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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“  

2021-2022 M.M.  VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

  Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“ savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Marijampolės 

savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, vaikų lopšelio-

darželio nuostatais ir kitais teisės aktais. 

 Veiklos planas parengtas vadovaujantis valstybinės švietimo strategijos 2013-

2022 metų bei Lietuvos švietimo įstatymo nuostatomis, Bendrosiomis programomis, lopšelio-

darželio strateginiu planu 2021-2023 metams, vidaus veiklos įsivertinimo rezultatais bei 2020-

2021 mokslo metų veiklos plano įgyvendinimo rezultatais, veiklos ataskaitomis, išvadomis. 

 

II. 2020-2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ  

 

Veiklos prioritetai: 

1. Mokymosi pagalbos teikimas įvairių poreikių ugdytiniams, vertinant kiekvieno 

pažangumą. 

2.Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas, gerinant įstaigos veiklos kokybę. 

3. Pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios visos bendruomenės narių savijautą, 

kūrimas. 

Metinės veiklos tikslas – bendrauti ir bendradarbiauti su šeima ir socialiniais partneriais, 

teikti kokybiškas ugdymo paslaugas. 

Uždaviniai: 

• Užtikrinti kokybišką ugdymą, plėtojant inovatyvių metodų taikymą ugdomajame 

procese. 

• Skatinti savarankiškumą ir atsakomybę, formuojant įstaigos ir kiekvieno ugdytinio 

poreikius atitinkantį ugdymo turinį, siekiant atskleisti vaikų kūrybines galias, puoselėjant 

etnokultūros tradicijas, pilietiškumo nuostatas. 

• Turtinti ir modernizuoti įstaigos materialinę bazę visapusiškam vaikų ugdymui. 

2020-09-01 Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje sukomplektuota 12 grupių, jas 

lankė 208 vaikai.  Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-

347 reorganizuoti Marijampolės vaikų darželį „Linelis“ prijungimo būdu prie Marijampolės 

vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ ir reorganizavimą baigti 2021 m. sausio 4 d.  



2021 m. sausio 5 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ suformuotos: 

Eil. Nr. Grupės Grupių skaičius Vaikų skaičius 

1. Ankstyvojo ugdymo grupė (1-2 m.) 1 10 

2. Lopšelio grupės (2-3 m.) 3 45 

3. Ikimokyklinio ugdymo grupės (3-5 m.) 9 168 

4. Priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.) 3 54 

Viso: 16 277 

Kuriant lopšelio-darželio bendruomenę svarbu numatyti viziją. Tai saugi, moderni ir 

nuolat besimokanti, atvira šeimai ir partnerystei ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į 

šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas, kurios tenkina prigimtinius, kultūrinius vaiko poreikius. 

Misija – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos valstybės ir savivaldybės deleguotos 

funkcijos ir švietimo prioritetai. Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius. Puoselėti individualius vaiko 

gebėjimus ir poreikius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę, sudaryti tam palankias sąlygas.  

Kuriame aktyvią, atsakingą bendruomenę, organizuojame renginius, susirinkimus, 

įvedėme elektroninį dienyną greitam, informatyviam dialogui. Lopšelio-darželio grupių 

bendruomenė sukūrė Facebook grupes, kuriose dalinasi informacija apie ugdytinių poreikius, 

ugdymo ypatumus ir kt. Įgyvendinome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.  

Atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 

nuostatos.  Pasiekimai ir pažanga fiksuojami ir dokumentuojami, parengta pasiekimų diagrama, 

kur pasiekimai žymimi grafiškai. Apie vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą tėvai 

informuojami individualiai bei grupių tėvų susirinkimų metu. 

Užtikrinome švietimo pagalbos kompleksiškumą specialiųjų ugdymosi poreikių 

ugdytiniams. Vykdyta ilgalaikė 2020-2021 m. m. Marijampolės logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinio būrelio programa. 90% dalyvavo logopedai, specialieji pedagogai. 

2020 m. III ketvirtyje įsteigta mokytojo padėjėjo darbui su specialiųjų poreikių 

ugdytiniais (0,5 etatinio vieneto krūviu). Įsigytos priemonės darbui su SPU turinčiais 

ugdytiniais. Mokymai, seminarai, konferencijos vyko nuotoliniu būdu.  

Vykdėme prevencinį projektą „Šypsausi ir augu“. Ugdymo procesas grindžiamas 

bendruomeniškumo, tęstinumo ir partnerystės su šeima principais. Tėvai aktyviai dalyvauja 

įstaigos veikloje, atvirų durų dienose bei savanoriškose veiklose. Toliau tęsiamos 

bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais. Įgyvendinome Nacionalinės švietimo 

agentūros projektą „Tęsk“, kuriame buvo išbandomas ir tobulinamas stažuotės modelis 2020-

2021 mokslo metams. Projekto dalyviai dalyvavo įvairiose numatytose veiklose (refleksijos, 

mokymai, supervizijos ir pan.), skirtose kompetencijų tobulinimui. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu dėl pradedančio pedagogo 

stažuotės.  Stažuotės tikslas – plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiau 

integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę, gaunant tikslingą pagalbą. Grįžtamasis ryšys: 

pasidalijimas gerąja darbo patirtimi – atvirų veiklų stebėjimas, projekto pristatymas mokytojų 

tarybos posėdyje nuotoliniu būdu. 

Glaudžiai bendradarbiaujame su Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio 

darbo fakultetu dėl studentų praktinio mokymo. Sudarome sąlygas ikimokyklinio ugdymo 

studentams atlikti pedagoginę, pažintinę praktiką (ugdomoji ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo praktika). 

Įgyvendinant 2020 m. tikslus ir uždavinius pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

Tikslingai panaudojant biudžeto ir mokymo lėšas buvo atnaujintos ir sukurtos naujos 

edukacinės aplinkos. Sėkmingai įgyvendintos įstaigos veiklos,  ugdymo proceso efektyvinimo, 

dokumentų valdymo, tobulinimo, planavimo, vertinimo ir įsivertinimo procedūros. Atliktas 

RVASVT auditas ir sistemingai vykdyta vaikų maitinimo kontrolė, nepedagoginių darbuotojų 



metinės veiklos vertinimas, mokslo metų pabaigoje vykdomi pokalbiai su pedagogais bei 

pristatytos veiklos ataskaitos už 2020-2021 m. m. 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės 100%aprūpintos baldais, patalyne, žaislais bei 

kitomis ugdymo priemonėmis. Grupių aplinkos estetiškos, atitinkančios vaikų amžių ir 

poreikius.  Lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ sudarytos palankios sąlygos vykdyti 

savanoriškas veiklas, priimant savanorius bei bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. 

Tęsiama bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės krašto samariečių bendrija, parengti 

savanorystės planai (bendros veiklos, projektai, akcijos, mugės). 

