metams išsikeltos šios prioritetinės veiklos sritys:
1. IKT priemonių naudojimas gerinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę.
2. Sveikatai palankios ir saugios ugdymosi aplinkos kūrimas.
3. Vaikų pilietiškumo ugdymas.
2022 metų tikslas:
Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, kuriant sveikatai palankią, saugią,
šiuolaikišką ugdymosi aplinką bei ugdyti mažųjų vilniečių pilietinius jausmus gimtajam kraštui.
Prioritetinių veiklos sričių įgyvendinimo priemonės:
Prioritetai
1. IKT priemonių naudojimas
gerinant ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
kokybę.

Įgyvendinimo priemonės
 Metinės narystės prie
internetinių edukacinių
žaidimų įsigijimas.
 Multisensorinio kambario
patrauklumo didinimas
nuperkant IKT priemones.
 Atviros veiklos įstaigos
pedagogams organizavimas
pasitelkiant interaktyvų
ekraną.



Terminai
Sausio
mėn.

Atsakingi asmenys
Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Vasario
mėn.

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Vasario
mėn.

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja
metodininkė
Č. Kuzminska,
vyr. mokytoja
G. Sidorova
Direktorės
pavaduotoja ūkiui
Direktorės
pavaduotoja ugdymui
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

Kovo mėn.
Internetinio ryšio įstaigoje
stiprinimas.
Metų
 Interaktyvių priemonių, žaislų
eigoje
įsigijimas.
Metų
 Pagal galimybes interaktyvių
eigoje
ekranų, projektorių grupėse
įsigijimas.
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2. Sveikatai palankios
ir saugios aplinkos
kūrimas.

Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas IKT srityje.
 Įgyvendintų akcijų, projektų
ir kt. renginių pateikimas
įstaigos tinklalapyje, kuriant
vaizdo įrašus, elektronines
knygas ir pan.
 Vilniaus lopšelio-darželio
,,Vėrinėlis“ sveikatos
stiprinimo programos
,,Sveikatos Vėrinėlis“
2021-2026 m.m.
įgyvendinimas.
 Edukacinių užsiėmimų,
sveikatos ugdymo mokymų ir
renginių organizavimas
sveikatingumo temomis.





Direktorės
pavaduotoja ugdymui
Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
metodinė darbo grupė

Visus
metus

Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
metodinė darbo grupė,
Sveikatą stiprinančios
ir Aktyvios mokyklos
darbo grupė

Metų
eigoje

 Dalyvavimas
,,Vasaris – sveikatingumo
mėnuo‘‘ projekte ugdymo
įstaigos mastu.

Vasario
mėn.

Sveikatą stiprinančios
ir Aktyvios mokyklos
darbo grupė

Sąmoningumo didinimo
mėnesio ,,BEPATYČIŲ“
veiklų organizavimas.

Kovo mėn.

Sveikatą stiprinančios
ir Aktyvios mokyklos
darbo grupė

Programos rašymas siekiant
įgyti ,,Aktyvios mokyklos‘‘
statusą.

Rugsėjolapkričio
mėn.

Sveikatą stiprinančios
ir Aktyvios mokyklos
darbo grupė

Grupių sportinių pramogų
organizavimas.

Metų
eigoje

Fizinio lavinimo
specialistė, mokytojai

Dalyvavimas respublikiniuose
sveikatinimo projektuose,
renginiuose: ,,EUROPOS
JUDUMOSAVAITĖ 2022‘‘,
akcija ,, Nykštukų bėgimas

Metų
eigoje

Fizinio lavinimo
specialistė, mokytojai





Metų
eigoje
Metų
eigoje

15

3. Vaikų pilietiškumo
ugdymas.

2022‘‘,,,Velykų kiškių
bėgimas 2022“,
aplinkosaugos „Rūšiuoju
atliekas – saugau gamtą“,
„Sodinčius“, „Žalioji
palangė“ ir t.t.
 Dalyvavimas visuotinėse
pilietinėse iniciatyvose minint
Laisvės gynėjų dieną,
Lietuvos valstybės ir
atkūrimo dienas.
 Projektų, akcijų, renginių
pasitinkant Vilniaus miesto
700 gimtadienį
organizavimas.
 Tautinės atributikos
praturtinimas grupėse.

Sausio 13,
vasario 16,
kovo 11.

Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
meninio ugdymo
pedagogė, mokytojai

Metų
eigoje

Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
metodinė darbo grupė

Metų
eigoje

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

 Vaikų enciklopedijų,
tautosakos kūrinių leidinių
įsigijimas.
 Vaikams ir suaugusiems
skirtų lietuvių, rusų, lenkų
tautinių rūbų įsigijimas.
 Erdvių pilietiškumo
puoselėjimui grupėse
išskyrimas.

