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VEIKLOS PLANAS 
 

2023 M.  
 

2022 metų veiklos plano vykdymo analizė 
 

 Įstaigą lankė 34 ugdytiniai: 14 priešmokyklinio amžiaus ir 20 ikimokyklinio amžiaus 
vaikų. Dirbo 4 pedagogai: priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogas, ikimokyklinio ugdymo 
pedagogas ir meninio ugdymo pedagogas – muzikos mokytojas metodininkas, logopedas 
metodininkas. 
Vaikų darželyje buvo vykdomos šios programos: 

1. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. 
2. Ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. 
3. Vykdėme ugdytinių sveikatinimo programą „Sveikas darželis“, dalyvavome ir 

vykdėme gamtosauginio bei tautinio-pilietinio, patriotinio vaikų ugdymo 
projektus. 

4. Vykdėme respublikinį sveikos ir saugios gyvensenos bei tausojančio vaiko sveikatą 
maitinimo projektą „Sveikatiada, makštiada“. 

5. Visus metus vykdėme akciją sveiko gyvenimo būdo puoselėjimui, kūno kultūros 
stiprinimui „Apibėk darželį“ (kasdien palankiu oru lauke vyko rytinės mankštos, 
sportiniai pratimai, žaidimai su bendruomenės nariais, tėveliais, darbuotojais). 

6. Vyr. logopedo ir ugdytinių respubikinis pusės metų projektas „Žaidimai moko“, 
vykdomas buvo drauge su Vilniaus darželiais, vyko nuo 2019-10-01 d. iki 2022 
m. balandžio 1 d. 

7. Dalyvavome teatro ir muzikos festivalyje Rūdiškėse „Pasakų šalis“. 
8. Vykdėme logopedinį projektą darželyje „Lankstūs piršteliai, judrus liežuvis, graži 

kalba“. 
9. Vyko papildomo ugdymo šokio studijos užsiėmimai, vaikai šoko tautinius, 

klasikinius, pramoginius šokius, baletą. Studija veikė ir 2022 metais. 
10. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. veikia mažųjų futbolo būrelis, jo veikla tęsiama ir 

numatyta tęsti kuo ilgiau, mažiausiai 5-iems metams, t. y. iki 2026 m. Vėliau, 
pageidaujant darželiui bei tėvų bendruomenei, pagal galimybę, bus toliau 
tęsiama. 

11. Dalyvavome  ‚Dainų dainelės“ konkurse, vykdėme edukacijas „Bitutės ir medus‘, 
bendradarbiaujam ir vyksta edukacijos su Dusmenų, Onuškio bibliotekomis, su 
Onuškio miestelio bendruomene – rudens kermošiaus renginyje, Lietuvos 
valstybės – Liepos 6-osios šventėje Onuškio aikštėje ugdytiniai koncertavo, 
bendradarbiaujam su rajono policijos skyriumi, svečiavosi „Amsiukas‘, mokė 
vaikus saugaus eismo taisyklių. Lankėmės priešgaisrinėje Onuškio tarnyboje, 
mokėmės saugaus elgesio su ugnimi, saugaus gyvenimo ir elgesio. 

 Pradėjus vykdyti 2017-2022 metų strateginį planą, 2022 metų darželio veiklos planą, 
darželio bendruomenė siekė realizuoti pagrindinį užsibrėžtą tikslą: gerinti priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi kokybę, siekti aukštos ugdymo kokybės, efektyvumo ir 
prieinamumo. Tuo pačiu bendruomenė siekė įgyvendinti su tuo susijusius pagrindinius uždavinius: 
siekti visapusiškos vaiko gerovės, tobulinti tautinės savimonės prielaidų ugdymo formas, tobulinti 
ugdymo turinį, gerinti darželio įvaizdį, pastebėti ir fiksuoti vaiko ugdymosi pažangą, pasiekimus 
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nuolat ir sistemingai, per visus mokslo metus, didelį dėmesį skyrėme spec. poreikių vaikų 
ugdymui(si), Vaiko Gerovės klausimams darželyje spręsti, vaikų ugdymo poreikių tenkinimui, 
ugdymo(si) tobulinimui. 
    Veiksmingas, kokybiškas ugdymo procesas, nuolat ugdymosi pažangą darantis 
ugdytinis, gera, palanki vaikui ugdymosi  aplinka, profesionalūs mokytojai – tai pedagogų siekiai 
2022 metais. Tam tikslui per metus Mokytojų tarybos posėdžiuose apsvarstyti tokie klausimai, kaip 
priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas, 
tautinės – pilietinės savimonės formavimas, vaikų gamtosauginis ugdymas, socialinis vaikų 
brandinimas, tausojančio vaiko sveikatą maitinimo darželyje įvedimas. Dalyvavome rajono 
organizuotame gamtosauginiame projekte: „Noriu gražios Lietuvėlės, noriu švarių ežerėlių“, 
paruošėme ir dalyvavome vaikų tautinio – pilietinio ugdymo projekte „Mano gimtinė – Lietuva“, 
dalyvavome sveikatinimo programoje „Sveikatos želmenėliai“, vykdėme sveikos gyvensenos 
įtvirtinimo programą „Sveikas darželis“, dalyvavome „Sveikatiados ir mankštiados“ 
respublikiniame sveikos gyvensenos projekte, respublikos asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narių 
renginiuose, veiklose, dalyvavome rajono raiškiojo skaitymo konkurse „Po gimtinės stogu“. 
    Atliktas veiklos kokybės įsivertinimas, tai „Vaikų ugdymo kokybė, jos vertinimas“. 
Atliekant įsivertinimą išaiškėjo mūsų įstaigos stipriosios pusės, tai etoso srities pagrindiniai 
rodikliai: vaikų kultūra, aplinkos svetingumas, saugumas, estetika, geras darželio mikroklimatas, 
lygių galimybių suteikimas ir teisingumas, gražios vidaus tradicijos. Gerai įvertinta ugdymo ir 
ugdymosi aplinka, pastebėtas ugdomosios veiklos tikslingumas, kūrybiškumas, sistemingumas, 
stipri, glaudi ir dalykiška mokytojo ir ugdytinio sąveika, stipri pagalba ir parama šeimai, vaiko 
poreikių tenkinimas, vaikų saugumo darželyje garantavimas. Išteklių srityje – geras personalo 
suformavimas, vaikus ugdo profesionalūs pedagogai. 
     Veiklos kokybės įsivertinimo metu išaiškėjo ir silpnosios ugdymo srities pusės, tai vaikų 
ugdymo ir ugdymosi proceso kokybės vertinimas, vertinimo sistemos sukūrimas, vaiko daroma 
pažanga priešmokykliniame amžiuje ir visais amžiaus tarpsniais, pasiekimų fiksavimas, vertinimas, 
stebėjimas, informacijos tėvams suteikimas. 
   Visus metus vykdėme vieną iš 2022 m. iškeltų uždavinių – tai rūpintis pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimu, įstaigos pedagogai dalyvavo rajono Švietimo pagalbos tarnybos 
organizuotuose renginiuose kvalifikacijai tobulinti, kaupė pedagoginę patirtį, dalyvaudami rajono 
metodinio būrelio renginiuose bei savo kasdieniniame praktiniame darbe, logopedas įgijo logopedo 
metodininko kvalifikacinę kategoriją, 2023 m. ikimokyklinio ugdymo pedagogė planuoja įgyti vyr. 
pedagogo kvalifikacinę kategoriją, priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogė planuoja įgyti pedagogo 
metodininko kvalifikacinę kategoriją. 
    Gerinant priešmokyklinį vaikų ugdymą ir ugdymąsi, visus metus buvo kuriama vaiko 
brandos vertinimo metodika, sistema, vaikų pasiekimai vertinami visus metus, ne tik rudenį ir 
pavasarį. Priešmokyklinė grupė gerai aprūpinta ugdymo priemonėmis, baldais pagal patvirtintus 
priemonių standartus. 
    Suteikiant galimybę Onuškio seniūnijos vaikams laiku pradėti ugdymą, 2022 m. vasaros 
pradžioje, t. y. birželio mėnesio pradžioje aplankėme 10 priešmokyklinio amžiaus vaikų turinčias 
šeimas. Į priešmokyklinę ugdymo grupę 2022 m. rudenį atvyko 10 priešmokyklinio amžiaus vaikų, 
į ikimokyklinio ugdymo grupę 20 vaikų. 2022 metais buvo vykdoma ir 2023 metais bus tęsiama 
programa „Sveikas darželis“, nuo 2007 metų rugsėjo mėn. darželyje pradėjome vykdyti darželio 
ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, toliau vykdysime priešmokyklinio ugdymo ir 
ugdymosi programą, planuojame dirbti pagal rajono savivaldybės patvirtintą 3-ią ugdymo modelį. 
2023 m. vykdysime naujos redakcijos 2016 m. ikimokyklinio ugdymo programą, keičiasi ir 
priešmokyklinio ugdymo programos nauja redakcija, mokinių ugdymas privalo būti įtraukus 
ugdymas. 
 Integruojantis į Onuškio seniūnijos visuomenę, kuriant darželio įvaizdį, visus 2022 
metus Onuškio miestelio bibliotekoje veikė Onuškio vaikų darželio vaikų darbų parodėlė: „Maži 
piršteliai-dideli darbeliai“, kurioje vaikų darbeliai nuolat papildomi, keičiami, jais grožisi visi 
Onuškio seniūnijos skaitytojai, miestelio bendruomenė, vyko daug edukacinių renginių miestelio 
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skaitytojams, visus metus bendravome ir bendradarbiavome su miestelio biblioteka jos arba mūsų 
organizuojamuose renginiuose, taip pat kartu su miestelio kultūros centru vykdėme bendrus 
projektus: gaminome didžiausią Lietuvos vėliavą Vasario 16-sios proga, pavasarį puošėme Velykų 
medžius centrinėje K. Petrausko aikštėje, dalyvavome vasaros Mindaugo karūnavimo šventėje bei 
rudens derliaus šventėje. Tai mūsų įstaigos kasmetiniai tradiciniai renginiai, skirti miestelio 
bendruomenei. Glaudžiai bendraujame ir bendradarbiaujame su Dusmenų biblioteka, per metus 
vyko apie 10 edukacinių renginių, gaminome įvairias priemones, skaitėme grožinę ir pažintinę 
literatūrą, Rima Voverytė, Dusmenų bibliotekos bibliotekininkė dažnai tuotoliniu būdu veda 
ugdytiniams įvairias edukacines veiklas, vaikai noriai jose dalyvauja, tai atsispindi mūsų darželio 
svetainėje. 
  Bendradarbiaujant su tėvais, bendrame tėvų-pedagogų susirinkime tėvai palankiai 
atsiliepė apie pedagogų darbą darželyje, apklausos metu ir per susirinkimą pareikšta daug gerų 
vertinimų, konkrečių pasiūlymų. Pabrėžiama, kad pedagogai su tėvais bendradarbiauja noriai ir 
dalykiškai, tėvai aktyviai dalyvauja talkose, jie gerai jaučiasi įstaigoje, patenkinti vaikų ugdymu, jo 
rezultatais. Atnaujinome sporto aikštyną lauke, prie įrenginių paklota minkšta danga saugiam vaikų 
buvimui aištyne, sportuojant ar praleidžiant laisvalaikį lauke, įsigytos naujos smėlio dėžės su 
stoginėmis, aikštynas renovuotas, įrengta saugaus eismo mokymo aikštelė vaikams ir naujas bėgimo 
takas-stadionas aplink futbolo aikštelę. 
                 2007 m. parengėme ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, kurią  sėkmingai 
vykdėme  2022 m., programos turinį stengėmės nuolat papildyti, atnaujinti.  
                 Dalyvavome savivaldybės finansuojamame projekte „Be žaidimų nėra vystymosi“, už 
gautas lėšas įsigijome per 2022 m. - sporto inventoriaus vaikų kūno kultūros ugdymui, priemonių 
vaikų žaidimams, vaikų ugdymo procesui vykdyti, ugdymo centrams grupėse nupirkome naujus 
baldelius, dalyvavome vaikų sveikatinimo programos „Sveikas darželis“ renginiuose, „Sveikatiados 
ir spartakiados“ projekto veiklose, daug sportavome, dalyvavome visus metus akcijoje „Apibėk 
darželį‘, tobulinome ugdymo aplinką darželio viduje ir lauko žaidimų aikštyne, įrengėme mini 
sporto stadioną su bėgimo takeliu, futbolo aikštelę, saugaus eismo aikštelę, įrengėme naujų sūpynių 
vaikų laisvalaikiui organizuoti, nupirkome naujas smėlio dėžes, įrengėme stogines, išklojome po 
įrengimais minkštą dangą vaikų saugumui užtikrinti. Pagerinome darželio įvaizdį, estetinį vaizdą, 
įkūrėme naują gėlyną, daržą, kuriame ugdytiniai galės vykdyti darbinę mokomąją veiklą, vyks 
įvairūs edukaciniai užsiėmimai. 2022 m. atlikome pastato pamatų ir fasado renovaciją. 
                2022 m. darželio veiklos planą įvykdėme, sėkmingai įgyvendintas 2017-2022 m. 
strateginis veiklos planas. 
 