Planuodama įstaigos strategiją inicijavau ir sudariau darbo grupę strateginiam planui bei 

lopšelio-darželio veiklos planui rengti. Koordinuoju jų veiklą, kartu su darbo grupe analizuoju 

stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis, rengiame strateginio plano už 2020 m. veiklos ataskaitą. 

Parengiau ir patvirtinau vaikų lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles, kurios 

reglamentuoja lopšelio-darželio bendruomenės veiklą (2020 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-

82). 

Nuolat kuriame palankų bendruomenės nariams mikroklimatą vaikų lopšelyje-darželyje 

„Želmenėliai“. Nuoseklus ir sistemingas bendruomenės narių įtraukimas į palankaus 

mikroklimato kūrimą geriną ugdymo proceso kokybę. 

2020 m. sausio-birželio mėn. psichologas kartu su socialiniu pedagogu vykdė projektą 

„Pažink save. Pažink kitus“. 

Spalio-gruodžio mėn. buvo organizuojamas video mokymų peržiūros aptarimas, 

diskusijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Socialaus elgesio ugdymas 

darželyje“.  

Kovo-gegužės mėn. teiktos rekomendacijos nuotoliniu būdu ugdytinių tėvams 

„Pasirūpinkime savo šeimos emociniu gyvenimu“, „Vaikų motyvacija, pagyrimai“ ir kt. 

Ugdytinių tėvams skaitytas pranešimas ikimokyklinio ugdymo 5 gr. tėvų susirinkime 

nuotoliniu būdu „Adaptacija. 3 m. amžiaus vaikų raidos ypatumai“. 

Pravesti mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Socialaus 

elgesio ugdymas darželyje“, analizuota tema „Šeimos ir pedagogų sąveika“. 

Dalyvavome pilietinėse iniciatyvose: „Tolerancijos dėlionė“, „Atmintis gyva, nes 

liudija“, „Gyvasis tautos žiedas“, akcija „Sąmoningumo didinimo mėnuo. Be patyčių“. 

Aktyviai įsijungėme į  Respublikinę akciją „Padovanokim gerą nuotaiką ir šypseną“, 

skirtą Pasaulinės psichikos sveikatos dienai, organizavome veiklą Tarptautinei antikorupcijos 

dienai paminėti „Augu sąžiningas“. Įgyvendinome prevencinę programą „Šypsausi ir augu“ 

(tęstinis); 2020 m. vasario 12 d. organizavome skaitovų festivalį „Eilėraščių kraitelė 2020“, 

kuriame dalyvavo visos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos. 

Įstaigos ugdytiniai dalyvavo respublikinėse ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų parodose: 

 „Auskim juostą tautiškumo“ (org. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“); 

 „Puošia, šildo, pasakoja“ (org. Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“); 

 „Vėl plazda trispalvės“ (org. Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“); 

 „Graži tu mūsų brangi Tėvyne“ (org. Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-

darželis); 

 „Sudėliok rudenį“ (org. Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“); 

 „Išpuošim Lietuva tave visom spalvom trispalvės“ Vaikų ir pedagogų kūrybinių 

darbų paroda (org. Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“); 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fotografijos paroda „Velykų medis“ 

(org. Panevėžio lopšelis-darželis „Jūratė“); 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ekologinis steam projektas „Mano 

pareiga, kad šypsotųsi mūsų planeta – žemė“ (org. Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“) ir kt. 

Marijampolės savivaldybėje: 



 „Mano gimtieji namai Lietuvoje“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 

„Pasaka“); 

 „Ruduo su Anzelmo Matučio poezija“ (org. Marijampolės savivaldybės Anzelmo 

Matučio gimnazija); 

 „Balti užuolaidų raštai“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“); 

 Kūrybinių darbų paroda „Grybų karalystė“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis-

darželis „Želmenėliai“); 

 Kūno kultūros ir sporto diena „Eik ir sveik“. Išvyka į poezijos parką (org. 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“) ir kt. 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ veiklos kokybės įsivertinimą vykdė 

direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 2020 m. lapkričio 12 d. darbo grupė atliko lopšelio-

darželio „Želmenėliai“ platųjį veiklos kokybės įsivertinimą. Koordinavimo grupė pateikė 

įsivertinimo duomenis lopšelio-darželio bendruomenei. Kasmet lopšelio-darželio įsivertinimo 

išvadas panaudojame įstaigos veiklos tobulinimui, planavimo procesams pagrįsti.  

Atliktas platusis veiklos kokybės įsivertinimas. 

Lopšelio-darželio veiklos vertinime dalyvavo 46 bendruomenės nariai. Respondentai, 

pateiktoje 2020 m. plačiojo veiklos vertinimo formoje, įvertino kiekvieną pagalbinį rodiklį 

pagal keturis lygius (4 lygis (81-100%), 3 lygis (70-80%), 2 lygis (69-50%), 1 lygis (20-49%). 

        Vertinimo šaltiniai - atlikdami platųjį veiklos įsivertinimą įstaigos pedagogai analizuoja 

visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 – 

labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai. Apžvelgus įstaigos situaciją, 

išsiaiškinus įstaigos privalumus ir probleminius (mažiausiai įvertintus) pagalbinius rodiklius, 

einama gilyn, pasirenkant vieną ar kelis rodiklius detaliai (giluminei) analizei. 

Geriausiai įstaigoje vertinamos šios veiklos sritys: 

1 5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas 3,46 

2 2.1.2.  Programų tarpusavio dermė 3,57 

3 6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas 3,75 

4 

6.4.3.  Savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimų ir 

veiksmų dermė 
3,81 

5 6.4.1. Mokyklos savivaldos institucijų kūrimas 3,86 

 

5. Tobulintinos veiklos sritys: 

1 4.3.1.  Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė 2,53 

2 1.1.3.  Mokyklos mikroklimatas 2,78 

3 

1.3.1.  Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybė 
2,78 

4 

1.3.2.  Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 
2,78 

5 3.2.3.  Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga 2,80 

 

2020 m. rugsėjo 1 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ dirbo 58 darbuotojai: 

 administracijos darbuotojų – 4; 

 pedagoginių darbuotojų – 30; 

 nepedagoginių darbuotojų – 24. 

2020 m. sausio 1 d. pareigybių skaičius buvo – 50,87. 

2020 m. rugsėjo 1 d. pareigybių skaičius buvo – 53,90. 



Reorganizavus vaikų darželį „Linelis“ prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų 

lopšelio-darželio „Želmenėliai“, Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. 

sprendimu Nr. 1-375 „Dėl maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose“ 2021 

m. sausio 5 d. Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje buvo 70,8 pareigybių. 

Darbuotojų kvalifikacija: 

Eil. Nr. Kvalifikacija Skaičius 

1. Mokytojas metodininkas 2 

2. Mokytojas  13 

3. Vyresnysis mokytojas 15 

4. Psichologas  1 

5. Vyresnysis logopedas 2 

6. Socialinis pedagogas-metodininkas 1 

Iš viso pedagogų: 34 

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė 

Stiprybės. 