Metų
eigoje

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Metų
eigoje

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Metų
eigoje

Mokytojai



Metų
eigoje

Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
mokytojai

Išvykų į Vilniaus žymias
vietoves, muziejus
organizavimas.
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PRIEDAI
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1 PRIEDAS. ĮSTAIGOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS.
Tikslas: Inicijuoti ir teikti siūlymus dėl darželio veiklos, vaikų ugdymosi, tėvų švietimo, darbo
sąlygų tobulinimo bei materialinių, finansinių ir intelektinių išteklių panaudojimo.
Uždaviniai:
1. Gerinti ugdymo (si) kokybę sudarant sąlygas pedagogų kvalifikacijos kėlimui, informacinių
technologijų taikymui bei skatinant darželio bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.
2. Padėti pritraukti lėšas, modernizuoti ir atnaujinti lopšelio-darželio materialinę bazę.
Planuojama veikla
1. Įstaigos tarybos 2021 m.m. veiklos
plano įgyvendinimo refleksija.
Lopšelio-darželio Vėrinėlis tarybos
veiklos
plano
2022
metams
sudarymas, tvirtinimas.
2. 2022 metų įstaigos tarybos veiklos
plano pristatymas.

Data
2022 m. sausis

Atsakingi
Tarybos nariai

Pastabos
Posėdis esant būtinybei.
Bendravimas, balsavimas
el. paštu

2022 m. sausis

Tarybos pirmininkas

3. Pritarimas 2022 metų įstaigos
veiklos planui ir kitiems naujiems
įstaigos dokumentams
4. Direktorės metinės veiklos
ataskaitos vertinimas.

2022 m. sausis/
metų eigoje

Tarybos nariai

2022 m. sausis

5. Įstaigos nario delegavimas
Vilniaus l/d. Vėrinėlis direktorės
konkurso komisijai
6. 1,2 proc. GPM paramos skyrimo
inicijavimas bendruomenėje.

2022 m kovasbalandis

Lopšelio – darželio
direktorė, tarybos
pirmininkas, tarybos
nariai
Tarybos nariai

Nuotoliniu būdu
mokytojų tarybos
posėdžio metu
Posėdis esant būtinybei.
Bendravimas, balsavimas
el. paštu
Posėdis esant būtinybei.
Bendravimas, balsavimas
el. paštu

7. 1,2 proc. GPM paramos fondo
paskirties aptarimas (paskirstymas,
panaudojimas).
8. Įstaigos tarybos pritarimas
mokytojų kvalifikacijos kėlimui,
tarifikacijai.
9. Naujo strateginio plano kūrimas

2022 m. kovas rugpjūtis

Metų eigoje

Tarybos nariai,
pedagogai, tėvai,
darželio administracija
Tarybos nariai,
pedagogai, tėvai,
darželio administracija
Tarybos nariai

2022 m.

Tarybos pirmininkas

2022 m. rugsėjisgruodis
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Posėdis esant būtinybei.
Bendravimas, balsavimas
el. paštu
Posėdis esant būtinybei.
Bendravimas, balsavimas
el. paštu
Posėdis esant būtinybei.
Bendravimas, balsavimas
el. paštu
Posėdis esant būtinybei.
Bendravimas, balsavimas
el. paštu
Dalyvavimas strateginio
plano stebėsenos darbo
grupės posėdžiuose

Planuojama veikla
10. Aktyvios mokyklos programos
rašymas, tvirtinimas ir pateikimas.

Data
2022 m. rugsėjisgruodis

11. Įstaigos atnaujinimo ir remonto
darbų lėšų tikslingas panaudojimas.

Metų eigoje

12. Svarbių situacijų atsiradusių Metų eigoje, esant
ugdymo
procese
ar
darželio
poreikiui
bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų,
pedagogų bei ugdytinių interesus,
svarstymas.
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Atsakingi
Tarybos nariai
Įstaigos Sveikatos
stiprinanti ir Aktyvios
mokyklos darbo grupė
Tarybos nariai,
įstaigos direktorė,
direktorės
pavaduotojos ūkiui
ir ugdymui
Tarybos nariai,
pedagogai, tėvai,
lopšelio-darželio
administracija

Pastabos
Posėdis esant būtinybei.
Bendravimas, balsavimas
el. paštu
Posėdis esant būtinybei.
Bendravimas, balsavimas
el. paštu

Posėdis esant būtinybei.
Bendravimas, balsavimas
el. paštu

2 PRIEDAS. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI.
Tikslas: Ugdymo(si) turinio organizavimo tobulinimas, sklandus įstaigos veiklos prioritetų
įgyvendinimas, įtraukiant į sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesą įstaigos pedagogus.
Nr.
1.

Tema
2021 metų veiklos plano įgyvendinimo
refleksijos pateikimas.
2022 metų veiklos plano pristatymas.
2022 metų prioritetinių veiklos sričių išskyrimas.
,,Vasaris-sveikatingumo mėnuo" veiklų
aptarimas.

Data
2022 m.
sausio
mėn.