2023 m. pagrindinis veiklos tikslas: 
 

Strateginio plano 2023-2026 m. pradžios vykdymo etape tikslas - siekti įtraukaus 
ugdymo įgyvendinimo gerų rezultatų pasiekimo, naujų įtraukiojo ugdymo priemonių įsigijimo, 
efektyvaus, kokybiško, prieinamo priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi, 
sėkmingai pradėti vykdyti 2023-2026 metų darželio veiklos strategiją, toliau tęsti pradėtą tautinio-
pilietinio bei gamtosauginio ugdymo projektus, įgyvendinti sveikatos stiprinimo programą „Sveikas 
darželis“, siekti įgyvendinti visus 2023 m. darželio veiklos plano tikslus ir uždavinius. 

Veiklos prioritetai ir vertybės: 
- aukšta priešmokyklinio ir ikimokyklinio vaikų ugdymo ir ugdymosi kokybė; 
- visapusiška vaiko gerovė; 
- nuolat didėjanti vaiko kompetencija įvairiose ugdymo srityse; 
- tėvų dalyvavimas ugdyme, aktyvus dialogas su tėvais; 

                  -  atvira įstaigos bendruomenė pozityviems pokyčiams; 
- jauki, šilta, dalykiška bendruomenės tarpusavio bendravimo atmosfera, aukšta 

bendravimo kultūra; 
-  saugi vaikų ugdymo ir ugdymosi aplinka, sveiki ir saugūs vaikai; 
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- vaikų tautinės-pilietinės savimonės formavimas, pasitelkiant gimtąją kalbą, 
etnokultūrą, tradicijas, gamtosauginį ugdymą; 

- kokybiškas priešmokyklinės grupės vaikų brandinimas mokyklai. 
- Įtraukiojo vaikų ugdymo metodikos įsisavinimas ir sėkmingas įgyvendinimas. 

 
Veiklos uždaviniai pagal prioritetus: 

- gerinti įtraukiojo ugdymo kokybę, ugdymo individualizavimą, tobulinti pažangos, 
pasiekimų vertinimą; 

- užtikrinti mokytojų taikomų įtraukiojo ugdymo būdų ir metodų efektyvumą, ieškoti 
naujų vaikų tautinio-pilietinio ugdymo(si) būdų, metodų; 

- gerinti priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės ir komunikavimo kompetencijų 
ugdymą - kaip brandinimo mokyklai pagrindą, užtikrinti visų vaiko kompetencijų plėtrą; 

- siekti aukštos tėvų ir darželio bendradarbiavimo kultūros, taikyti įvairias 
bendradarbiavimo su tėvais formas, metodus, būdus; 

- siekti padidinti darželio patrauklumą ir paslaugų vartotojų skaičių; 
- užtikrinti vaikų gerovę, gerinti personalo darbo sąlygas, stiprinti materialinę darželio 

bazę; 
- gerinti vaikų ugdymo ir kitų teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendinant įtraukųjį 

ugdymą, jo metodus ir ugdymo būdus; 
- sistemingai atlikti vaikų ugdomosios veiklos vertinimą ir priežiūrą, viso personalo 

darbo priežiūrą; 
 
 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 
 

Mokytojų tarybos posėdžiai 2023 m.: 
 

Pirmas Mokytojų tarybos posėdis 
 

1. Vaikų darželio veiklos plano projekto 2023 m. svarstymas ir papildymas, teikimas darželio 
tarybos pritarimui.(Direktorius).  
2. Mokytojų tarybos veiklos ir posėdžių plano 2023 m. pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas. 
(Direktorius). 
3. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio vaikų ugdymo programų 2023 m. vykdymo aptarimas, 
pagrindinis vaikų ugdymo tikslas, uždaviniai, ugdymo priemonių įvairovė, ugdymo metodai, 
svarbiausios ugdymo gairės, ugdymo kokybės, efektyvumo, prieinamumo siekimas, ugdymo 
planavimas, dokumentavimas, ugdymo pasiekimų įsivertinimas, vaikų ugdymo projektų 2023 m. 
pristatymas, vykdymo nutarimo priėmimas. (Pedagogai). 
4. Vaiko Gerovės komisijos ugdymo plano 2023 m. pristatymas, aptarimas, tvirtinimas. 
(Direktorius). 
5. Papildomo vaikų ugdymo paslaugų organizavimo ir teikimo 2023 m. aptarimas. (Direktorius). 
6. Pedagogų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimo plano 2023 m.  pristatymas, aptarimas, 
tvirtinimas. (Direktorius). 

                                                          2023 m. sausis Marija Buividavičienė, Aušra Kmieliauskienė, Ona 
Stankevičienė, Agnė Žiedelienė, Laima Žilionienė 

                                                                                   
                                                       Antras Mokytojų tarybos posėdis 

 
1. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų vertinimo aptarimas. Ikimokyklinės darželio 
ugdymo programos įgyvendinimo aptarimas. (Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 
pedagogai). 
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2. 2023 m. įgyvendintų vaikų ugdymo projektų apibendrinimas, veiklos įvertinimas, pasiekimų 
aptarimas, 2023 m. būsimų projektų numatymas, aptarimas. (Direktorius, pedagogai). 
3. Atlikto veiklos kokybės įsivertinimo „Ugdymo proceso kokybė ir vertinimas“ rezultatų 
aptarimas. (Direktorius, pedagogai). 
4. Dėl 2023 metų darželio ikimokyklinės ir priešmokyklinės vaikų ugdymo programos tikslo, 
uždavinių numatymo, veiklos programų projekto aptarimo. (Direktorius, pedagogai). 
5. Pedagogų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimo įgyvendinimo rezultatų aptarimas 2023-12, 
naujų planų numatymas 2024 m. (Direktorius, pedagogai). 
6. Darželio veiklos plano įgyvendinimo aptarimas. 

                               2023 m. gegužės, gruodžio mėn. 
                                                                Marija Buividavičienė,  Aušra Kmieliauskienė, 

                                                                            Ona Stankevičienė, Agnė Žiedelienė, Laima                                    
        Žilionienė   

 
ORGANIZACINIS PEDAGOGINIS DARBAS 

 
Tradicinės šventės, papročiai, parodos: 

 
Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 
asmuo 

1. „Mūsų darželis – jaukus, saugus namelis“ – 
susitikimo po vasaros atostogų šventė. Saugaus 

gyvenimo savaitė, viktorina „Mažos mašinėlės man 
labai patinka“ (saugaus eismo savaitė). 

2023 m. 
rugsėjis 

Aušra 
Kmieliauskienė, 

Laima Žilionienė, 
Ona Stankevičienė 

2. „Graži mūsų šeimynėlė“- naujų vaikų priėmimas į 
įstaigos bendruomenę – muzikinė pramoga. 

2023 m. 
spalis 

Aušra 
Kmieliauskienė, 

Ona Stankevičienė, 
Laima Žilionienė 

3.  „Sveikas, rudenėli“ – muzikinė pramoga. 
Ekskursija į priešgaisrinę tarnybą Onuškyje (saugi 
gyvensena, gamtosauginis ugdymas – kaip saugiai 
elgtis gamtoje su ugnimi ir t.t.) 

2023 m. spalis Laima Žilionienė, 
Aušra 

Kmieliauskienė, 
Ona Stankevičienė 

4. Vėlinės 2023 m. 
lapkritis 

Aušra 
Kmieliauskienė, 

Ona Stankevičienė 
5. „Mėlynžiedžio linelio kelias“ – etnografinė 

vakaronė darželio bendruomenei, tėveliams. 
2023 m. 
gruodis 

Aušra 
Kmieliauskienė, 

Ona Stankevičienė, 
Laima Žilionienė 

6. Kalėdinė popietė 2023 m. 
gruodis 

Direktorė, 
Aušra 

Kmieliauskienė, 
Ona Stankevičienė, 
Laima Žilionienė,  

tėvai 
7. „Trys karaliai iš rytų“ – šventinis rytmetis. 2023 m. 

sausis 
Aušra 

Kmieliauskienė, 
Ona Stankevičienė, 
Laima Žilionienė 

8.  Vasario 16-oji – valstybės atkūrimo diena-šventinis 
rytmetis. 

Knygos savaitė. Popietė vaikams miestelio 

2023 m. 
vasaris 

Aušra 
Kmieliauskienė, 

Laima Žilionienė, 
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bibliotekoje „Savam krašte-tėvų kalba“. Ona Stankevičienė 
9. „Žiema, žiema bėk iš kiemo“ – Užgavėnių 

pramoga. 
2023 m. 
vasaris 

Aušra 
Kmieliauskienė, 

Ona Stankevičienė, 
Laima Žilionienė 

10. Kaziuko kermošius – tautinė vaikų, tėvų, pedagogų 
pagamintų darbelių paroda ir pardavimas. 

2023 m. 
kovas 

Aušra 
Kmieliauskienė, 

Ona Stankevičienė, 
Laima Žilionienė, 

tėvai 
11. Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena – šventinis rytmetis. 
2023 m. 
kovas 

Aušra 
Kmieliauskienė, 

Ona Stankevičienė 
12.  Margučių šventė – „Velykos“ – tautinė vakaronė. 2023 m. 

balandis 
Aušra 

Kmieliauskienė, 
Ona Stankevičienė, 
Laima Žilionienė 

13. 
  