1. Lopšelio-darželio atvirumas ir svetingumas. 

2. Komandinis darbas, geras emocinis mikroklimatas. 

3. Sukurtos ir puoselėjamos edukacinės aplinkos. 

4. Didelis dėmesys skiriamas nuosekliam švietimo sistemos planavimui, vertinimui ir 

įsivertinimui (vidaus auditas, strateginis planavimas, pedagoginio darbo sklaida). 

5. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

6. Efektyvus, racionalus materialinių išteklių panaudojimas. 

7. Kokybiškų ugdymo paslaugų prieinamumas, kvalifikuota švietimo pagalba vaikui. 

8. Neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos įvairovė. 

Silpnybės.  

1.Daugėja vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų. 

2. Reikalinga pakeisti šilumos mazgą ir atlikti kapitalinį remontą. 

3. Reikalinga lopšelio-darželio renovacija. 

Galimybės.  

1.Skatinti vaikų tėvus dalyvauti lopšelio-darželio bendruomenės veikloje. 

2. Projektinės veiklos plėtojimas (miesto, šalies, tarptautiniu mastu). 

3. Kurti ir tobulinti edukacines aplinkas. 

4. Efektyvinti lopšelio-darželio savivaldos veiklą. 

5. Kvalifikacijos tobulinimą susieti su veiklos prioritetais. 

6. Tvirtos lopšelio-darželio bendruomenės kūrimas. 

7. Stiprinti viešuosius ryšius, formuojant lopšelio-darželio įvaizdį. 

8. Užtikrinti sveikatai palankų vaikų maitinimą. 

9. Vykdyti gerosios patirties sklaidą. 

Grėsmės.  

1.Ekonominė situacija šalyje. 

2. Tėvų atsakomybės stoka vaikų ugdymosi ir bendravimo klausimais. 

3. Žemėjantis vaikų sveikatos indeksas. 

4. Jaunų pedagoginių darbuotojų trūkumas. 

5. Šalies ekonominė padėtis riboja švietimo įstaigų finansavimą: maži mokytojų ir kitų 

darbuotojų atlyginimai. 

 

 

 



III. 2021-2022 MOKSLO METŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS JIEMS 

ĮGYVENDINTI  

 

Veiklos prioritetai: 

1. Saugus ir sveikas vaikas. 

2. Kūrybiško vaiko ugdymas. 

3. Savarankiškas, atsakingas vaikų lopšelis-darželis, ugdantis jaunuosius piliečius. 

Metinis veiklos tikslas – vykdyti kokybišką, į kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnį, 

poreikius ir pažangą orientuotą ugdymą. 

Uždaviniai: 

1. Siekti, kad ugdymosi programų įgyvendinimas tenkintų individualius ugdytinių 

poreikius, užtikrintų jų kompetencijų plėtrą, atlieptų šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus, 

visuomenės poreikius. 

2. Stiprinti mokytojų kompetencijas bei nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą, palaikyti 

besimokančios bendruomenės idėjas. 

3. Turtinti ir modernizuoti įstaigos materialinę bazę visapusiškam vaikų ugdymui. 

 

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Vykdymo laikas Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdyti 

kokybišką, į 

kiekvieno vaiko 

amžiaus tarpsnį, 

poreikius ir 

pažangą orientuotą 

ugdymą. 

1. Siekti, kad 

ugdymosi 

programų 

įgyvendinimas 

tenkintų 

individualius 

ugdytinių 

poreikius, 

užtikrintų jų 

kompetencijų 

plėtrą, atlieptų 

šiuolaikinius 

ugdymo(si) 

tikslus, 

visuomenės 

poreikius. 

1.1. Įstaigos 

metinio veiklos 

plano 2020-2021 m. 

m. parengimas. 

Visus mokslo 

metus 

Direktorius 

Darbo grupė 

1.2. Organizuoti 

pedagoginio 

personalo darbą. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  1.3. Motyvuoti, 

skatinti, teikti 

pagalbą 

mokytojams. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  1.4. Tęsti 

sveikatingumo, 

meninio, ekologinio 

ugdymo idėjų, 

įgyvendintą per 

projektines veiklas, 

akcijas, šventes ir 

kt. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Grupių 

mokytojai 

  1.5. Vykdyti grupių 

aprūpinimą ugdymo 

priemonėmis. 

Nuolat Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 



ugdymui 

  1.6. Pritaikyti 

ugdymo turinį 

skirtingų ugdymosi 

poreikių turintiems 

vaikams. 

Nuolat Pagalbos vaikui 

specialistų 

komanda 

Grupių 

mokytojai 

  1.7. Ugdomosios 

veiklos stebėsena, 

ugdymo turinio 

pritaikymas 

individualiems 

vaikų poreikiams. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

  1.8. Organizuoti 

pedagoginių 

darbuotojų darbą 

ligos metu. 

Pagal poreikį Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  1.9. Organizuoti 

techninio personalo 

darbą. 

Nuolat  Direktorius 

Ūkvedys 

  1.10. Užtikrinti 

sklandų įstaigos 

funkcionavimą. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  1.11. Įgyvendinti 

sveikatos projektą 

„Kai judėsiu-

sveikas augsiu“. 

Iki 2021-12-31 

(gautas 

finansavimas 700 

Eur) 

Socialinis 

pedagogas 

  1.12. Įgyvendinti 

aplinkos apsaugos 

projektą „Gamta – 

mūsų namai“. 

Iki 2021-12-31 

(gautas 

finansavimas 500 

Eur) 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

  1.13. Parengto 

mobingo ir 

psichologinio 

smurto darbo 

aplinkoje 

prevencijos ir 

intervencijos 

tvarkos aprašą. 

2021-09 Direktorius 

Ūkvedys 

  1.14. Organizuoti 

mokymus ugdytinių 

tėvams „Efektyvios 

tėvystės įgūdžių 

mokymai“ (8 

susitikimai). 

2021-2022 m. m.  Psichologas 

  1.15. Paskaita 

įstaigos 

pedagogams 

„Pagrindiniai vaiko 

poreikiai ir 

 Psichologas 



motyvai“. 

  1.16. Organizuoti 

mokymus darželio 

bendruomenei apie 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

psichologinių krizių 

požymius ir jų 

įveikimo būdus, 

ugdymo strategijas, 

savęs pažinimą. 

2021-2022 m. m. Psichologas 

  1.17. Pagalba 

vaikams, skatinti 

priimti tinkamus 

socialinius, 

emocinius 

sprendimus 

kasdieninėje 

veikoje.(Įgyvendinti 

tarptautinės 

socialinių įgūdžių 

programos „Zipio 

draugai“, 

„Kimochis“). 

2021-2022 m. m. Priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

  1.18. Konkursas 

„Išradingiausia 

mokytojo padėjėja“. 

2021-2022 m. m. Maitinimo 

organizatorius 

  1.19. Organizuoti 

vaikų maitinimą 

grupėse bei vykdyti 

kontrolę. 