Atsakingas
Direktorė,
direktorės pavaduotoja
ugdymui, įstaigos taryba,
metodinė darbo grupė,
Sveikatą stiprinančios ir
Aktyvios mokyklos
darbo grupė

2021-2022 m.m. pedagoginės ir metodinės
veiklos įsivertinimas.
2021-2022 m.m. pasiekimai, tobulintinos sritys.
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis‘‘ strateginio
plano įgyvendintų ir planuotinų vykdyti veiklų
aptarimas.
Strateginio plano rengimo darbo grupės sudarymas.
,,Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios mokyklos‘‘
darbo grupių veiklos už 2021-2022 m.m.
pristatymas.
2022 m. vasaros sveikatingumo plano pristatymas.
Darbo vasaros metu organizavimas ir kiti
klausimai.
 Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis‘‘
,,2022 m. veiklos plano‘‘ prioritetų ir
planuojamų vykdyti veiklų aptarimas.
 Grupių perspektyvinių planų parengimas.
 Strateginio plano rengimo darbo grupės veikla.
 Pasirengimas 2022–2023 m.m.

2022 m.
gegužės
mėn.

Direktorė,
direktorės pavaduotoja
ugdymui, strateginio plano
stebėsenos, nuotolinio ugdymo
kokybės gerinimo,
stiprinančios sveikatą ir
aktyvios mokyklos darbo
grupės, įstaigos pedagogai

2022 m.
rugsėjo
mėn.

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui






2.









3.
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3. PRIEDAS. METODINĖS DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS.
Nr.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

Veiklos kryptys

Metodinės darbo grupės veiklos už 2021
metus, refleksijos pateikimas metodinės darbo grupės
nariams.

2022 m. metodinės darbo grupės veiklos
plano sudarymas.

,Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ 2022 m.
veiklos plano priedo ,,Įstaigos kultūrinė – pramoginė
veikla“ rengimas

Metodinio darbo grupės veiklos už 2021 metus
refleksijos pateikimas ir 2022 m. metodinės darbo
grupės veiklos plano pristatymas mokytojų tarybai.

Ugdymo įstaigos renginių, projektų, akcijų
inicijavimas ir organizavimas vadovaujantis Vilniaus
lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ 2022 metų veiklos planu.

Seminaras įstaigos pedagogams ,,5 elementai –
praktinis panaudojimas“

Data
Sausio mėn.


Atviros veiklos vedimas įstaigos pedagogams
pasitelkiant interaktyvųjų ekraną.

Nuolatinis bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais: Fundacja ,,Pomoc Polakom na
Wschodzie“, Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų
draugija ,,Macierz szkolna“, Respublikinė asociacija
,,Slavų vainikas“, Vilniaus miesto Šeškinės –
Fabijoniškių mikrorajonų ikimokyklinių ugdymo
įstaigų pedagogų metodinis būrelis ,,Gija“.

Įstaigos pedagogų parengtų metodinių
priemonių aprobavimas.

Konsultavimas, metodinės pagalbos teikimas
pedagogams, siekiantiems aukštesnės kvalifikacinės
kategorijos.

Dalinimasis gerąja darbo patirtimi, praktiniais
pavyzdžiais sprendžiant iškilusias situacijas ugdymo
proceso metu.

Seminarų kolegėms organizavimas
atsižvelgiant į ugdymo įstaigos veiklos prioritetus,
pedagogų lūkesčius.

Kovo mėn.
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Sausio mėn.
Sausio mėn.
Sausio mėn.

Nuolat

Vasario
mėn.

Nuolat

Atsakingi asmenys
Metodinės darbo
grupės pirmininkė
Č. Kuzminska
Metodinės darbo
grupės nariai
Metodinės darbo
grupės nariai
Metodinės darbo
grupės pirmininkė
Č. Kuzminska
Metodinės darbo
grupės nariai
G. Petrauskienė,
O. Markina,
L. Andrikienė
Č. Kuzminska,
G. Sidorova
Metodinės darbo
grupės nariai