Šeimos diena – mamyčių ir tėvelių, senelių šventė 
 

2023 m. 
gegužės 15 d. 

Aušra  
A.Kmieliauskienė, 
O. Stankevičienė, L. 
Žilionienė, tėveliai 

14. „Lik sveikas, darželi“ – vaikų palydos į mokyklą. 2023 m. 
gegužė 

Marija 
Buividavičienė, 

Aušra 
Kmieliauskienė, 

Ona Stankevičienė, 
Laima Žilionienė 

15. Sporto, saugaus eismo šventė, skirta vaikų gynimo 
dienai. 

2023 m. 
birželis 

Aušra 
Kmieliauskienė, 

Marija 
Buividavičienė,  

Ona Stankevičienė 
Ekskursijos: 

Eil. 
Nr. 

Ekskursijos ar kito renginio vieta, pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

1. Į Onuškio miestelio biblioteką, mokyklos biblioteką 
„Kur gyvena pasakos“. 

2023 m. 
rugsėjis 

Pedagogai 

2. Į miestelio centrą, gatves „Būk saugus gatvėje“. 2023 m. 
spalis 

Pedagogai 

3. Į keturias Onuškio parduotuves – „Susipažinkime 
su pardavėjo profesija“. 

2023 m. spalis Pedagogai 

4. Į paštą – susipažinkime su laiškanešio ir kitų pašto 
darbuotojų darbu. 

2023 m. 
lapkritis 

Pedagogai 

5. Į slaugos namus – koncertas slaugos namų 
gyventojams. 

2023 m. 
gruodis 

Muz. vadovas, 
pedagogai 

6. Ekskursija po Onuškio Donato Malinausko 
gimnaziją. 

2023 m. 
gruodis 

Pedagogai 

7. Apsilankymas Onuškio bažnyčioje, šventoriuje. 2023 m. 
gruodis 

Pedagogai 

8. Į Onuškio kultūros namus, pažintis su artėjančių 
Kalėdų renginiais, aptarimas, dalyvavimas juose. 

2023 m. 
gruodis 

Pedagogai 

9. Į gamtą „Paukštelių ir žvėrelių globa“. 2023 m. Pedagogai 
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sausis 
10. „Kaziuko mugė“- vaikų darbelių parodėlė – 

pardavimas svečiams, šventės dalyviams – „Maži 
piršteliai-dideli darbeliai“. 

2023 m. 
kovas 

Pedagogai 

11. Pažintis su Onuškio pirminės sveikatos centru, 
darbuotojų darbu. 

2023 m. 
balandis 

Direktorius, 
pedagogai 

12. Kelionė į Onuškio bendruomenės centrą, pažintis 
su jo veikla, renginiais, mūsų dalyvavimas juose. 

Raiškiojo skaitymo konkursas darželyje, skirtas 
spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 
paminėti. 

2023 m. 
gegužė 

Direktorius, 
pedagogai 

13. Susitikimas su seniūnu, pasakojimai apie Onuškį, 
žymiausias miestelio vietas, ekskursija.  

2023 m. 
birželis 

Direktorius, 
pedagogai 

 
Mokytojų tarybos metodiniai pasitarimai 

 
 Tikslas - padėti mokytojams tobulinti jų pedagoginę praktiką ir pedagoginį 
meistriškumą bei kelti kvalifikaciją, sprendžiant ugdymo kokybės gerinimo problemas. 
 

Uždaviniai, 
atviros veiklos 

stebėjimai, 
metodiniai 
pasitarimai 

Data Atsakingi 
asmenys 

Sėkmės 
kriterijai 

Kontrolė 

1.Priešmokyklinės 
ir ikimokyklinės 
ugdymo programų 
vykdymo-
gimtosios klb. ir 
matematinių 
vaizdinių 
formavimo 
aptarimas, 
priešmokyklinės 
ir ikimokyklinės 
darželio grupės 
ugdomosios 
veiklos 
planavimo, 
dokumentavimo 
aptarimas, penkių 
vaiko ugdymo 
kompetencijų 
įgyvendinimo 
aptarimas. 

2023 m. 
rugsėjo 
pabaigoje. 

Priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
direktorius. 

Pagerės 
priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio 
ugdymo 
kokybė, gerės 
pedagogų darbo 
planavimo 
kokybė. 

Direktorius 

2. Aptarti 
pedagogų vaiko 
stebėjimo ir 
informacijos apie 
jį kaupimo 
praktiką. Įvertinti 
vaikų stebėjimo 

2023 m. 
gruodis 

Direktorius, 
pedagogai 

Pedagogams 
bus aišku, kaip 
vykdyti vaikų 
stebėjimą ir 
kaip jį 
dokumentuoti. 

Direktorius 
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fiksavimą ir 
dokumentavimą. 
3. Tautinio – 
pilietinio ir 
gamtosauginio 
vaikų ugdymo 
projektų tolesnis 
vykdymas, 
projektų darželyje 
parengimas, 
pristatymas ir 
aptarimas. 

2023 m. 
kovas 

Priešmokyklinio, 
ikimokyklinio 

ugdymo 
pedagogai, 
direktorius 

Pagerės vaikų 
tautinio – 
pilietinio ir 
gamtosauginio 
ugdymo 
kokybė, plėsis 
vaikų akiratis, 
skiepysime 
vaikų meilę 
tėvynei, 
gimtajam 
kraštui, 
žmonėms, 
gamtai. 

A. Kmieliauskienė 
O. Stankevičienė 

4. Saugios ir 
sveikos 
gyvensenos 
įgūdžių 
formavimo, vaikų 
meninės veiklos 
ugdymo darželyje, 
gimtosios kalbos 
ugdymo 
aptarimas, žaidi 
mo reikšmė ir 
panaudojimas 
ugdomosios 
veiklos metu. 
Pedagogių A. 
Kmieliauskienės 
ir O. 
Stankevičienės, L. 
Žilionienės ir A. 
Žiedelienės 
atviros ugd. 
veiklos stebėjimas 
ir aptarimas. 

2023 m. 
gegužė 

A. 
Kmieliauskienė 
 
O. Stankevičienė 

Geriau 
suvoksime 
žaidimo svarbą 
vaiko raidai, 
pagerės 
ugdomosios 
veiklos kokybė. 

Direktorius 

5. 
Priešmokyklinio 
vaikų ugdymo ir 
ugdymosi kokybė, 
vaikų 
subrendimas 
mokymuisi 
mokykloje, darbo 
su nelankančiais 
darželio vaikais 
aptarimas. 

2023 m. 
birželis 

Direktorius, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogas. 

Paskatinsime 
pedagogą 
mokytis, 
tobulėti, kelti 
savo 
meistriškumą 
priešmokyklinio 
vaikų ugdymo 
srityje, 
mokėsime 
įsivertinti savo 
darbą, pasiruošti 
vidaus auditui 

Direktorius 



 10

kitiems mokslo 
metams „ Vaikų 
ugdymo kokybė 
ir jos 
vertinimas“. 

Organizacinė 
veikla 

Įstaigos pedagogai 
kels kvalifikaciją 
rajono švietimo 
centre bei Vilniuje   
pagal parengtas 
programas ir 
mūsų įstaigos 
poreikį. 

Per metus Direktorius, 
pedagogai. 

Paskatinsime 
pedagogus 
mokytis, 
tobulėti, kelti 
meistriškumą. 

Direktorius 

Organizuosime 
atviras 
priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio 
ugdymo veiklas 
darželio ir rajono 
pedagogams, 
kaupsime 
priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio 
ugdymo metodinę 
medžiagą. 

Per metus Direktorius, 
pedagogai 

Pagerės 
priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio 
ugdymo 
kokybė, geriau 
organizuosime 
ugdomąją 
veiklą pagal 
priešmokyklinę 
ir ikimokyklinę 
ugdymo 
programą. 

Direktorius 
 

Aptarti tėvų ir pe-
dagogų tarpusavio 
bendravimą ir 
bendradarbiavimą, 
ugdytinių 
pasiekimų rezulta-
tus mokytojų 
tarybos posėdyje. 

2023 m. 
balandis 

Direktorius, 
pedagogai. 

Sužinosime 
rezultatus, 
numatysime 
programos 
gaires 
sekantiems 
mokslo metams. 

Direktorius 

Visų pedagogų 
dalyvavimas 
rengiant 
metodikas ir 
atliekant vidinį 
auditą. 

2023 m. 
kovas, 
balandis. 

Direktorius,  
pedagogai. 

Mokėsime 
atlikti  vidaus 
auditą pagal 
atskiras sritis. 
Sužinosime 
savo darbo 
stipriąsias ir 
silpnąsias puses. 
Pedagogai 
mokės geriau 
organizuoti 
ugdymo procesą 
bei jį įvertinti, 
dokumentuoti.  

Direktorius 

Vadovui vykdyti 
mokytojų 
praktinės veiklos 

Per metus Direktorius Pagerės 
ugdymo 
proceso kokybė 

Direktorius 



 11

stebėjimus, 
analizuoti, teikti 
pagalbą. 
Dalyvavimas 
respublikos 
ikimokyklinių 
įstaigų projekte  
„Sveikatos 
želmenėliai“. 
Įstaigoje vykdyti 
darbą pagal 
parengtą 
programą 
„Sveikas 
darželis“. 

Per metus Direktorius, 
pedagogai. 

Skatinsime 
sveiką 
gyvenimo būdą 
bendruomenėje. 

Direktorius 

Parengti pedagogų 
pagamintų 
komunikavimo 
kompetencijos 
ugdymui 
priemonių parodą. 

2023 m. 
vasaris 

Direktorius, 
pedagogai 

Skatinsime 
pedagogus 
ugdymo 
priemonių 
įsigijimui, 
gaminimui. 

Direktorius 

Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogės A. 
Kmieliauskienės, 
siekiančios vyr. 
auklėtojos 
kvalifikacinės 
kategorijos  
praktinės ir 
metodinės veiklos 
aptarimas. 

Per metus Direktorius,  
A. 
Kmieliauskienė, 
mokyklos 
pedagogų 
kvalifikacijos 
kėlimo atestacinė 
komisija. 

Bus patvirtinta 
auklėtojos 
kvalifikacinė 
kategorija pagal 
jos praktinę ir 
metodinę 
veiklą. 