2021-2022 m. m. Direktorius 

Maitinimo 

organizatorius 

  1.20. Vykdyti 

programas „Pienas 

vaikams“ bei 

„Vaisių vartojimo 

skatinimas 

mokykloje“. 

2021-2022 m. m. Direktorius 

Maitinimo 

organizatorius 

  1.21. Ataskaitų ir 

įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų 

rengimas. 

Gruodis  Direktorius  

  1.22. Rengti lėšų 

sąmatas. 

Gruodis, esant 

poreikiui 

Direktorius 

Vyriausiasis 

buhalteris 

  1.23. Rengti finansų 

kontrolės ataskaitą. 

Gruodis  Direktorius 

Vyriausiasis 

buhalteris 

  1.24. Rengti 

tarifikacijas. 

Rugsėjis   Direktorius 

Direktoriaus 



pavaduotojai 

ugdymui 

  1.25. Rengti etatų 

sąrašus. 

Rugsėjis  Direktorius 

Vyriausiasis 

buhalteris 

  1.26. Rengti 

civilinės saugos 

prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimo 

ataskaitą. 

Kovas  Ūkvedys  

  1.27. Rengti statinio 

techninės priežiūros 

planą. 

Nuolat  Ūkvedys  

  1.28. Analizuoti 

vykdomų ugdymo 

programų 

įgyvendinimą. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  1.29. Vykdyti 

neformaliojo 

švietimo programų 

įgyvendinimą. 

Visus mokslo 

metus 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytojai 

  1.30. Rengti 

ilgalaikius planus 

Rugsėjis Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ir neformaliojo 

ugdymo 

pedagogai bei 

pagalbos vaikui 

specialistai  

  1.31. Strateginio 

plano 2022-2024 m. 

m. rengimas. 

Spalis  Direktorius 

Darbo grupė 

  1.32. Įstaigos 

veiklos kokybės 

giluminis 

įsivertinimas. 

Lapkritis-vasaris Darbo grupė 

  1.33. Švietimo 

stebėsenos 

ugdymas. 

Pagal nustatytus 

planus 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  1.34. Kultūrinių, 

sportinių, 

edukacinių renginių 

organizavimas. 

Pagal nustatytus 

planus 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

  1.35. Dalyvavimas 

miesto, šalies ir 

tarptautiniuose 

Pagal nustatytus 

planus 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 



projektuose. ugdymui 

Priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

  1.36. Visuotinas 

tėvų ir 

bendruomenės 

susirinkimas „Tėvų 

vaidmuo ir 

atsakomybė 

ruošiant vaiką į 

darželį“. 

Lapkritis  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

  1.37. Edukacinės-

kūrybinės popietės 

su lopšelio amžiaus 

vaikais.  

Kovas  Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

  1.38. Skaitovų 

festivalis 

„Eilėraščių 

kraitelė“. 

Vasaris, kovas Organizatorius 

vaikų lopšelio-

darželio 

„Želmenėliai“ 

grupių 

mokytojai 

 2. Stiprinti 

mokytojų 

kompetencijas 

bei nuolatinį 

kvalifikacijos 

tobulinimą, 

palaikyti 

besimokančios 

bendruomenės 

idėjas. 

2.1. Kurti 

mokymąsi 

skatinančios 

organizacijos 

atmosferą. Skatinti 

bendradarbiavimo 

kultūrą tarp įstaigos 

darbuotojų. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  2.2. Tobulinti 

kiekvieno 

darbuotojo gerosios 

darbo patirties 

sklaidos būdus 

įstaigoje ir už jos 

ribų. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  2.3. Organizuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

seminarus įstaigoje 

pedagogams, 

aptarnaujančiam 

personalui, tėvams 

aktualiomis 

temomis. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  2.4. Vykdyti Pagal programą Direktorius 



pedagogų atestaciją. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  2.5. Sistemingai 

taikyti įvairias 

skatinimo 

priemones 

pedagogams, 

nepedagoginiams 

darbuotojams, 

tėvams, vaikams. 

Pagal poreikį Direktorius 

Lopšelio-

darželio taryba 

Mokytojų 

taryba 

  2.6. Bendrų veiklų 

su socialiniais 

partneriais 

įgyvendinimas 

2021-2022 m. m. 

Pagal 

bendradarbiavimo 

planą 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  2.7. Patobulinti 

ankstyvojo ugdymo 

pedagogų 

kompetencijas, 

užtikrinant 

kokybišką ugdymą. 

Nuolat  Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

  2.8. Pedagogų 

kasmetinio veiklos 

vertinimo 

organizavimas. 

Metiniai pokalbiai. 

Gegužė  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  2.9. Pedagogų 

veiklos savianalizės 

formų atnaujinimas. 

Lapkritis  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  2.10. Patirties 

sklaida. 

Ugdomosios 

veiklos 

organizavimas (ne 

pedagogo ir vaiko 

sąveika). 

Sausis  Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  2.11. Pedagogų 

lyderystė telkiant 

tėvus. 

Gruodis  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  2.12. Kvalifikuotos 

pagalbos teikimas 

ugdytinių šeimoms. 

Visus mokslo 

metus 

Vaiko gerovės 

komisija 

  2.13. Grupių tėvų 

susirinkimai.  

Kartą per pusmetį Direktorius 

Priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 



  2.14. Atvirų durų 

dienos. 

Kartą per pusmetį Direktorius 

Priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

  2.15. Informacijos 

ir pedagoginės 

pagalbos teikimas 

ugdytinių tėvams. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Pagalbos 

specialistai 

  2.16. Vykdyti 

įstaigos veiklos 

kokybės 

įsivertinimą. 

Pagal planą Darbo grupė 

  2.17. Atlikti 

pedagoginių ir 

nepedagoginių 

darbuotojų metinės 

veiklos vertinimą. 

Sausis  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 3. Turtinti ir 

modernizuoti 

įstaigos 

materialinę 

bazę 

visapusiškam 

vaikų 

ugdymui. 

3.1. Vaikų lopšelio-

darželio 

„Želmenėliai“ 

išorės pastato 

renovacija. Drenažo 

darbai.  

2021-09-01 – 

2022-03-01 

Direktorius  

  3.2. Užtikrinti 

šiuolaikišką, sveiką, 

saugią ugdymosi 

aplinką. 

Nuolat  Administracija  

  3.3. Modernių, 

palankių vaiko 

sveikatai ir aktyviai 

fizinei veiklai 

erdvių įrengimas. 

Nuolat  Administracija 

  3.4. Naujai perkloti 

deformuotus 

takelius sporto 

aikštyne. 

2021-09-15 Direktorius 

Ūkvedys 

  3.5. Veiklos 

kampelių peržiūra, 

ugdančios aplinkos 

tobulinimas. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  3.6. Atlikti lauko Nuolat  Ūkvedys 



aikštelių patikrą. Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  3.7. Įkurti poilsiui ir 

kūrybinei veiklai 

skirtas zonas lauke. 