Pagal
poreikį

Metodinės darbo
grupės nariai
Metodinės darbo
grupės nariai

Pagal
poreikį

Metodinės darbo
grupės nariai

Metų eigoje

Metodinės darbo
grupės nariai

Visus metus

4 PRIEDAS. VAIKO GEROVĖS KOMISIOS VEIKLOS PLANAS.
Nr.

Veiklos plano kryptys

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Vaiko gerovės komisijos posėdis
2021 m. VGK veiklos plano įgyvendinimo refleksija.
2022 m. vaiko gerovės komisijos veiklos plano sudarymas.
Individualių pagalbos vaikui planų aptarimas.
Vaikų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, sąrašo
patikslinimas.
Vaikų, turinčių spec. poreikių dokumentų tvarkymas.
I-ojo pusmečio 2021-2022 m.m. priešmokyklinio amžiaus vaikų
kalbos raidos pasiekimų analizė.
Vaikų lankomumo stebėjimas 2021 m. rugsėjo – gruodžio mėn.
laikotarpiu.
Projekto ,,Vasaris-sveikatingumo mėnuo‘‘ veiklų aptarimas.
Vaiko gerovės komisijos posėdis
SUP vaikų pasiekimų ir pažangos aptarimas (IPP).
Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo veiklų ir renginių
organizavimas bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru.
Sąmoningumo didinimo ,,Be patyčių 2021‘‘ veiklų
organizavimas.
Prevencinio vaikų kalbos ugdymo projekto „Linksmoji
logoritmika“ aptarimas, kurį veda logopedė, meninio ugdymo
pedagogė “Kodėlčiukų“ grupės vaikams.
Projekto ,,Graži šypsena“ organizavimas su ,,Gaidelių“,
,,Ramunėlių“ grupėmis.
Seminaras įstaigos pedagogams „Rytinės mankštos nauda“.

Sausis

Komisijos nariai

Kovas

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
Logopedė
Fizinio lavinimo
specialistė
Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė
VGK narės mokytojos

Vaiko gerovės komisijos posėdis
Vaikų pasirengimo mokyklai lygio ir pasiekimų bei pažangos
vertinimas.
Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų bei
spec. poreikių sąrašo pristatymas 2022-2023 m.m.
Praktinių seminarų ,,Vaiko adaptacija“, ,,Priešmokyklinio
ugdymo organizavimas‘‘.
Vaikų lankomumo stebėjimas 2022 m. sausio – gegužės mėn.
laikotarpiu.
,,2022 m. Vasaros sveikatingumo plano‘‘ sudarymas.

Gegužė

Komisijos nariai
Lopšelio ir
priešmokyklinių
grupių mokytojos

1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
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Data

Atsakingas

4 PRIEDAS. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS (TĘSINYS).
Nr.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1

5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9

Veiklos plano kryptys

Data

Atsakingas

Vaiko gerovės komisijos posėdis
Specialistų veiklos plano ir darbo grafiko patvirtinimas.
Vaikų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, sąrašo
patikslinimas, dokumentų tvarkymas.
Vaikų turinčių SUP aptarimas ir IPP parengimas.
Tėvų švietimas, straipsnio parengimas: ,,Vaikų adaptacija
darželyje“.

Rugsėjis

Komisijos nariai

Vaiko gerovės komisijos posėdis
Prevencinio vaikų kalbos ugdymo projekto „Linksmoji
logoritmika“ aptarimas, kurį veda logopedė, meninio ugdymo
pedagogė “Buratino“ grupės vaikams.
Seminaras darželio pedagogams ,,Triukšmo valdymas grupėje“.
Vaikų lankomumo stebėjimas 2022 m. rugsėjo – lapkričio mėn.
laikotarpiu.
Vaiko gerovės komisijos veikla pagal būtinumą
Kvalifikacijos kėlimas (seminarai, kursai).
Metodinės pagalbos tėvams ir pedagogams teikimas pagal
poreikį.
Spec. poreikių turinčių vaikų dokumentacijos rengimas.
Tėvų nuotolinės konsultacijos vaikų ugdymo ir prevencijos
klausimais.
Tėvų švietimo skilties įstaigos internetinėje svetainėje.
Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas.
Vaikų ugdymosi pokyčių, pasiekimų bei pažangos stebėjimas,
analizavimas ir aptarimas.
Bendravimas su švietimo skyriaus specialistais, PPT
darbuotojais, Sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaikų teisių
apsaugos tarnyba.
Lopšelio-darželio šeimos sąveikos stiprinimas, vaikų sveikos
gyvensenos idėjų sklaida, propagavimas.

Lapkritis

Komisijos nariai

Mokslo
metų bėgyje

Komisijos nariai
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5 PRIEDAS. SVEIKATOS STIPRINANČIOS IR AKTYVIOS MOKYKLOS
DARBO GRUPĖS PASITARIMŲ PLANAS.
Tikslai: 1. Stiprinti ir saugoti Vilniaus lopšelio-darželio “Vėrinėlis“ bendruomenės sveikatą,
siekiant jos fizinės, psichinės ir dvasinės gerovės. 2. Inicijuoti sveikatinimo veiklas ir rūpintis
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis‘‘ sveikatos stiprinimo programos ,,Sveikatos Vėrinėlis‘‘
2021-2026 m.m. įgyvendinimu. 3. Parengti programą ir įgyti ,,Aktyvios mokyklos“ statusą.
Nr.
1.





2.




3.






4.




5.





Tema
Dėl 2021 m. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis‘‘
sveikatos stiprinimo programos ,,Sveikatos Vėrinėlis‘‘
2021-2026 m.m. įgyvendintų priemonių fiksavimo.
Dėl ,,Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios mokyklos"
darbo grupės 2022 m. veiklos plano sudarymo.
Dėl projekto ,,Vasaris-sveikatingumo mėnuo‘‘ veiklų
organizavimo.

Data
2022 m.
sausio mėn.