Direktorius 

Puoselėti ir 
skleisti darželio 
šventinių renginių 
tradicijas už 
darželio ribų-
Onuškio 
seniūnijos 
bendruomenės 
tarpe, rajono kitų 
darželių pedagogų 
tarpe, kaupti ir 
dalintis gerąja 
darbo patirtimi su 
rajono darželių 
pedagogais. 
skleisti tautinės 
pilietinės 
savimonės 
tradicijas darželio 
bendruomenėje 

2023 m. 
balandis 

A. 
Kmieliauskienė, 
L. Žilionienė 
O. Stankevičienė 
A. Žiedelienė 

Skleisime 
gerąją darbo 
patirtį rajono 
pedagogams. 

Direktorius 
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bei rajono 
pedagogams. 
Organizuoti 
tautinę vakaronę. 
 
 

VAIKŲ UGDYMO IR UGDYMOSI KOKYBĖ 
 

Tikslas - pagerinti ugdymo individualizavimą, užtikrinti mokytojų taikomų ugdymo 
būdų ir metodų efektyvumą, sukurti naujas vaikų tautinio ir pilietinio ugdymo(si) tradicijas. 

 
Uždaviniai Data Atsakingas Sėkmės kriterijai, 

apibendrinimas 
Kontrolė 

Atlikti veiklos 
kokybės 
įsivertinimą 
„Ugdymo(si) 
proceso kokybė 
ir vertinimas“, 
aptarti rezultatus. 

2023 m. 
sausis-

2023 m. 
balandis 

M. Buividavičienė, 
A. Kmieliauskienė 

O. Stankevičienė 

Pagerės ugdymo(si) kokybė. 
Mokytojų tarybos posėdis. 

Direktorius 

Stebėti pedagogų 
organizuojamą 
vaikų ugdymo 
procesą, 
analizuoti, aptarti 
ir vertinti 
taikomų ugdymo 
metodų ir būdų 
efektyvumą, 
prieinamumą, 
kokybę. 

Kiekvieną 
mėnesį 
per visus 
mokslo 
metus. 

Direktorius, 
pedagogai 

Pagerės ugdymo 
individualizavimas, vyks 
nuolatinis pedagogų profesinis 
tobulėjimas, tarpusavio 
bendradarbiavimas, pagalba, 
mokėjimas savo darbą 
įvertinti. 
Metodinis būrelis. 

Direktorius 

Parengti vaiko 
stebėjimo ir 
informacijos apie 
jį kaupimo, 
dokumentavimo 
rekomendacijas. 

2023 m. 
spalis 

Direktorius, 
pedagogai. 

Pedagogai gebės profesionaliai 
stebėti vaikus, dokumentuoti 
stebėjimo medžiagą. 
Mokytojų taryba.. 

Direktorius 

Pedagogui 
grupėje nuolat 
stebėti vaikų 
vystymosi raidą 
ir tvarkyti 
informacijos 
stendus tėvams. 

Per metus Darželio pedagogai, 
tėvų parama 

Pagerės ugdymo(si) 
individualizavimas. 
Mokytojų taryba. 
 
 
 
 
 

Direktorius 

Įgyvendinti 
projektą lauko 
sporto aikštyno, 
pastato išorei, 
pamatams 
atnaujinti, 
vykdyti 

Per metus Direktorius, 
pedagogai, tėvų 
parama. 

Gerės ir ugdymo(si) kokybė. 
Įstaigos taryba. 

Direktorius 
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numatytus 
darbus. 
Reglamentuoti 
vaikų raidos ir 
pasiekimų 
vertinimo tvarką, 
nustatyti įvairaus 
amžiaus vaikų 
pažangos 
vertinimo 
kriterijus. 

Per metus Direktorius, 
pedagogai. 

Pagerės vaikų pasiekimų 
vertinimas. 
Mokytojų taryba. 

Direktorius 

Aptarti 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
programų 
vykdymo 
rezultatus, 
problemas. 

2023 m. 
lapkritis 

Direktorius, 
pedagogai. 

Gerės ugdymo(si) 
individualizavimas. 
Mokytojų taryba. 

Direktorius 

Vykdyti vaikų 
ugdymo(si) 
priežiūrą. 

Per 
mokslo 
metus 

Direktorius Vyks sisteminga ugdymo(si) 
proceso priežiūra, 
analizavimas, iškilusių 
problemų aptarimas. 
Mokytojų tarybos posėdis. 

Direktorius 

Atlikti vaikų, 
turinčių 
specialiųjų 
ugdymo(si) 
poreikių pradinį 
įvertinimą. 

2023 m. 
rugsėjis, 
spalis. 

Pedagogas Laiku bus suteikta reikiama 
pagalba vaikams. 
Vaiko gerovės komisija. 

Direktorius 

Prireikus, 
parengti 
individualias 
vaikų ugdymo 
veiklos 
programas, jas 
aptarti su 
pedagogais, 
patvirtinti, 
įvertinti ir 
analizuoti spec. 
poreikių vaikų 
ugdymo(si) 
pažangą. 

2023 m. 
lapkritis, 
gruodis. 

Direktorius, 
pedagogas. 

Bus teikiama kvalifikuota 
pagalba, žinomi vaikų 
ypatingumai, specialiųjų 
ugdymosi poreikių įvertinimo 
bei tenkinimo pokyčiai ir 
perspektyvos. 
 

Direktorius 

 
SAVIVALDOS PLANAS 2023 M.  

 
Įstaigos tarybos posėdžiai, tarybos darbas: 

1. Steigiamasis posėdis. Įstaigos tarybos rinkimai, įstaigos tarybos veiklos plano 
aptarimas ir tvirtinimas. Supažindinti darželio tarybos narius su atnaujintu 
priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimu ir veiklos planu bei atnaujintu 
ikimokyklinio vaikų ugdymo organizavimu ir vaikų ugdymo modeliu bei 
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ugdymo programa. Apsvarstyti dėl pritarimo darželio veiklos plano projektui 
2023 m. (Direktorius, 2023 m. sausis). 

2. Kalėdų šventės organizavimas. (Direktorius, pedagogai, 2023 m. gruodis). 
3. Vaikų kompetencijų vertinimas, analizė, aptarimas. (Direktorius, pedagogai, per 
visus mokslo metus, pirminis – 2023 m. rugsėjo 28 d., 2022 rugsėjo 29 d., galutinis – 
2023 m. gegužės 31 d.). 
4. Posėdis. „Vaikų branda mokyklai, tautinio – pilietinio, gamtosauginio ugdymo, 
vaikų sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo bei įgūdžių suformavimo aptarimas, 
įvairiapusės ugdomosios veiklos – meninės, kūno kultūros, pažintinės ir kitų vaiko 
kompetencijų formavimo aptarimas“. (2023 m. gegužė, direktorius, pedagogai). 
5. Įstaigos bendruomenę įtraukti į materialinės bazės plėtimą, įstaigos ūkinės veiklos 
organizavimą. (Direktorius, per metus) 
6. Darželio strateginio plano įgyvendinimo aptarimas. Darželio veiklos kokybės 
įsivertinimo apibendrinimas, įstaigos tarybos veiklos plano įgyvendinimo aptarimas, 
darželio veiklos plano įgyvendinimo aptarimas, priešmokyklinio ir ikimokyklinio 
ugdymo programų įgyvendinimo 2023 m. aptarimas. (2023 m. birželis, direktorius). 
7. Atvirų durų dienos darželyje tėvams organizavimas. (Direktorius, pedagogai, 2023 
m. sausis). 
8. Bendradarbiauti su kitais rajono darželiais, su artima sociokultūrine aplinka: 
seniūnija, mokykla, bibliotekomis – mokyklos ir miestelio, su pirminės sveikatos 
priežiūros centru, su Onuškio bendruomenės centru. (Per metus, direktorius). 
9. Bendradarbiauti su šeimomis, kurių vaikai lanko arba nelanko darželio. (Direktorius, 
per metus). 
 

Vaikų sveikatos apsauga 
 

Uždaviniai Data Atsakingas asmuo 
už vykdymą ir  

kontrolę 
1. Kontroliuoti, kaip saugiai ir sveikai vaikai gyvena darželyje, 
namuose; kūno kultūros užsiėmimų priežiūra ir kontrolė, rytinė 
ir popietinė vaikų mankšta, vaikų grūdinimo procedūros. 

Per metus Direktorius 

2. Kartą metuose aptarti vaikų sergamumą pedagogų ir tėvų 
susirinkime. 

2023 m. 
gegužė 

Direktorius 

3. Sistemingai tikrinti įstaigos sanitarinį – higieninį stovį: 
patalpų apšvietimą, švarą, tvarką. 

Nuolat Direktorius 

4. Stebėti vaikų maitinimą, higienos normų vykdymą, indų 
markiravimą, patalpų švarą, tvarką, inventoriaus naudojimą 
pagal paskirtį ir t.t. 

Nuolat Direktorius 

5. Ypatingą dėmesį skirti maisto ruošimui: kontroliuoti žalio ir 
virto maisto apdorojimą, porcijavimą, stebėti, ar laikomasi 
maisto produktų saugojimo terminų sandėlyje, šaldytuve. 
Prižiūrėti stalų valymą, inventoriaus markiravimą ir t.t. 

Per metus Direktorius 

6. Esant būtinybei darželio virtuvei įsigyti naujų indų, 
inventoriaus, patalpų higienos palaikymui valymo priemonių, 
inventoriaus. 

Per metus Direktorius, 
ūkvedys 

7. Vėdinti, kvarcuoti patalpas, plauti žaislus, prižiūrėti patalpų 
švarą, tvarką, stebėti darželio teritorijos priežiūrą, švarą, tvarką. 

Per metus Direktorius 

8. Nuolat remontuoti inventorių, žaislus, lauko įrengimus, esant 
būtinybei įsigyti naujų žaislų vaikams, patalpų inventoriaus, 
valymo priemonių. 

Nuolat Direktorius 

9. 3 – 7 m. amžiaus vaikams darželyje duoti pakankamą kiekį Per metus Direktorius 
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šviežių, žalių daržovių, vaisių, uogų, šviežių sulčių. Aprūpinti ir 
maitinti vaikus pakankamu kiekiu pieno ir jo produktų. 
10. Organizuoti personalo higienos mokymo ir žinių atestavimo 
egzaminą, kartą metuose personalui pasitikrinti sveikatą. 

Pagal 
poreikį 

Direktorius 

11. Tinkamai prižiūrėti įstaigos teritoriją – šienauti žolę, nukasti 
sniegą, laiku išvežti šiukšles, vandens nuotekas. 

Nuolat Direktorius 

12. Nuolat skleisti sanitarinį švietimą įstaigos bendruomenės 
tarpe. 

Per metus Direktorius,  
pedagogai 

13. Nuosekliai vykdyti RVASVT sistemos reikalavimus. Per metus Direktorius 
14. Vykdyti darželio saugios ir sveikos gyvensenos programą 
„Sveikas darželis“ bei narkotinių, toksinių, psichotropinių 
medžiagų vartojimo prevencijos programą. 