Pagal poreikį Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

  3.8. Organizuoti 

sveikatingumo 

renginius įstaigoje. 

Nuolat  Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

  3.9. Naujų 

ugdomųjų 

priemonių 

įsigijimas. 

Visus mokslo 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

  3.10. Įrengti vidaus 

edukacines erdves 

tyrinėjimams, 

eksperimentams, 

stebėjimams. 

Visus mokslo 

metus 

palaipsniškai 

Direktorius 

Darbo grupė 

  3.11. IT įsigijimas. Pagal poreikį Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

  3.12. Lauko 

įrenginių, žaidimų 

aikštelių įsigijimas, 

saugos įvertinimas, 

priežiūra. 

Pagal poreikį Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Ūkvedys 

 

  3.13. Atlikti 

įstaigos einamojo 

remonto darbus. 

Pagal poreikį Ūkvedys 

 

  3.14. Vykdyti 

kontrolę virtuvės, 

virtuvėlių, grupės 

priemonių, įrangos 

tinkamumą. 

Per mokslo metus Ūkvedys 

 

  3.15.  Atlikti 

statinio būklės 

analizę. 

Nuolat  Ūkvedys 

 

  3.16. Atlikti 

maitinimo, geros 

higienos praktikos 

taisyklių vidaus 

auditą. 

II ketvirtis Maitinimo 

organizatorius 

  3.17. 10-oje 

ikimokyklinio 

Gegužė - birželis Direktorius 

Ūkvedys 



ugdymo grupėje 

atlikti einamąjį 

remontą. 

  3.18. Grupėse 

atnaujinti senus, 

susidėvėjusius 

baldus, lentynas, 

stendus. 

I-IV ketvirtis Ūkvedys 

  3.19. Įsigyti 

higieninių 

priemonių, 

sanitarinių valiklių. 

Per mokslo metus Ūkvedys 

  3.20. Aprūpinti 

darbuotojus 

apsauginėmis darbo 

priemonėmis. 

Nuolat  Ūkvedys 

  3.21. Atlikti 

prietaisų, įrenginių 

kasmetinę patikrą 

(gesintuvų, 

elektroninių 

svarstyklių, virimo 

katilo). 

Nuolat  Ūkvedys 

  3.22. Atlikti 

remonto darbus, 

gedimų šalinimą. 

Pagal poreikį Direktorius 

Ūkvedys 

  3.23. Vykdyti turto 

ir įsipareigojimų 

įsivertinimą. Atlikti 

įstaigos materialinio 

turto ir finansinių 

įsipareigojimų 

metinę 

inventorizaciją. 

Gruodis  Inventorizacijos 

komisijos 

pirmininkas 

  3.24. Atlikti maisto 

sandėlio 

inventorizaciją. 

Kartą per ketvirtį Inventorizacijos 

komisijos 

pirmininkas 

  3.25. Stebėti 

trumpalaikio ir 

ilgalaikio turto 

susidėvėjimą, teikti 

netinkamą turtą 

komisijai nurašyti. 

Nuolat  Ūkvedys 

  3.26. Viešųjų 

pirkimų 

organizavimas ir 

vykdymas. Rengti 

viešųjų pirkimų 

apklausas, paraiškas 

ir kitus procesinius 

Pagal poreikį Ūkvedys 



dokumentus. 

  3.27. Sudaryti 

sutartis su 

produkcijos 

tiekėjais. 

Pagal poreikį Ūkvedys 

  3.28. Viešųjų 

pirkimų vykdymas. 

Pagal poreikį Direktorius  

Ūkvedys  

  3.29. Skelbti 

sudarytas viešųjų 

pirkimų sutartis 

viešųjų pirkimų 

tarnybai. 

Nuolat  Direktorius  

Ūkvedys 

  3.30. Dalyvauti 

atsinaujinančių 

energijos išteklių 

projekte iš klimato 

kaitos programos. 

Saulės elektrinės 

įrengimas iki 

2022 sausio 1 d. 

Direktorius  

Ūkvedys 

 

 

Pridedami parengti 2021-2022 mokslo metų lopšelio-darželio savivaldos, darbo grupių planai 

veiklos plano įgyvendinimui detalizuoti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ direktoriaus 

2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-187 

 

PSICHOLOGĖS EDITOS SABALIAUSKIENĖS 

VEIKLOS PLANAS 

2021 – 2022 m. m. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI (suformuluoti atsižvelgiant į lopšelio – darželio 2021-2022 m. m. veiklos 

tikslą ir uždavinius) – psichologiškai saugios aplinkos ir palankaus mikroklimato vaikų ugdymui(si) 

lopšelyje – darželyje kūrimas, pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių bendruomenėje 

plėtojimas. 

TIKSLAS – prevencinėmis priemonėmis stiprinti ugdytinių psichologinį atsparumą ir psichikos 

sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, padėti vaikams reikalui esant, atgauti 

dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir ugdytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

Uždaviniai: 

- Padėti tėvams ir pedagogams sudaryti palankias psichologines sąlygas vaikams visapusiškai ugdytis ir 

augti; 

- Nustatyti ugdytinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei padėti jas spręsti; 

- Stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą 

bendradarbiauti, sprendžiant iškilusius (vaikų ugdymo(si)) sunkumus; 

- Organizuoti prevencinę ir šviečiamąją veiklą, orientuotą į pozityvaus psichologinio klimato įstaigos 

bendruomenėje kūrimą. 

 

PAGALBOS TEIKIMO FORMOS: 

- Individualus darbas –individualūs užsiėmimai su ugdytiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, 

elgesio ir emocijų reguliavimo bei asmenybės pažintinės veiklos sunkumų turinčiais vaikais. 

- Darbas su grupe – psichologinių – socialinių įgūdžių ugdymas, ugdymo dalyvių tarpusavio santykių 

reguliavimas, palaikymo organizavimas, asmenybės pažintinės veiklos, individualių psichinių procesų 

lavinimas. 

- Darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) – pagalba sprendžiant problemas, trukdančias ugdytinio 

psichologinei adaptacijai ir integracijai įstaigoje bei visuomenėje, grupiniai užsiėmimai, psichologinis 

švietimas; 

- Darbas su lopšelio – darželio mokytojais, mokytojo padėjėjais, specialistais, administracija – 

psichologiškai saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, tarpusavio santykių reguliavimas, psichologinis 

švietimas. 

- Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis (kitomis ugdymo institucijomis, Marijampolės PPT, 

VTAS ir k.t.) – informacijos rinkimas, bendradarbiavimas sprendžiant sudėtingesnius pagalbos atvejus. 

 

LOPŠELIO – DARŽELIO PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS: 

- Konsultavimas: tiesioginio poveikio ugdytiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat 

ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų 

taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos 

darbuotojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų 

konsultavimas; 

- Įvertinimas: ugdytinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis 

vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą; 



- Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas 

(įstaigos, bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir 

įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija. 