Dėl sąmoningumo didinimo mėnesio ,,BEPATYČIŲ“
veiklų organizavimo.
Dėl 2021 m. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis‘‘
sveikatos stiprinimo programos ,,Sveikatos Vėrinėlis‘‘
2021-2026 m.m. veiklų įgyvendinimo.
Dėl ,,Aktyvios mokyklos" programos rašymo.
Dėl 2021 m. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis‘‘
sveikatos stiprinimo programos ,,Sveikatos Vėrinėlis‘‘
2021-2026 m.m. įgyvendintų priemonių fiksavimo.
Dėl ,,2022 metų vasaros ugdymo veiklos plano“
sudarymo.
Dėl ,,Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios mokyklos“
darbo grupės 2021-2022 m.m. veiklų pristatymo.
Dėl ,,Aktyvios mokyklos" programos rašymo, darbų
paskirstymo.
Dėl 2021 m. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis‘‘
sveikatos stiprinimo programos ,,Sveikatos Vėrinėlis‘‘
2021-2026 m.m. veiklų įgyvendinimo.
Dėl 2021 m. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis‘‘
sveikatos stiprinimo programos ,,Sveikatos Vėrinėlis‘‘
2021-2026 m.m. įgyvendintų priemonių fiksavimo.
Dėl ,,Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios mokyklos"
darbo grupės 2023 m. veiklos plano sudarymo.

2022 m.
vasario
mėn.

VSV specialistė
Fizinio lavinimo
specialistė
Sveikatą stiprinančios ir
Aktyvios mokyklos
darbo grupės nariai

2022 m.
gegužės
mėn.

Sveikatą stiprinančios ir
Aktyvios mokyklos
darbo grupės nariai
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Atsakingas
Sveikatą stiprinančios ir
Aktyvios mokyklos
darbo grupės nariai

Pirmininkė
2022 m.
rugsėjo
mėn.

Sveikatą stiprinančios ir
Aktyvios mokyklos
darbo grupės nariai

2022 m.
gruodžio
mėn.

Sveikatą stiprinančios ir
Aktyvios mokyklos
darbo grupės nariai

6 PRIEDAS. ĮSTAIGOS KULTŪRINĖ-PRAMOGINĖ VEIKLA.
Nr.
1.

Veikla
,,Laisvės gynėjų dienos“ minėjimas

Data
Sausio 13 d.

2.

Vilniaus miesto 699 gimtadienio
šventimas grupėse
Multikultūrinis festivalis
,,Tautų vėrinukas‘‘
Projektas ,,Vasaris –
sveikatingumo mėnuo‘‘
Virtuali nuotraukų paroda
,,Pažinkime Vilnių“
Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Sausio 25 d.

3.
4.
5.
6.

Sausio 26 d.
Vasario mėn.
Sausio 19vasario 28 d.
Vasario 15 d.

Atsakingi asmenys
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
mokytojai
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
meninio ugdymo pedagogė, mokytojai
Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos darbo grupė, mokytojai
Metodinė darbo grupė, mokytojai
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
meninio ugdymo pedagogė, mokytojai
Metodinė darbo grupė, mokytojai

Vasario 21Kovo 31 d.
Kovo mėn.

9.

Kūrybinė paroda
,,Vilniaus miesto statiniai“
Sąmoningumo didinimo mėnuo
,,Be patyčių 2021‘‘
Užgavėnių šventimas

10.

Stačiatikių Maslianica

Kovo 6 d.

11.

Atvira veikla pasitelkiant interaktyvų
ekraną
Pasaulinės vandens dienos minėjimas

Kovo 9 d.

,,Ramunėlių‘‘ gr. mokytojai

Kovo 22 d.

Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos darbo grupė, mokytojai

7.
8.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Akcijos skirtos Tarptautinės vaikų
knygos dienai paminėti organizavimas
Šv. Velykos
Stačiatikių Šv. Velykos
Pasaulinė žemės diena
Tarptautinė vaikų gynimo dienos
minėjimas
Joninių šventimas
Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos
minėjimas
Žolinių šventimas
2022-2023 m.m. pradžios renginys,
mokslo ir žinių dienos šventimas
Dalyvavimas
,,EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ‘‘ 2022

Kovo 1 d.

Balandžio 2 d.
Balandžio 15 d.
Balandžio 22 d.
Balandžio 22 d.
Birželio 1 d.
Birželio 23 d.
Liepos 5 d.
Rugpjūčio 12 d.
Rugsėjo 1 d.
Rugsėjo mėn.

25

Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos darbo grupė, mokytojai
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
meninio ugdymo pedagogė, mokytojai

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
meninio ugdymo pedagogė, mokytojai
Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos darbo grupė, mokytojai
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
meninio ugdymo pedagogė, mokytojai
Mokytojai
Mokytojai
Mokytojai
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
meninio ugdymo pedagogė, mokytojai
Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos darbo grupė, mokytojai

6 PRIEDAS. ĮSTAIGOS KULTŪRINĖ-PRAMOGINĖ VEIKLA (TĘSINYS).
Nr.
23.

Data
Rugsėjo 22 d.