Per metus Direktorius 

Ryšiai su sociokultūrine aplinka 
Uždaviniai Data Atsakingas 

asmuo už 
vykdymą ir 

kontrolę 
1. Bendrauti ir bendradarbiauti su Onuškio Donato Malinausko 
gimnazija, pradinėmis klasėmis, sprendžiant ugdymo tęstinumo 
problemas. Organizuoti vaikų ekskursijas į gimnaziją, keistis rankų 
darbelių parodėlėmis, nuolat palaikyti ryšį su pirmokų mokytoja. 

Per 
metus 

Direktorius, 
pedagogai 

2. Bendrauti ir bendradarbiauti su gimnazijos ir miestelio 
bibliotekomis, lankyti miestelio bendruomenės ir gimnazijos 
renginius, parodėles. 

Per 
metus 

Direktorius, 
pedagogai 

3. Bendrauti su seniūnijos policijos inspektoriumi vaikų saugaus 
eismo įgūdžių formavimo klausimais, saugios ir sveikos gyvensenos 
bei toksinių, narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo 
prevencijos klausimais. 

Kartą 
per 

ketvirtį 

Priešmokyklinio 
ugdymo 

pedagogas 

4. Suteikti vaikams pradinių žinių dorinio, estetinio, etnokultūros, 
gero elgesio, tautinio – pilietinio, gamtosauginio, verslumo, 
priešgaisrinės, civilinės, darbų saugos ugdymo klausimais. 

Per 
metus 

Direktorius 

4. Bendrauti ir bendradarbiauti su Onuškio miestelio bendruomenės 
centru, pirminiu sveikatos priežiūros centru ir kitomis seniūnijos 
įstaigomis – paštu, bažnyčia, kultūros namais, prekybos centrais, 
medienos apdirbimo įmone, mokyklos dirbtuvėmis, priešgaisrine 
miestelio tarnyba, girininkija. 

Per 
metus 

Direktorius, 
pedagogai 

Vidaus darbo kontrolė 
Uždaviniai Data Atsakingas 

asmuo už 
vykdymą ir 

kontrolę 
1. Veiklos kokybės įsivertinimo atlikimas. 2023 m. 

sausis; 
2023 m. 
gruodis 

Direktorius 

2. Tikrinti priešmokyklinės ir darželio ikimokyklinės ugdymo 
programos, vaikų sveikatinimo programos, narkotinių, toksinių, 
psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programos 
įgyvendinimą. 

2023 m. 
sausis; 

2023 m. 
gruodis 

Direktorius 

3. Stebėti: kompleksinio ugdymo metodo įgyvendinimo sėkmingumą, 
teminio planavimo turinį, kokybę, planavimo vykdymą žurnale, 
stebėti priešmokyklinio vaikų ugdymo planavimą, plano 

Nuolat Direktorius 



 16

įgyvendinimo kokybę, suteikiamų žinių, mokėjimų, įgūdžių vaikams 
prieinamumą, ikimokyklinio ugdymo programos įdiegimą darželyje, 
vaikų kompetencijų lygį, ugdymo sėkmę, stebėti vaikų veiklą 
centruose, stebėti grupės patalpų apipavidalinimą, tėvų lentos turinį ir 
jo kaitą, medžiagos aktualumą; stebėti vaikų žinių lygį, gebėjimų 
kiekybę ir kokybę, pedagoginių inovacijų įdiegimą ugdymo procese, 
vaiko pažangos stebėjimą ir dokumentavimą, fiksavimą. 
4. Direktorė tikrina, konsultuoja kartą per mėnesį. Kartą per 

mėnesį 
Direktorius 

Ūkinė – finansinė veikla 
Uždaviniai Data Atsakingi 

asmenys už 
vykdymą ir 

kontrolę 
1. Pastoviai ir laiku aprūpinti įstaigą maisto produktais, daržovėmis visais 
sezonais, užtikrinti tinkamą jų sandėliavimą ir realizacijos terminus. 
Mokslo metų pradžiai patikrinti vandens kokybę higienos centro 
laboratorijoje. 

Per 
metus 

Direktorius, 
ūkvedys 

2. Laiku atlikti planinį patalpų remontą, pastoviai stebėti ir esant 
būtinybei, remontuoti patalpas, inventorių, žaislus, pavasarį perdažyti 
įrengimus, pakeisti smėlį smėliadėžėje, nugenėti sodą, nubalinti obelis, 
kviesti į talką tėvus, įstaigos bendruomenę. 

2023 m. 
gegužė - 
birželis 

Direktorius 

3. Kartą metuose išnagrinėti medžiagą - instrukcijas gyvybės, darbų ir 
civilinės saugos, darbo drausmės ir priešgaisrinės saugos, narkotinių ir 
psichotropinių, toksinių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais, 
organizuoti gamybinius aptarnaujančio personalo susirinkimus darbo 
tvarkos ir kokybės gerinimo klausimais, aptarti įstaigos higienos, ūkinės ir 
finansinės veiklos klausimus, taupiai panaudoti darželio finansus pagal 
įstaigos poreikius ir būtinybę. 

2023 m.  
rugsėjis 

 
 
 
 

Per 
metus 

Direktorius 

Higienos medicininis darbas 
Uždaviniai Data Kontrolė 

1. Kontroliuoti vaikų medicininį patikrinimą; stebėti higienos normų 
laikymąsi įstaigoje, valgiaraščio sudarymą, RVASVT sistemos vykdymą 
įstaigoje, sveikatinimo programos įgyvendinimą, sveikos ir saugios 
aplinkos vaikams laidavimą.  

Per 
metus 

Direktorius 

2. Tinkamai pasiruošti šildymo sezonui, žiemos sezonu stebėti patalpų 
šildymą, per visus metus stebėti, ar tinkamas patalpų apšvietimas, ar 
laikomasi patalpų tvarkos ir dirbančiųjų asmens higienos reikalavimų. 

Nuolat Direktorius 

3. Tikrinti vaikus dėl pedikuliozės, kūno, drabužių švaros, aprangos 
sezoniškumo, ar turi vaikai visas būtinas asmens higienos priemones 
(šukas, tualetinį popierių, servetėles, muilą, šlepetes ir t.t.). 

Nuolat Direktorius, 
auklėtoja 

4. Įstaigoje nuolat kontroliuoti vaikų rankšluosčių, lovyčių, persirengimo 
spintelių, darbuotojų spec. aprangos, patalpų valymo inventoriaus, 
virtuvės indų markiravimą, švarą, tvarką. 

Nuolat Direktorius 

5. Stebėti ir vertinti vaikų fizinį pasirengimą, kūno kultūros užsiėmimus, 
pasivaikščiojimus gryname ore, patalpų vėdinimą, žaislų plovimą, 
kvarcavimą, vaikų grūdinimą – vaikų sveikatos saugojimą. 

Nuolat Direktorius 

6. Kontroliuoti maisto produktų gavimą, laikymą, realizavimą, produktų 
kokybę, įstaigos aprūpinimą vaisiais ir daržovėmis, „C“ vitamino 
išdavimą, vartojimą. 

Nuolat Direktorius, 
ūkvedys 

7. Darbuotojų medicininio patikrinimo kontrolė. 2023 m. Direktorius 
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sausis; 
2023 m. 
gruodis 

 
 

 
 
 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas 
 

 Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri mokslo metai. Priešmokyklinis ugdymas 
teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas 
teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147. Programos 
įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo 
pedagogas, pedagogo darbo valandos apmokamos iš mokinių krepšelio lėšų. Tėvų pageidavimu 
priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikams, kuriems iki balandžio mėn. sueina 
5 metai. 
  

Veiklos kryptys pagal ugdymo kompetencijas Skiriamas laikas per 
savaitę (valandomis) 

1. Socialinė veikla (vaiko socializacija). 
2. Komunikacinė veikla (lietuvių kalba, kuria vaikas mokosi, 

bendrauja). 
3. Meninė veikla (dailė, muzika, šokis, teatras). 
4. Pažintinė veikla (socialinė, kultūrinė, gamtinė aplinka, elementarūs 

matematiniai vaizdiniai). 
5. Kūno kultūra ir sveikata. 

 
 

39 val. 

                  Pastaba.  Organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis. 
  Priešmokyklinės grupės veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis 
(atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį (žaidimus, veiklą grupėje, išvykas ir kt.) 
trukmę lemia ugdymo(si) tikslai bei grupės vaikų poreikiai. 
 1. Organizuojant priešmokyklinį ugdymą, vadovaujamasi Lietuvos respublikos švietimo 
ir mokslo ministro patvirtintu „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“, jo 
bendraisiais nuostatais ir reikalavimais, priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka 2005 m. 
birželio 22 d. Nr. ĮSAK – 1180, Vilnius; ir Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl 
2015-2016 m. m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 
ikimokyklinėse įstaigose 2015-2016 mokslo metais“. 2015 m. balandžio 2 d. Nr. SI-56, 2-as 
priedas, Trakai. 
 Ugdytiniams priešmokyklinio ugdymo grupėje pritaikytas trečias priešmokyklinio 
ugdymo ir ugdymosi organizavimo modelis. Per visus mokslo metus atostogos vaikams taikomos 
pagal pradinių klasių mokinių atostogas mokykloje. Vaikas, kuris priešmokyklinės ugdymo grupės 
nelankė daugiau kaip du trečdalius numatyto programos įgyvendinimo trukmės laiko, laikomas 
nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje. Priešmokyklinio ugdymo grupės plane 
nustatytų atostogų metu, kai nevykdoma priešmokyklinė ugdomoji veikla, organizuojamas vaikų 
laisvalaikis ir priežiūra. Jeigu vaikas tėvų (rūpintojų) prašymu priešmokyklinio ugdymo grupės 
atostogų dienomis įstaigos nelankė, tėvai mokesčio už maitinimą ikimokyklinėje įstaigoje už tas 
dienas nemoka. Sudaromos tinkamos sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui. Už ugdytinių maitinimą 
ikimokyklinėje įstaigoje tėvai moka mokestį pagal įstaigos steigėjo nustatytą tvarką.   
  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, 
individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius 
vaikų poreikius, įstaigos regiono ypatumus. Per 3 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios 
parengia grupės ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį. Planą 
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tvirtina darželio direktorius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas rengia metų grupės ugdomosios 
veiklos metų planą, ketvirčio planą ir planuoja savaitės veiklą. 
  Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 
vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 (Žin., 2003, Nr. 77-3525). Vaikų 
pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo  
būdus ir metodus. Pasiekimai fiksuojami tam skirtame Vaiko pasiekimų apraše. Pedagogas vaiko 
pasiekimų vertinimą atlieka ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje: per 4 savaites nuo ugdymo 
programos įgyvendinimo pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą, įgyvendinus 
programą, pedagogas atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą 
– rekomendacijas pradinių klasių mokytojui. 
  Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio 
ugdymo pedagogas kartu su specialistu – spec. pedagogu, logopedu ar psichologu, individualiai 
dirbusiu su vaiku. 
 Vykdomas papildomas ugdymas sveikos gyvensenos įtvirtinimui, sveikatos stiprinimui 
ir gyvenimo įgūdžių formavimui pagal sveikos gyvensenos įtvirtinimo programą. 
 