- Tiriamasis darbas: aktualių lopšelio-darželio bendruomenei ugdymo proceso tyrimų atlikimas, 

rekomendacijų teikimas; 

- Psichologinis švietimas: ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokytojų padėjėjų 

švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; 

- Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos darbe: posėdžiai, individualių probleminių situacijų 

aptarimas, pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas, prevenciniai renginiai lopšelyje - darželyje; 

- Metodinė veikla: patirties sklaida kitose švietimo įstaigose, veikla savivaldybės psichologų 

metodiniame būrelyje; 

- Kvalifikacijos kėlimas, savišvieta: naujų darbo metodų paieška, pasiruošimas grupiniam darbui, 

pasiruošimas individualiam konsultavimui, konsultavimo dokumentacijos tvarkymas, tyrimų ir 

įvertinimo duomenų apdorojimas, išvadų paruošimas, rekomendacijų ruošimas, dalyvavimas 

seminaruose, sudėtingesnių atvejų aptarimuose. 

 

DARBO LAIKAS 2021 – 2022 M. M. 

 

KONSULTACIJOS 

(psichologo kabinete įstaigoje) 

KITO DARBO LAIKO PASKIRSTYMAS 

(duomenų ir dokumentų tvarkymas, rekomendacijų rengimas, 

pasirengimas susirinkimams, užsiėmimams grupėse ir jų 

vedimas, psichologinių – pedagoginių problemų ugdymo 

įstaigoje tyrimas, konsultavimasis su kolegomis) 

Pirmadienis  8.00 – 12.00 val. 7.00 – 8.00 val. 

16.00 – 19.00 val. 

Antradienis ------------------ -------------------- 

Trečiadienis 8.00 – 12.00 val. 7.00 – 8.00 val. 

Ketvirtadienis 14.10 – 17.10 val. 17.10 – 19.10 val. 

Penktadienis  ----------------- -------------------- 

 

EIL. 

NR. 

VEIKLOS KRYPTIS VEIKLA, DARBO FORMOS LAIKOTARPIS 

 Organizacinė veikla Veiklos 2021 – 2022 m. m. planavimas. Rugpjūčio mėn. 

Veiklos ataskaitos rengimas. Birželio mėn. 

1. 1. KONSULTAVIMAS 

1.1 Individualios 

konsultacijos vaikams, 

turintiems 

psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi 

problemų. 

Priešmokyklinio/ikimokyklinio/ankstyvojo 

ugdymo vaikų psichologinė ugdomoji – korekcinė 

veikla vyksta piešimo, žaidimo, lipdymo sesijų 

metu. Saugioje ir priimančioje aplinkoje aptariami 

vaikui svarbūs klausimai, svarstomos pasirinkimų 

ir prisitaikymo alternatyvos. 

 

Rugsėjo – birželio mėn. 

1.2 Individualios 

konsultacijos SUP 

turintiems vaikams. 

Terapiniai užsiėmimai. Rugsėjo – gruodžio 

mėn. 

1.3 Mokytojų 

konsultavimas 

Santykiai su mokytojais, efektyvių ugdymo, 

geresnio ryšio su vaiku kūrimo grupėje būdų 

paieška, bendradarbiavimas su kolegomis, 

ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Rugsėjo – birželio mėn. 



1.4 Tėvų konsultavimas Tarpusavio santykiai šeimoje, vaiko raidos 

ypatumai, amžiaus ir psichosocialinės krizės, 

auklėjimo klausimai, tinkamų ribų nustatymas 

vaikui. 

Rugsėjo – birželio mėn. 

2. 2. ĮVERTINIMAS 

 Individualus vaiko 

įvertinimas 

Vaiko psichologinis galių ir sunkumų įvertinimas, 

siekiant paruošti rekomendacijas dėl vaiko 

ugdymo(si) sunkumų, vaiko nukreipimo į tarnybas 

arba centrus tolesniam vaiko ištyrimui. 

Psichologinis vaiko įvertinimas, atliekant 

pirminį/pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių 

nustatymą. 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

3. 3. PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA (pokalbiai, diskusijos, užsiėmimai ugdytiniams) 

3.1 PUG Pasirengimo mokyklai (mokyklinio brandumo), 

drausmės problemos. 

 

 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

3.2 Ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse. 

Darbas su vaikais, turinčiais ugdymo(si) sunkumų, 

elgesio, emocinių, bendravimo problemų.  

3.3 Ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse. 

Pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių 

stiprinimo užsiėmimai 
 

Spalio – gegužės mėn. 

(esant poreikiui) 

4. 4. TIRIAMASIS DARBAS 

 Pasirengimas tyrimui, jo 

atlikimas, rezultatų 

pristatymas lopšelio-

darželio bendruomenei. 

Naujai į ugdymo įstaigą atėjusių ugdytinių 

adaptacijos stebėjimas. Naujai įstaigą lankančių 

ugdytinių tėvų anketinė apklausa. 

 

Užsakomieji tyrimai pagal individualų mokyklos 

administracijos poreikį, užsakymą. 

Rugsėjo – spalio mėn.  

 

 

 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

5. 5. DALYVAVIMAS GEROVĖS KOMISIJOS DARBE 

  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. 

 

Psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį ir 

pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimą (išvadų rengimas Marijampolės PPT). 

 

Mokytojų, mokytojų padėjėjų ir ugdytinių tėvų 

konsultavimas dėl darbo su vaikais, turinčiais 

ugdymosi sunkumų. 

 

Vaikų elgesio ir veiklos stebėjimas užsiėmimų 

metu. Rekomendacijų pedagogams, tėvams 

rengimas 

 

Psichologinė pagalba ugdymosi sunkumų 

turintiems ugdytiniams. 

 

Psichologinės pagalbos teikimas lopšelio-darželio 

bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu.  

1k./2 mėn. 

 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

6. 6. PSICHOLOGINIS ŠVIETIMAS 



6.1 Lopšelio-darželio 

pedagogams 

Pranešimas “Vaikų, turinčių ASS ir kitų elgesio 

sunkumų, netinkamo elgesio įveika”. 

 

Paskaitos – diskusijos, pranešimai vaiko raidos 

psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais. 

Pedagogų bendruomenės švietimas smurto, 

savižudybių prevencija ir psichologinių krizių 

įveikimo klausimais. 

Pedagogų švietimas aktualiomis temomis. 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

6.2 Ugdytinių tėvams Tėvų švietimas pagal administracijos ar grupės 

mokytojų užsakymą temomis: 

 

“Vaikų amžiaus tarspnių ypatumai”. 
  

Taip pat kitomis, užsakovui aktualiomis temomis. 

 

Pranešimas naujai į darželį atvykstančių vaikų 

tėvams “Pradedu lankyti darželį” 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

 

Birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

6.3 Ugdytiniams „Žaidžiame ir bendraujame kartu“. 

 

 

Pasaulinė psichinės sveikatos diena „Dovanoju 

Tau šypseną“ – kūrybinės dirbtuvės. 