24.

Veikla
Tarptautinės dienos be automobilio
minėjimas
Darželio gimtadienio šventimas

25.

Pasaulinė obuolio diena

Spalio 21 d.

26.

Akcija ,,Pyragų diena‘‘

Lapkričio 5 d.

27.

Draugo dienos minėjimo renginys

Lapkričio 29 d.

28.

Naujųjų metų šventimas

Gruodžio mėn.

Spalio 18 d.

26

Atsakingi asmenys
Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos darbo grupė, mokytojai
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
meninio ugdymo pedagogė, mokytojai
Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos darbo grupė, mokytojai
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
metodinė darbo grupė
Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos darbo grupė, mokytojai
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
meninio ugdymo pedagogė, mokytojai

7 PRIEDAS. PEDAGOGINIO PROCESO ORGANIZAVIMO PRIEŽIŪROS PLANAS.
Nr.

Tema

Laukiamas rezultatas

1.

Savaitinių grupių
planų patikra.

2.

Ugdomosios
aplinkos vertinimas.

3.

Grupės dienynų
patikra.

Ugdymo procesas organizuojamas
atsižvelgiant į grupėje
besiugdančių vaikų amžių,
gebėjimus ir poreikius. Išsikelti
tikslai ir uždaviniai atliepia
ugdomąjį turinį. Tęstinumas su
įstaigos patvirtintais dokumentais,
perspektyviniais metų planais.
Palankios vaikų ugdymui(si)
aplinkos užtikrinimas.
Tikslingų edukacinių erdvių
išskyrimas, atsižvelgiant į grupėje
besiugdančių vaikų amžių ir
poreikius. Erdvių išdėstymo
prieinamumas, funkcionalumas.
Dokumentacija atitinka
reglamentuojančius dokumentus.

4.

Grupių stendų
informatyvumas.

Aktualios informacijos tėvams
teikimas, tėvų informavimas apie
ugdomosios savaitės temą,
planuojamas vykdyti veiklas.

5.

Vaikų ugdymo(si)
pasiekimų vertinimo
dokumentų patikra.

6.

Individualių
pokalbių su tėvais
apie vaikų ugdymosi
pasiekimus
organizavimas.

Ugdomasis procesas
organizuojamas atsižvelgiant į
individualius vaikų poreikius,
gebėjimus. Grupės planų ir vaikų
pasiekimų vertinimo dermės
užtikrinimas.
Sėkmingas pedagogų ir tėvų
bendradarbiavimas vaikų ugdymo
klausimais.
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Terminas,
reguliarumas
Vasario mėn.

Aptarimas
Komentarai
elektroniniame dienyne,
aptariama individualiai
su mokytojomis

Balandžio
mėn.,
spalio mėn.

Aptariama individualiai
su mokytojomis

Balandžio
mėn.,
spalio mėn.
Balandžio
mėn.,
spalio mėn.

Aptariama individualiai
su mokytojomis

Gegužės mėn.,
spalio mėn.

Dukart per
metus ir
dažniau

Aptariama individualiai
su mokytojomis.
Aktualu pasibaigus
karantino
apribojimams.
Komentarai
elektroniniame dienyne,
aptariama individualiai
su mokytojomis

Aptariama individualiai
su mokytojomis

7 PRIEDAS. PEDAGOGINIO PROCESO ORGANIZAVIMO
PRIEŽIŪROS PLANAS (TĘSINYS).
Nr.

Tema

7.

Grupių elektroninių
žiniaraščių patikra.

8.

9.

10.

11.

Laukiamas rezultatas

Tinkamai pildomi grupių
elektroniniai žiniaraščiai
www.svietimas.vilnius.lt
svetainėje.
Tėvų susirinkimų
Tėvams teikiamos informacijos
organizavimas.
aktualumas, susirinkimo
tikslingumas - ar tėvai yra aktyvūs
išsakant savo nuomonę,
pasiūlymus.
Ugdymo(si) aplinkos Sudarytos sąlygos vaikams veikti,
sąlygų
tobulėti, patenkinti savo poreikius.
ir saugumo
sudarymas grupėse,
pasirengimas
naujiems
mokslo metams.
Perspektyvinių
Tikslingai numatomos
grupės planų
ugdomosios veiklos visiems
rengimas.
mokslo metams vadovaujantis
įstaigos patvirtinta ikimokyklinio
ugdymo programa ,,Tautų
vėrinukas‘‘, ,,Priešmokyklinio
ugdymo bendrąja programa‘‘.
Meninio ugdymo
Ugdomoji veikla planuojama
pedagogo, fizinio
organizuoti atsižvelgiant į
lavinimo specialistės
ugdytinių amžių, poreikius.
metinių veiklos
Skirtingų metodų, priemonių
planų patikra.
taikymas didinant vaikų
domėjimąsi muzikine ir fizinio
lavinimo veikla.
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Terminas,
reguliarumas
Kiekvieną
mėnesį esant
poreikiui

Aptarimas
Aptariama individualiai
su mokytojomis

Dukart per
metus

Aptariama mokytojų
tarybos posėdyje,
individualiai su
mokytojomis

Rugsėjo mėn.
ir esant
poreikiui

Aptariama mokytojų
tarybos posėdyje,
individualiai su
mokytojomis

Spalio mėn.