Priešmokyklinio ugdymo plėtra 
 

Uždaviniai Data Atsakingas Sėkmės 
kriterijai ir 

apibendrinimas 

Kontro
lė 

1. Suteikti sąlygas pedagogei A. 
Kmieliauskienei įsigyti auklėtojos-
metodininkės kvalifikacinę 
kategoriją. 

2023 m. 
rugsėjis 

Direktorius, 
A. Kmieliauskienė 

  

Pedagogas įgis 
aukštesnę 
kvalifikacinę 
kategoriją. 

Direk-
torius 

2. Dalintis gerąja darbo patirtimi, 
gauti metodinę paramą -  
konsultacijas, metodinę medžiagą, 
literatūrą priešmokyklinio vaikų 
ugdymo srityje iš kitų rajono darželių, 
tobulinti pedagogo profesines žinias 
rajono švietimo centro metodiniuose 
renginiuose. 

Per 
metus 

A. Kmieliauskienė Pedagogas įgis 
žinių ir patirties 
apie 
priešmokyklinio 
ugdymo 
organizavimą ir 
planavimą 
priešmokyklinėj
e grupėje. 
Mokytojų 
taryba 

 

Direk-
torius 

3. Užtikrinti kokybišką ugdymo 
planavimą priešmokyklinėje grupėje 
(teminiai planai, savaitiniai), aptarti 
su pedagogu. 

Per 
metus 

A. Kmieliauskienė Bus užtikrintas 
priešmokyklinio 

ugdymo(si) 
programos 

įgyvendinimas 
 

Direk-
torius 

4. Aprūpinti būtinomis ugdymo 
priemonėmis priešmokyklinio 
ugdymo grupę pagal priešmokyklinio 
ugdymo standarto reikalavimus. 

I 
pusmetis 

Direktorius, 
pedagogai 

Bus sudarytos 
sėkmingos 
ugdymosi 
sąlygos. 
Mokytojų 
taryba 

Direk-
torius 

5. Tikslingai panaudoti mokinio 
krepšelio lėšas pagal priešmokyklinio 

Per 
metus 

Direktorius, 
pedagogai 

Pagerės 
socialinės ir 

Direk-
torius 
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ugdymo standartą, ypatingai 
socialinės ir komunikavimo 
kompetencijų ugdymui. 

komunikavimo 
kompetencijų 
ugdymas. 
Mokytojų 
taryba 

6. Kaupti ir pildyti duomenų banką 
apie priešmokyklinio amžiaus vaikus, 
gyvenančius Onuškio seniūnijoje ir 
Onuškio miestelyje. 

Nuolat Pedagogai Bus žinomos 
visos šeimos 
vaikų ugdymo 
sąlygos, šeimų 
norai ir 
ketinimai dėl 
vaikų ruošimo 
mokyklai. 

Direk-
torius 

7. Du kartus per metus atlikti 
ugdytinių brandos mokyklai 
vertinimą, su rezultatais supažindinti 
tėvus ir mokytojus. Vaikų pažangą 
stebėti, dokumentuoti per visus 
mokslo metus. 

Per 
metus 

Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogas 

Tėvai ir 
mokytojai žinos 
apie vaikų 
brandumo 
mokyklai lygį. 
Apibendrinti 
rezultatus 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje, tėvų 
susirinkime. 

Direk-
torius 

 
 

Įvaizdžio kūrimas 
 

 Tikslas - padidinti vaikų darželio patrauklumą ir paslaugų vartotojų skaičių. 
 

Uždaviniai Data Atsakingi 
asmenys 

Sėkmės kriterijai 

1. Parengti Onuškio miestelio šeimoms, kurių 
vaikai nelanko darželio, naują informacinį 
leidinį apie įstaigą. 

2023 m. 
sausis, 
2023 m. 
gruodis 

Direktorius, 
pedagogai 

Miestelio 
visuomenė gaus 
naują informaciją 
apie įstaigą, bus 
atnaujintas įstaigos 
įvaizdis. 

2. Parengti informaciją tėvams, visuomenei apie 
darželio veiklą ir pasiekimus, paruošti 
informacijos apie darželio veiklą viešą skelbimą 
rajono švietimo skyriui, mokyklos svetainei. 

2023 m. 
pabaigoje 

Direktorius, 
pedagogai 

Informacija apie 
darželio veiklą 
pasieks visus 
Onuškio seniūnijos 
gyventojus bei 
platesnį visuomenės 
ratą. 

3. Onuškio seniūnijos bendruomenės spaudoje, 
darželio svetainėje patalpinti straipsnį apie 
įstaigos veiklą, pasiekimus. 

2023 m. 
sausis-
gruodis 

Direktorius, 
pedagogai 

Bus formuojamas 
naujas pozityvus 
darželio įvaizdis 
miestelio ir 
seniūnijos 
visuomenėje. 
Pedagoginės 
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patirties sklaida. 
4. Paruošti vaikų muzikinį spektaklį arba 
koncertą miestelio visuomenei bibliotekoje, 
kultūros namuose, Onuškio D. Malinausko 
gimnazijoje, senelių slaugos ligoninėje bei 
nelankantiems darželio vaikams, visuomenei-
Onuškio K. Petrausko aikštėje Valstybės dienos 
proga. 

2023 m. 
vasaris-
gruodis 

Pedagogai, 
tėvai, vaikai 

Visuomenė turės 
galimybę 
betarpiškai 
susipažinti su 
ugdymo procesu 
darželyje, dalyvauti 
darželio renginyje. 

5. Kreiptis į rajono savivaldybę dėl darželio 
pastato sienų renovacijos, sienų, pamatų 
atnaujinimo, sporto aikštyno įrengimo. 

Per 
metus 

Direktorius Sukurta, atnaujinta 
jauki ir svetinga 
aplinka. 

6. Atnaujinti teritorijos apželdinimą, atlikti 
gėlynų rekonstrukciją. 

2023 m. 
balandis- 
spalis;  

Direktorius, 
R. 
Dubovikienė 

Sukurta estetiška, 
geresnė aplinka 
vaikams žaidimų 
aikštelėje ir visoje 
teritorijoje. 

7. Nuolat informuoti darželio bendruomenę apie 
įstaigos pasiekimus. 

Nuolat Direktorius, 
pedagogai 

Darželio 
bendruomenė galės 
geriau pritraukti 
įstaigos lankytojus -  
vaikus, kelsime 
savo įstaigos 
prestižą, gerinsime 
įvaizdį. 

 
 

TRAKŲ R. ONUŠKIO VAIKŲ DARŽELIS 
 

Narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų  vartojimo prevencijos ir intervencijos 
priemonių planas 

 2023 m.  
 

 Tikslas: suteikti darbuotojams, tėvams, vaikams daugiau žinių apie narkotinių, toksinių, 
psichotropinių medžiagų vartojimo žalą žmogaus organizmui ir vartojimo prevenciją, ugdyti 
neigiamą požiūrį žalingiems žmogaus sveikatai įpročiams. Ugdyti saugaus, sveiko gyvenimo būdo 
įpročius, saugumo jausmą ir gebėjimą atsispirti negatyviems įpročiams. Šviesti tėvus formuojant 
požiūrį apie prevencijos svarbą ir būtinumą, apsaugant save ir vaikus nuo narkotinių, toksinių, 
psichotropinių medžiagų vartojimo ateityje. 
 

Uždaviniai Vykdymo 
terminas 

Sėkmės kriterijai Atsakingas 
organizatori

us 
1. Skirti atsakingą asmenį už narkotinių, toksinių ir 
psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją – 
priešmokyklinio ugdymo pedagogę A. 
Kmieliauskienę. 

Per metus Atliksime 
sėkmingą 
prevencinę veiklą. 

Direktorius 

2. Darželio darbuotojus, tėvus supažindinti su 
pagrindiniais narkotinių, toksinių, psichotropinių 
medžiagų vartojimo prevencijos tikslais ir 
uždaviniais. 

2023 m. 
sausis-
vasaris 

Darbuotojai ir 
tėvai turės 
daugiau 
informacijos apie 
prevencinį darbą 
įstaigoje. Padidės 

A. 
Kmieliaus - 
kienė 
O.Stankeviči
enė 
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jų aktyvumas šiuo 
klausimu. 

3. Surinkti informaciją, ar nevartoja narkotinių, 
toksinių, psichotropinių medžiagų darželio vaikų 
tėvai, jų šeimos nariai, darželio darbuotojai. 

2023 m. 
kovas 

Vyks tikslesnis 
prevencinio darbo 
planavimas ir 
prevencinis 
darbas. 

Direktorius, 
A. 
Kmieliaus-
kienė 
O. 
Stankevičienė 

4. Tėvų susirinkimuose skleisti pirminės 
narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, 
alkoholio vartojimo prevencijos būtinumą ir svarbą 
šeimoje bei ugdymo institucijoje, pabrėžti tėvų 
vaidmenį šioje veikloje. 

2023 m. 
sausis-
gruodis 

Išaugs tėvų 
aktyvumas, 
iniciatyva. 

Direktorius, 
pedagogai 

5. Parengti tėvams informacinį stendą: „Patarimai, 
kaip apsaugoti vaikus nuo narkotinių, toksinių, 
psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimo“. 

2023 m. 
sausis 

Tėvai gaus naujų 
žinių apie tai, 
kaip apsaugoti 
vaikus nuo 
narkotikų, 
alkoholio, tabako 
vartojimo. 

Direktorius, 
pedagogai 

6. Veiklą su vaikais darželyje organizuoti, 
nagrinėjant tokias temas, kaip: „Savęs pažinimas“, 
„Vaikų ir suaugusių tarpusavio santykiai, 
asmenybės formavimas, žmonių bendravimo 
problemos“, „Saugi ir sveika gyvensena“, „Vaistai 
ir jų vartojimas, pirmoji med. pagalba nelaimės 
atveju“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo 
programa. 

Per 
mokslo 
metus 

Užtikrinsime 
vaikų saugumą, 
vaikai turės 
praktinių žinių ir 
įgūdžių. 

Direktorius, 
pedagogai 

7. Teikiant žinias vaikams, naudoti įvairius 
ugdymo metodus: diskusijas, praktines užduotis, 
žaidybines -  vaidmenines situacijas, kelti 
probleminius klausimus, atsižvelgiant į vaikų 
amžių. 

Per visus 
mokslo 
metus 

Plėsime vaikų 
akiratį, vaikai įgis 
daugiau teorinių 
ir praktinių 
įgūdžių, 
mokėjimų, gaus 
daugiau žinių, 
informacijos. 