Rugsėjo – birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

Spalio mėn. 

7. 7. METODINĖ VEIKLA 

  Pasiruošimas konsultacijoms, seminarams, 

pranešimams. 

 

Dalyvavimas miesto psichologų metodinio būrelio 

veikloje, konsultavimasis su kolegomis dėl atskirų 

atvejų. 

 

Dalyvavimas Psichologinio švietimo dienose 

(užsiėmimų ugdytiniams vedimas) savivaldybės 

ugdymo įstaigose. 

 

Bendradarbiavimas su kitų miesto ugdymo įstaigų 

ir PPT psichologais, pasidalinimas patirtimi. 

Informacijos, reikalingos darbui su vaikais, jų 

tėvais ir pedagogais, rinkimas ir kaupimas. 

 

Informacijos psichologinėmis temomis parengimas 

ir talpinimas lopšelio-darželio internetiniame 

puslapyje. 

 

Seminarų psichologine tematika vedimas 

savivaldybės, apskrities pedagogams. 

Rugsėjo – birželio mėn. 

 

 

8. 8. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, SAVIŠVIETA 

  Mokymų, seminarų, konferencijų lankymas. 

Psichologinės literatūros studijavimas. Įgytos 

patirties diegimas praktiniame darbe. 

Rugsėjo – birželio mėn. 



 

 

 

 

 

NUMATOMI REZULTATAI: 

Įgyvendinant 2021 – 2022 m. m. psichologo veiklos plane numatytas priemones, lopšelio – darželio 

bendruomenei bus tikslingai teikiama psichologinė pagalba: 

 Bus sudarytos palankios psichologinės sąlygos vaikams visapusiškai ugdytis ir augti; 

 Bus suteikta kvalifikuota psichologinė pagalba vaikams, sprendžiant asmenybės ir ugdymosi problemas; 

 Bus efektyvesnė komunikacija tarp pedagogų, pagalbą teikiančių specialistų bei ugdytinių tėvų, 

įgalinanti siekti išsikeltų pagalbos tikslų ir rezultatų; 

 Gerės psichologinis klimatas lopšelio – darželio bendruomenėje bei jos narių psichoemocinė savijauta.  

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

Edita Sabaliauskienė    .................................... 

(parašas) 
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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ 

SOCIALINIO PEDAGOGO 

 VEIKLOS PLANAS 
 

2021-2022 m. m. 

Marijampolė 

 

TIKSLAS: 

 padėti ugdytiniams adaptuotis lopšelyje–darželyje, siekti vaiko gerovės, vykdant 

ankstyvąją prevenciją, ugdyti socialinius gebėjimus, teikti reikalingas socialines paslaugas, 

sudarant 

prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai ir integracijai. 

UŽDAVINIAI: 

 teikti socialinę, pedagoginę pagalbą ugdytiniams, bendradarbiaujant su ugdytinio šeima, 

grupių mokytojomis; 

 skatinti individualią vaiko emocinę raidą bei pozityvią sąveiką su suaugusiais, 

bendraamžiais; 

 padėti įveikti  adaptacijos sunkumus; 

 rūpintis ugdytinių socializacija, užimtumu ir saviraiška; 

 ugdyti ugdytinių socialinius bei gyvenimo įgūdžius, diegiant vertybines nuostatas; 

 vertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo ir 

saugumo užtikrinimo sunkumais; 

  vykdyti šviečiamąjį informacinį darbą, kuriant saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. 

 vykdyti prevencinę veiklą lopšelyje- darželyje; 

 lavinti savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domėtis socialinėmis inovacijomis, 

lankyti seminarus. 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS 2021-2022 M.M. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

1. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

Duomenų kaupimas: 

 Atvejų fiksavimas konsultacijų ir atvejų registracijos žurnale, formose; 

  Informacijos (iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

ir kt.) 

apie vaiko socialinę situaciją bylose kaupimas, sisteminimas; 

  Atliktų tyrimų, metodinės literatūros bei teisės aktų kaupimas, 

sisteminimas. 

Informacijos analizė: 

 Individualus pokalbis (konsultacija), individualių atvejų analizė; 

 Situacijos analizė, elgesio vertinimas; 

Mokslo metų 

eigoje 



 Anketavimo metu surinktos informacijos analizė; 

 Literatūros šaltinių, teisės aktų analizė. 

2. Individualus darbas su ugdytiniais 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 Konsultacijos, individualūs pokalbiai su socialinių problemų turinčiais 

vaikais: 

 Darbas su socialinės adaptacijos, elgesio problemų turinčiais 

ugdytiniais, 

siekiant užtikrinti sėkmingą jų adaptaciją lopšelyje-darželyje; 

 Darbas su ugdytiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kuriems 

PPT rekomenduota socialinio pedagogo pagalba; 

 Pagalba ugdytiniams bei jų tėvams, sprendžiant iškilusias problemas; 

 Kitos pagalbos priemonės socialinių problemų turintiems ugdytiniams: 

 Elgesio korekcija; 

 Darželio lankomumo kontrolė; 

 Gyvenimo, socialinių, bendravimo įgūdžių ugdymas; 

 Šviečiamasis, informacinis darbas; 

 -darželyje, 

teisėsaugos ir kitose institucijose ginant jo teises. 

Mokslo metų 

eigoje 

3. Pagalba ugdytinių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 Individualūs pokalbiai, konsultacijos; 

 Informacijos apie vaiko elgesį, pasiekimus, lopšelio-darželio lankymą 

ir pan. teikimas telefonu, raštu; 

 Pagalba ir konsultacijos šeimoms, kurioms reikalinga socialinė 

parama; 

 Dalyvavimas tėvų susirinkimuose, sprendžiant įvairias problemas; 

 Šviečiamasis, informacinis darbas. 

Mokslo metų 

eigoje 

4. Bendradarbiavimas su grupių mokytojomis, specialistais 

 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 Iškilusių problemų su ugdytiniu aptarimas, analizė, veiksmingų 

ugdymo 

būdų, sprendimų paieška kartu su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojomis, lopšelio-darželio specialistais; 

 Netinkamo elgesio ugdytinio stebėjimas veiklose; 

 Rekomendacijų teikimas dėl ugdytinių ( pagal problemą ir poreikį); 

 Šviečiamoji veikla: paskaitos, pokalbiai, diskusijos aktualiais 

klausimais 

veiklose; 

 Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis ieškant efektyvių 

problemų 

sprendimo būdų bei pagalbos teikimo formų. 

Pagal poreikius 

Mokslo metų 

eigoje 



5. Socialinių paslaugų teikimas 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 Socialinių paslaugų poreikio analizė, dokumentų ir individualių atvejų 

analizė; 

 Socialinės paramos: ugdytinių nemokamo maitinimo, aprūpinimo 

mokinio 

reikmenimis, koordinavimas; 

 Nemokamo maitinimo duomenų suvedimas į SPIS sistemą; 

 Išteklių, būtinų vaiko ir šeimos poreikių patenkinimui, gavimo 

inicijavimas. 