Aptariama individualiai
su grupių mokytojomis

Sausio mėn.,
spalio mėn.

Aptariama individualiai
su mokytojomis

7 PRIEDAS. PEDAGOGINIO PROCESO ORGANIZAVIMO
PRIEŽIŪROS PLANAS (TĘSINYS).
Nr.

Tema

Laukiamas rezultatas

12.

Švietimo pagalbos
vaikui specialistų
2022-2023 m.m.
veiklos planų patikra.

13.

Edukacinių projektų
rengimas ir vykdymas
grupėse.
Pedagogų veiklos
gairės, pagamintos
metodinės priemonės.

Tikslingai numatomos
ugdomosios veiklos
individualizuojant ir
diferencijuojant užduotis.
Suteikiama pedagoginėpsichologinė pagalba SUP
vaikams, vykdant individualų
pagalbos vaikui planą.
Tikslingi projektai orientuoti į
grupės vaikų ugdymosi
poreikius. Tėvų įtraukimas.
Tikslingos metodinės priemonės
praturtinančios ugdomąjį
procesą, atitinkančius grupėje
besiugdančių vaikų amžių ir
poreikius.
Kryptingai organizuojamas
ugdymo procesas, atsižvelgiant į
įstaigos ugdymo programą,
metinį veiklos planą, vaikų
gebėjimus ir ugdymosi
ypatumus.
Teikiama profesionali logopedo
pagalba, padedanti šalinti vaikų
kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
Vaiko gerovės užtikrinimas.
Vaikų ir tėvų aktyvus
dalyvavimas įstaigoje
rengiamose projektuose,
akcijose, renginiuose,
pramogose, parodose ir t.t.

14.

15.

Pedagogų veiklų
stebėjimas.

16.

Logopedų veiklos –
vaikų pasiekimų
aptarimas

17.

Vykdomų įstaigoje
projektų ir kitų
renginių analizė:
veiksmingumas,
aktualumas.
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Terminas,
reguliarumas
Sausio mėn.,
spalio mėn.

Aptarimas
Aptariama individualiai
su švietimo pagalbos
specialistais

Mokslo metų
eigoje

Projektų aprašai,
aptarimas

Mokslo metų
eigoje

Metodinės priemonės,
jų aprašai, aptarimas

Mokslo metų
eigoje

Ugdomosios veiklos
stebėjimo lentelės,
supažindinimas

Dukart per
metus

Aptariama individualiai
ir VGK posėdžių metu

Dukart per
metus ir
dažniau

Aptariama vaiko
gerovės komisijos ir
metodinės darbo grupės
posėdžiuose.

7 PRIEDAS. PEDAGOGINIO PROCESO ORGANIZAVIMO
PRIEŽIŪROS PLANAS (TĘSINYS).
Nr.

Tema

Laukiamas rezultatas

18.

Vaikų sveikatos
palaikymo ir
higieninių įgūdžių
formavimas.

19.

Pasivaikščiojimų
lauke organizavimo
kokybė, lauko aplinkų
ir priemonių
panaudojimo
stebėsena.
IKT panaudojimo
ugdomajame procese
stebėsena.

Grupės saugumas, vaikų
sergamumo priežasčių
išsiaiškinimas, pokalbių su
tėvais, konsultacijų rengimas,
aktualios informacijos
medicininėmis temomis,
profilaktinių priemonių taikymo,
judėjimo užtikrinimo.
Mažės vaikų sergamumas, vaikų
judėjimo ir žaidimo poreikių
patenkinimas, ugdymo
priemonių įvairumas.

20.

Įdomesnis ir patrauklesnis
ugdymo turinys, pedagogų
kompetencijos tobulinimas,
vaiko ugdymo(si) motyvacijos
skatinimas.
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Terminas,
reguliarumas
Nuolat

Aptarimas
Aptariama vaiko
gerovės komisijos ir
metodinės darbo grupės
posėdžiuose

Mokslo metų
bėgyje

Aptariama individualiai
su mokytojomis

Mokslo metų
bėgyje

Aptariama individualiai
su mokytojomis

8 PRIEDAS: KONSULTACIJOS PEDAGOGAMS.
Nr.
Turinys
1.  Ugdomojo proceso planavimas ir
organizavimas.
2.

 Nuotolinio ugdymo organizavimas.

3.

 Individualizuotas ir diferencijuotas ugdymas
grupėse.

4.