Pedagogai 
 
 
 
 
 
 
 

8. Organizacinės priemonės: organizuoti tėvų, 
darbuotojų budėjimus renginių metu. 

Per metus Nepageidautini 
pašaliniai 
asmenys nepateks 
į įstaigą. 

Direktorius 

9. Griežtai riboti pašalinių asmenų patekimą į 
įstaigos teritoriją. 

Per metus Apsaugosime 
vaikus nuo blogos 
įtakos, netinkamo 
elgesio, blogų 
įpročių. 

Direktorius 

 
DARŽELIO VEIKLOS VERTINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 
 Tikslas - taikant įvairias bendruomenės veiklos vertinimo ir priežiūros formas ir 
metodus, pagerinti ugdymo ir kitų teikiamų paslaugų kokybę bei įstaigos bendruomenės veiklą. 
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Uždaviniai Vykdymo 
terminas 

Sėkmės kriterijai Atsakingas asmuo 

1. Atlikti veiklos kokybės 
įsivertinimą „Ugdymo proceso 
kokybė ir vertinimas“. 

Per metus Bus nustatyti ugdymo 
proceso privalumai ir 
trūkumai. 

Direktorius, 
pedagogai 

2. Rengiant darželio metų veiklos 
strategiją, atlikti strateginės 
situacijos analizę:  
išorinės aplinkos analizė, vidinės 
aplinkos analizė. 

Iki 2023 m. 
lapkričio 
pabaigos 

Bus įvertinta darželio 
situacija, sudaryta 
galimybė strategijai 
formuotis 

M. Buividavičienė 

3. Stebėti 2022 m.  mokytojų 
tarybos nutarimų  vykdymą. 

Per metus Užtikrinsime mokytojų 
tarybos nutarimų 
vykdymą. 

M. Biuvidavičienė 

4. Vykdyti ugdomojo proceso 
stebėseną: ugdymo proceso 
priežiūrą, patikrinimus, 
dokumentavimą, tikslinį ugdymo 
stebėjimą ir vertinimą. 

Nuolat pagal 
mėnesio 

veiklos planą. 

Medžiaga veiklos 
kokybės įsivertinimo 
atlikimui, gerosios 
patirties sklaida, 
gaunama aktuali 
informacija apie 
ugdomąjį procesą, 
darbo kokybės 
vertinimas. 

M. Buividavičienė 

5. Vykdyti maisto gamybos 
kontrolę pagal RVASVT sistemą. 

Nuolat Vaikai ugdomi 
saugioje, higienos 
normas ir taisykles 
atitinkančioje 
aplinkoje. 

Direktorius 

6. Vykdyti darželio personalo 
higienos taisyklių laikymosi 
stebėseną. 

Nuolat Gerosios higienos 
praktikos užtikrinimas. 

Direktorius 

 
Saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių įtvirtinimo programa 

„SVEIKAS DARŽELIS“ 
2023 metai 

 
 Situacijos analizė: darželį lankė  34 vaikai. Sveikos ir saugios gyvensenos įtvirtinimo 
programa pradėta vykdyti nuo 2003 m. rugsėjo 2 d. 2022 m. buvo keliamas tikslas: plėsti vaikų 
darželio bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžių įtvirtinimo bei sveikatos išsaugojimo ir 
stiprinimo politiką, veiksmingai vykdyti vaikų sveikatos ugdymą, kurti vaikų, tėvų, darbuotojų 
sveikatai palankią aplinką, užtikrinant tinkamą vaikų brandą mokyklai. Buvome numatę laukiamus 
rezultatus: bendruomenė geriau žinos  apie darželio veiklą saugios ir sveikos gyvensenos 
įtvirtinimo bei sveikatos saugojimo srityse, turės geresnes galimybes dalyvauti šioje veikloje bei 
aktyviai dalyvaus. Bendruomenės veikla bus sisteminga, nuosekli, veiksminga. Vaikai bus ugdomi, 
atsižvelgiant į jų amžių ir individualias galimybes. Pedagogai geriau gebės planuoti ir efektyviau 
organizuoti tokią veiklą. Tėvai aktyviai bendradarbiaus su pedagogais, vaikai gaus naujų žinių bei 
įgūdžių, bus sveikesni ir stipresni. 
 Ugdymas vyko pagal valstybinę sveikatos ugdymo programą „Sveikas darželis“, ją 
integruojant į darželio priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas. Kiekvieną mėnesį, 
pasirinkdamos temą pagal ugdymo planą, organizavome temines savaites, pramogas, varžybas, 
parodas, viktorinas. Siekėme, kad ugdymo turinį gerintų detalus formaliojo ugdymo planavimas ir 
aktyvus darželio pedagogų įsitraukimas į vaikų sveikatinimo veiklą. Žymiai pagerėjo taikomų 
ugdymo formų ir metodų kokybė, įvairovė ir efektyvumas, prieinamumas. Ugdomąją veiklą 
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organizavome pagal vaikų amžių ir galimybes. Vaikų sveikatinimas vyko kūno kultūros 
užsiėmimuose, buvo atliekami specialūs vaikų laikysenos, kūno judesių korekcijos pratimėliai, 
mankštos, lavinami vaiko judesiai, pusiausvyra. Veikė futbolo būrelis, šokių studija. 
 Tėvų dalyvavimas veikloje: visuose renginiuose – „Aš saugiai elgiuosi gatvėje – 
pažįstu eismo taisykles“, krepšinio turnyre, lesyklėlių parodėlėje, sveiko maisto vartojimo parodoje 
– viktorinoje ir kituose renginiuose aktyviai dalyvavo tėvai, seneliai. 
 Vaikų fizinis aktyvumas užtikrinamas, derinant vaikų judėjimą ir poilsį kūno kultūros 
užsiėmimų metu, sporto savaičių, sporto švenčių, kasdieninių mankštų, pasivaikščiojimų gryname 
ore metu. 
 Vaikų maitinimas: tobulinome vaikų maitinimą – įvedėme į meniu vaikų sveikatą 
tausojančius patiekalus, keliolika naujų patiekalų, maistą vitaminizuotame „C“ vitaminu, įsigijome 
šviežių sulčių spaudimo aparatą, naują viryklę, konvekcinę krosnelę, parengėme ir įdiegėme į 
praktiką  naujausias maisto gamybos, maisto gavimo, laikymo ir išdavimo kontrolės priemones, 
įsigijome naujų indų, inventoriaus maisto paruošimui bei patalpų švaros ir tvarkos – higienos 
palaikymui.  
 Aplinkos atnaujinimas: darželyje nuolat užtikrinama aplinkos švara, tvarka, atitinkanti 
higienos normų reikalavimus, atlikome patalpų remonto darbus, užtikriname nuolatinį patalpų 
valymą, vėdinimą, reikiamą apšvietimą, teritorijos tvarkymą, atnaujinome sporto aikštelę, jau 
įrengėme šalia vaikų žaidimų įrengimų minkštą dangą vaikų saugumui užtikrinti, įrengėme saugaus 
eismo aikštelę vaikams, bėgimo taką-stadijoną, padengtą minkšta saugia danga, atnaujinome 
gėlynus – papildėme naujais augalais, kompozicijomis, naujai apželdinome, įrengėme lysves 
daržovėms auginti vaikų įtraukiojo ugdymo bei darbinei veiklai įgyvendinti, žaidimų grupes 
aprūpinome naujais baldeliais., naujais žaislais, ugdymo priemonėmis. 

Svarstėme, nagrinėjome: nuolat informuojame darželio bendruomenę apie programos 
„Sveikas darželis“ vykdymą, t. y. įrengėme stendą, kuriame informuojame bendruomenę apie 
programos vykdymą, yra stendas tėvams, kuriame talpiname naujienas apie saugų – sveiką 
gyvenimo būdą, vaikų sveikatinimo problemas, vaikų pasiekimus, ugdymą. Programos vykdymą 
apsvarstome mokytojų tarybos posėdyje, tėvų susirinkimuose, metodinio pedagogų būrelio 
pasitarimuose. Programos rezultatus apibendriname mokslo metų pabaigoje, vaikams įteikiame 
„Sveikuolio“ pažymėjimus. Ieškome naujų darbo formų ir būdų, kad vaikų ir bendruomenės 
sveikatos vertybės taptų pedagogų, tėvų, darbuotojų, vaikų kasdieniu įpročiu ir norma. Stengiamės, 
kad įstaigoje būtų vertinamas vaikų sergamumas, higienos normų laikymasis, apie tai stengiamės 
informuoti tėvus. 
 Vykdydami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų darželio vaikų 
sveikatos ugdymo – sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą, remdamiesi vaiko gerovės 
užtikrinimo nuostata, 2023 m. keliame tikslą: nuolat rūpintis vaiko gerove, sveikata, ugdyti 
bendruomenės orientaciją į sveikatą kaip vertybę, kuri turi tapti įpročiu, gyvenimo norma, gerinti 
sveikatos ugdymo turinį, orientuojantis į vaiko kompetencijas, sieti vaikų sveikatos ugdymą su 
tautinės ir pilietinės savimonės prielaidų formavimu, su gamtosauginiu ugdymu, sveikos asmenybės 
formavimu, branda mokyklai, įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui įstaigoje. 

 
1. VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS: 

Data Ugdymo(si) veikla Vaikų 
amžius 

Numatomas rezultatas Organizatorius 

2023 m. 
rugsėjis 

Viktorina ugdytiniams „Aš 
saugus, kai žinau, kaip 
elgtis gatvėje“.  

5-7 m. Pagerės vaikų saugaus 
eismo kompetencijos. 

A. 
Kmieliauskienė 

O. 
Stankevičienė 

2023 m. 
spalis 

Paroda -  (piešiniai, 
konstrukcijos iš plastilino, 
popieriaus, aplikacijos, 
paveikslėliai), viktorina, 

5-7 m. Įgis naujų žinių apie save, 
savo kūną. 

A. 
Kmieliauskienė 
O. 
Stankevičienė 
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pokalbiai su ugdytiniais. 
„Pažįstu save, savo kūną“.  

2023 m.  
lapkritis 

Ekskursija į sveikatos 
priežiūros centrą, susitikimas 
su gydytoju odontologu 
„Sveiki ir sergantys  
dantukai“. 

3-7 m. Pagerės vaikų dantų 
priežiūros įgūdžiai ir 

žinios. 

A. 
Kmieliauskienė, 

L. Žilionienė, 
O. 

Stankevičienė 
2023 m. 
gruodis 

Ugdytinių kelionė į gamtą, 
tema „Myliu gamtą, 

paukštelius ir gyvūnėlius, 
žvėrelius“. Lesyklėlių 

gaminimas ir pakabinimas, 
inkilėlių gaminimas, miško 
paukšteliams ir žvėreliams 
vaišių stalas miške žiemą. 

4-7 m. Įgis naujų žinių apie 
žmogaus rūpinimąsi gamta, 
gyvūnais, paukščiais. Į 
veiklą įtraukiami tėvai – 
bendradarbiavimas su 
tėvais. 