Reguliarumas
Nuolat
Pagal poreikį

Atsakingi asmenys
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
nuotolinio ugdymo kokybės
gerinimo darbo grupė

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
metodinė darbo grupė

Pagal poreikį

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
mokytojai

6.

 Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo
organizavimas: adaptacijos sunkumai,
aplinkos sąlygos ir kt.
 Priešmokyklinio ugdymo organizavimo
ypatumai.
 Vaikų kalbinių įgūdžių ugdymas.

Pagal poreikį

Logopedai

7.

 SUP vaikų ugdymosi ypatumai.

Pagal poreikį

VGK nariai

8.

 Informacinių technologijų taikymas ugdymo
procese: projektorius, išmanus ekranas,
magnetinės lentos, šviesos stalai.
 Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas.

5.

9.

Pagal poreikį

Nuolat

Metų bėgyje

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
metodinės darbo grupės nariai
Direktorės pavaduotoja ugdymui

10.  Pasirengimas tėvų susirinkimams,
konsultacijoms.

Metų bėgyje

Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui

11.  Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas.
Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas vaikų
darželyje.
12.  Kūrybinių vaikų veiklos kampelių įrengimas
(išdėstymas, priemonių parinkimas ir
gamyba).

Pagal poreikį

,,Sveikatą stiprinančios ir Aktyvios
mokyklos“ darbo grupė

Pagal poreikį

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
metodinė darbo grupė

13.  Vaikų lankomumo apskaita, mokestis už
darželį, tabelio pildymas.

Nuolat

Administracija, VGK nariai

14.  Elektroninio dienyno vedimas grupėse.

Pagal poreikį

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui

15.  Pedagogų metodinės veiklos rodiklių
kaupimas ir sisteminimas.
16.  Dokumentų rengimas siekiant aukštesnės
kvalifikacinės kategorijos.

Pagal poreikį
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9 PRIEDAS. ŪKINIS ORGANIZACINIS DARBAS.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Remonto
darbai

Darbo sąlygų
gerinimas
įsigyjant
naujas
prekes.

Patalpų ir
teritorijos
priežiūra.

Sanitariniųhigieninių
sąlygų
gerinimas ir
priežiūra.

Turinys
 Atnaujinti ir pagal galimybes
suremontuoti grupių miegamuosius,
rūbinėles.
 Pagal galimybes atnaujinti grupių virtuvėles.
 Tualetų-prausyklų atnaujinimas grupėse.
 Priemonių, reikalingų švaros palaikymui
įsigijimas ir nuolatinis naudojimas.
 Dezinfekavimo ir kt. priemonių aprūpinimas,
COVID-19 ligos plitimo prevencija.
 Virtuvės įrangos atnaujinimas,
indų asortimento papildymas.
 Čiužinių, pagalvių, patalynės komplektų bei
rankšluosčių atnaujinimas.
 Baldų atnaujinimas.
 Roletų/žaliuzių įsigijimas grupėse pagal
poreikį.
 Darželio patalpų švaros palaikymas.
 Lauko teritorijos švaros palaikymas
priklausomai nuo metų laiko (vasarą – žolės
šienavimas, rudenį –lapų sugrėbimas ir
utilizavimas, žiemą – takelių priežiūra,
sniego valymas).
 Lauko pavėsinių, smėlio dėžių ir kitų lauko
aikštelių erdvių atnaujinimas ir priežiūra.
 Želdinių priežiūra ir tvarkymas.
 Žaidimų aikštelių atnaujinimas ir priežiūra,
kad atitiktų Lietuvos Higienos normos HN
131:2015 reikalavimus.
 Smėlio atnaujinimas smėlio dėžėse.
 Patalpų dezinfekcijos atlikimas,
COVID-19 ligos plitimo prevencija.

Data

Atsakingas asmuo
Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui

Metų eigoje

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui

Pagal poreikį

Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui

Nuolat

Metų eigoje
Nuolat

Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui

 Paviršių tyrimų atlikimas COVID-19 ligos
plitimo laikotarpiu.

Kas dvi
savaites

Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui,
VSP specialistė

 Vėdinimo sistemos priežiūra.
 Kanalizacijos sistemos priežiūra.
 Priešgaisrinės sistemos priežiūra.

Metų eigoje

Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
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5.

Saugos darbe
užtikrinimas.

 Darbuotojų sveikatos patikros priežiūra.
 Higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos
mokymų priežiūra.
 Darbuotojų instruktavimas darbo, civilinės ir
priešgaisrinės saugos klausimais.
 Civilinės ir priešgaisrinės saugos evakavimo
pratybų organizavimas.

Dietistė
Nuolat

Nuolat

Metų eigoje

6.

Įstaigos lėšų
paskirstymas.

 Lėšų paskirstymo plano sudarymas.
 Sąskaitų faktūrų vizavimas, pristatymas į
buhalteriją apmokėjimui.
 Viešųjų pirkimų organizavimas ir priežiūra.
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Nuolat

Pagal poreikį

Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
direktoriaus
pavaduotoja ūkiui