Aušra 
Kmieliauskienė

Laima 
Žilionienė 

Ona 
Stankevičienė 

2023 m. 
sausis 

Žiemos sporto šventės 
organizavimas. 

3-7 m. Suteiks vaikams judėjimo 
džiaugsmą, aktyviai 
dalyvaus tėvai. 

Direktorius, 
pedagogai 

2023 m. 
vasaris 

Užsiėmimas ugdytiniams 
asmens higienos, kultūros 
ugdymo klausimais „Aš 
moku praustis, padėkot, kai 
pavalgau, apsirengt, 
nusirengt“. 

3-4 m. Higienos įgūdžių 
įtvirtinimas. 

Pedagogai 

2023 m. 
kovas 

Krepšinio turnyras tarp 
dviejų ugdytinių grupių. 

5-7 m. Vaikai kartu su tėveliais 
žais krepšinį. 

Pedagogai, tėvai 

2023 m. 
kovas 

Žemės dienos minėjimas – 
vaikų piešinių parodos 
ekologine, gamtosaugine 
tematika organizavimas. 

4-7 m. Ekologinis – 
gamtosauginis vaikų 
ugdymas. Kompetencijų 
įtvirtinimas. 

A. 
Kmieliauskienė 
O. 
Stankevičienė 

2023 m. 
balandis 

Pasaulinė sveikatos diena 
paminėjimas vaikų grupėse. 

3-7 m. Vaikai dalyvauja įvairioje 
veikloje, nagrinėja 
sveikatos ugdymo temas, 
stiprėja vaikų sveikatos 
ugdymo kompetencijos. 

Priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio 

ugdymo 
pedagogai, 
muzikos 
vadovas 

2023 m. 
gegužė 

Pavasario sporto šventės 
darželio bendruomenei, 
ugdytiniams organizavimas. 

3-7 m. Vaikai dalyvauja 
varžybose, estafetėse. 
Apdovanojami sveikuolių 
pažymėjimais. 

Pedagogai 

2023 m. 
birželis - 

liepa 

Ugdytinių darbas sode, oro 
vonios, maudymasis 
baseinėlyje, išvyka į mišką, 
prie upelio, sporto pratimai 
lauke. 

3-7 m. Vaikai įtvirtins darbinius 
įgūdžius, geriau pažins 
gimtojo krašto gamtą, 
pajus žmogaus ir gamtos 
netarpinį ryšį, meilę gamtai 
ir žmonėms. 

A. 
Kmieliauskienė 
O. 
Stankevičienė 

 
1. VAIKŲ OPTIMALAUS JUDĖJIMO UŽTIKRINIMAS: 

Laikas Ugdomoji veikla Dalyvauja Laukiamas 
rezultatas 

Organizatorius 

Kasdien Rytinė ir popietinė 
mankšta vaikams ir 

Visi vaikai 
ir pedagogai 

Vaikai dieną 
pradeda judėjimu, 

Pedagogai 
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pedagogams. pratinasi sveikai 
gyventi. 

Kelis 
kartus per 

savaitę 
salėje 

arba lauke 

Kūno kultūros 
valandėlių 

organizavimas ir 
priežiūra. 

3 - 7 m. Stiprinama ir 
saugoma vaikų 

sveikata, 
atsižvelgiant į vaikų 

amžių. 

Pedagogai 

Nuolat Optimalaus vaikų 
judėjimo grupėje 

stebėjimas. 

3 - 7 m. Vaikams įrengti 
judėjimo centrai 
grupėje, kurie 
tenkina vaikų 
poreikį judėti. 

Pedagogai 

Penkis 
kartus per 

savaitę 

Muzikos valandėlė, 
choreografijos 
pratimai, šokio 

elementai, šokiai, 
žaidimai 

3 - 7 m. Tenkinamas vaikų 
poreikis judėti pagal 
muzikinį ritmą, 
noras muzikuoti, 
galimybė pažinti 
muzikos rūšis, 
stilius, ritmo kaitą, 
gebėjimas judėti 
pagal ritmą, klausos 
vystymas, judesių 
lavinimas. 

A. Kmieliauskienė, 
Laima Žilionienė 

O. Stankevičienė 

Vieną 
kartą per 
mėnesį 

Muzikinė diskoteka, 
Šokių studija 

3 - 7 m. Tenkinamas vaikų 
poreikis judėti, 
lavinami 
choreografiniai 
įgūdžiai, klausa, 
ritmo pajutimas. 

Pedagogai, muzikos 
vadovas 

Vieną 
kartą per 
savaitę 

Krepšinio būrelis – 
krepšinio elementų 
ir žaidimo 
mokymas, veikia 
futbolo būrelis 

5 - 7 m. Vaikai išmoks žaisti 
krepšinį., futbolą. 

Pedagogai 
 

 

 
3. VAIKŲ GRŪDINIMAS: 

Data  Ugdomoji veikla Dalyviai Laukiamas 
rezultatas 

Organizatorius 

Nuolat Vaikų grūdinimas – 
vaikščiojimas basomis, oro 
vonios, vanduo, apranga 
pagal sezoną, minimalus 
drabužių sluoksnis, 
dengiantis kūną, saikingas 
judėjimas, pasivaikščiojimai 
lauke, mankštos, burnos 
skalavimas po valgio, 
prausimasis drungnu 
vandeniu ir t.t. 

Visi vaikai  
3 - 7 m. 

Stiprės saugoma 
vaiko sveikata, jo 

organizmo 
galimybės, 

ištvermė, mažės 
vaikų 

sergamumas. 

A. 
Kmieliauskienė 
O. Stankevičienė 

 
2. VAIKŲ MITYBA 

Data Uždaviniai, veikla Laukiamas rezultatas Organizatorius 
Nuolat Gerinti vaikų maitinimą, Kokybiškesnis ir Direktorius 
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įvairinti valgiaraštį pagal 
naujas receptūras ir 
technologijas, į maisto racioną 
įdiegti naujus, sveikus 
patiekalus. 

sveikesnis vaikų maistas. 

Nuolat Vykdyti virtuvės veiklos, 
sandėlio maistui laikyti, maisto 
gamybos, saugojimo ir 
išdavimo kontrolę. 

Nuolatinis maisto 
gamybos kokybės 
vertinimas. 

Direktorius, ūkvedys, 
virėjas 

Nuolat Bulves ir kitas daržoves pirkti 
iš ūkininkų. 

Užtikrinti žemas kainas ir 
kokybę. 

Direktorius, ūkvedys 

Nuolat Grupėje tėvams parengti 
informacinę medžiagą apie 
sveiką mitybą. 

Pagerės tėvų žinios apie 
sveiką vaikų mitybą, 
užtikrinamas sveikas 
vaiko maitinimas 
namuose. 

A. Kmieliauskienė 
O. Stankevičienė 

Per 
metus 

Įdiegti kelis naujus patiekalus 
iš sveiko maisto sąrašo. 
Parengti informacinį straipsnį 
tėvams apie sveiką vaikų 
maitinimą, naudotis 
naujausiomis maisto 
receptūromis ir gaminimo 
technologijomis, skirtomis 
gaminti maistą vaikams nuo 3 
- 7 m.  

Bus įvairesnis, geresnis 
maisto asortimentas, 
tėvai bus informuoti apie 
vaikų maitinimą 
įstaigoje, pagerės visų 
darželio vaikų maitinimo 
kokybė. 

Direktorius 

 
3. SVEIKA IR SAUGI APLINKA: 

Data Veikla Laukiamas rezultatas Organizatorius 
Per metus, 
pastoviai 

Atlikti darželio aplinkos 
higienos laikymosi vertinimą, 
stebėti aplinkos švarą, tvarką, 
aplinkos saugumą – laiku šalinti 
aplinkos prietaisų gedimus, 
netinkamą inventorių, žaislus 
pakeisti naujais, prižiūrėti 
teritorijos būklę, įrengimų 
saugumą, estetinį vaizdą. 

Laiku pašalinsime esamus 
trūkumus, aplinka bus saugi, 
patraukli, geros estetinės 
išvaizdos. 

Direktorius, 
ūkvedys 

Pagal 
būtinybę, 
pasibaigus 
mokslo 
metams 

Įvertinti aplinkos higieninę 
būklę, laiku atlikti būtinus 
remonto darbus, pasiruošti 
šildymo sezonui, ištirti vandens 
kokybę, tirti maisto kokybę, 
fiksuoti patikros žurnaluose. 
Atlikti remonto darbus, į talkas 
įtraukti ir vaikų tėvus, esant 
būtinybei  -  
pakeisti smėliadėžėje smėlį, 
dėžę, reikalui esant, 
suremontuoti, įrengti naują 
pavėsinę, prižiūrėti tvarką ir 
švarą teritorijoje, įrengti naują 

Pagerės aplinkos sanitarinė – 
higieninė būklė. 

Direktorius, 
ūkvedys, pastato 
įrengimų 
priežiūros 
darbininkas. 
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dangą sporto aikštynui, saugaus 
eismo aikštelę, renovuoti pastato 
išorės sienų ir skliautų dangą, 
pamatus, įrengti antro aukšto 
patalpas. 

 
4. DARBAS SU TĖVAIS 

Data Veikla Laukiamas rezultatas Organizatorius 
Nuolat Tėvų švietimas - įrengti grupėje 

informacinį stendą sveikos ir saugios 
gyvensenos temomis: 

1. Vaiko raidos. 
2. Sveikos mitybos. 
3. Sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo. 
4. Vaikų antropometriniai 

duomenys ir kt. 

Tėvai geriau žinos apie 
programą „Sveikas darželis“, 
pastoviai gaus ir atnaujins savo 
žinias apie sveiką gyvenseną bei 
apie savo vaiko sveikatą. 

M. 
Buividavičienė, 

A. 
Kmieliauskienė 
O. 
Stankevičienė 

Nuolat Šventes, popietes ir varžybas, 
viktorinas organizuoti ir jose 
dalyvauti kartu su tėvais. 

Tėvai aktyviai dalyvaus 
ugdymo procese, vyks abipusis 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas, stiprės 
ryšiai su tėvais. 

Direktorius, 
pedagogai, 
muzikos 

vadovas,tėvai. 
 

 Organizuoti tėvų susitikimus su 
gydytojais, higienos specialistais, 
pedagoginės – psichologinės 
tarnybos specialistais, parengti 
tėvams informacinius biuletenius 
apie vaikų sveikatos problemas, 
sveiką gyvenimo būdą, sveiką 
mitybą, vaikų su spec. poreikiais 
ugdymo galimybes ir būdus ir kt. 

Tėvai turės galimybę tiesiogiai 
dalyvauti vaikų ugdymo 
procese, gerės vaikų ir šeimos 
sveikata, tėvai mokysis sveikai 
gyventi ir sveikai maitintis. 

Direktorius, 
pedagogai. 

 
 
PRITARTA    
Onuškio darželio tarybos 
posėdžio 2023 m. sausio 10 d. 
protokolu Nr. DT-1 
 
 

 

 
 