 Informacijos teikimas apie paslaugų gavimo alternatyvas ugdytiniams, 

ugdytinių tėvams. 

Pagal poreikius 

Mokslo metų 

eigoje 

6. Prevencinė veikla 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 Socialinių, gyvenimo įgūdžių užsiėmimai priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams (temos pagal poreikį, 

aptarus su grupės mokytoja); 

 Pokalbiai, užsiėmimai patyčių ir smurto prevencijos temomis, filmų 

peržiūra ir aptarimas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

grupėse; 

 Iniciatyva Europos judrumo savaitei tema „Žingsniuokime kartu“, 

priešmokyklinėse grupėse; 

 Tolerancijos dienos 2021 organizavimas; 

 Rytmetys Tarptautinei korupcijos dienai paminėti ( priešmokyklinėms 

grupėms) 

 Kovo mėnuo – „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“ 

organizavimas; 

Mokslo metų 

eigoje. 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

IIIsav. 

 

Lapkričio mėn. 

Gruodžio mėn. 

I sav. 

Kovo mėn. 

7. Projektinė veikla 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 Sveikatinimo projekto „Kai judėsi sveikas augsi“ įgyvendinimas. 

 Konsultavimas  įgyvendinant aplinkosauginį projektą „gamta mūsų 

namai“ 11 priešmokyklinėje grupėje. 

 Prevencinis projektas „Šypsausi ir augu“ pateikimas ir įgyvendinimas 

 

 Projektų paraiškų pateikimas. 

Rugsėjo-

gruodžio mėn. 

 

Rugsėjis-

gruodis 

IIm.m.pusmetis 

8. Tiriamoji veikla 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 Grupės ugdytinių, tėvų ar bendruomenės tyrimas, atsižvelgiant į 

iškilusią aktualią problemą. 

Mokslo metų 

eigoje 

9. Šviečiamoji, metodinė veikla 



Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

Šviečiamoji veikla: 

 Pranešimai tėvų susirinkimuose; 

Metodinė veikla: 

  Dalyvavimas miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje; 

 Seminarų, mokymų, konferencijų lankymas; 

 Plakatų, lankstinukų, informacinių stendų rengimas aktualiais 

klausimais; 

 Socialinio pedagogo veiklos patirties sklaida; 

 Metodinės literatūros paieška, kaupimas, analizė; 

Mokslo metų 

eigoje 

 

1k./mėn. 

Mokslo metų 

eigoje 

10. Darbas komisijose, komandose, darbo grupėse 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 Komandinis darbas su lopšelio-darželio administracija, pedagogais, 

kitais 

įstaigos darbuotojais; 

  Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje; 

 Dalyvavimas veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veikloje; 

 Dalyvavimas vidaus kontrolės politikos grupėje; 

 Dalyvavimas kitose darbo grupėse. 

 Informacijos teikimas interneto svetainėje; 

 Įstaigos tarybos narė; 

 Darbas Marijampolės Švietimo taryboje 

Mokslo metų 

eigoje 

 

11. Ryšių su socialiniais partneriais palaikymas 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 Individualūs pokalbiai; 

 Dokumentų analizė; 

 Informavimas apie probleminę situaciją; 

 Informacijos sklaida apie Lietuvoje ir Marijampolėje veikiančias 

įstaigas bei organizacijas, galinčias teikti pagalbą; 

 Konsultavimasis ir bendradarbiavimas su kitais specialistais, 

siekiančiais 

vaiko gerovės. 

Pagal poreikius 

Mokslo metų 

eigoje 

Pastaba: veiklos planas gali keistis pagal susidariusią situaciją. 

 

 
 

Socialinė pedagogė                                                                                      Živilė Sajatauskienė 
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Ankstyvojo meninio ugdymo mokyklėlės „Žiniukai“ 

Meninės veiklos planas 2021-2022 m. m. 

 

Tikslas: ugdyti vokalinius, ritminius, muzikos klausymo, improvizavimo gebėjimus. 

Uždaviniai: Susipažinti su sąvokomis - tempas, dinamika. 

                    Lavinti dainavimo - aiškios dikcijos ir artikuliacijos įgūdžius. 

                    Susipažinti su gamos garsais. 

                    Lavinti ritminius įgūdžius su natomis - TA ir TI-TI. 

                    Lavinti kūrybiškumą ir improvizavimą. 

 

                                         Rugsėjis 

1. Gamtos garsai. Muzikos klausymas-gamtos garsai. Ritmas gamtoje. 

2. Dainavimas atkartojant paukščių balsus. Aukšti, vidutiniai, žemi garsai. 

3. Ritmavimas vaikščiojant ir plojant delnais. Muzikos klausymas-programinis. 

4. Kartojimas - ritmo,muzikos klausymo, dainelių kartojimas. 

                                          

  Spalis 

1. Garsas-„SOL“.Ritmo kelias-ketvirtinė nata-TA. Vaikščiojimas, plojimas su TA nata. 

2. Kartojimas nata-SOL naudojant rankų pirštuotę. Muzikos klausymas-skirtingo charakterio 

pjesės. Aido dainelės. 

3. Aštuntinė nata-TI. Ritmavimas medinėmis lazdelėmis, ritmavimas žingsniuojant, grojimas 

kartu su mokytoju. 

4. Ritmo įtvirtinimas- ketvirtinės TA ir aštuntinės TI-TI. Dainelių kartojimas 

                                          

  Lapkritis 

1. Adventinių ir kalėdinių giesmių supažindinimas ir kartojimas. Muzikos klausymas-žiemos 

tematika. 

2. Nata „MI“, rankos pirštuotės naudojimas. Supažindinimas su muzikos instrumentu-

fortepijonas. 

3. Supažindinimas su styginiais muzikos instrumentais. Smuiko raktas. Muzikos klausymas-

styginiai muzikos instrumentai. 

4. Giesmių įtvirtinimas. Styginių temos įtvirtinimas. Pratimai su nata - MI 

 

                                           Gruodis 

1. Solistas. Choras. Orkestras. Klausantis muzikinių kūrinių mokytis atpažinti kas juos atlieka -

solistas, choras, orkestras. 

2. Kalėdinių giesmių įtvirtinimas. Dainavimas-atlieka solistas, atlieka choras, pritarimas-

orkestras. 

3. Etnokultūros puoselėjimas. Lietuvių liaudies dainų atlikimas. Muzikinių ratelių, žaidimų 

mokymas. 



4. Įtvirtiname muzikos atlikimo temą, sąvokas-solistas, choras, orkestras. Imituojame orkestrą-

grojame įvairiais 

muzikos instrumentais. 

                                                   

   Sausis 

1. Garso išgavimo būdai įvairiais muzikos instrumentais. Klausomės muzikinių kūrinėlių su 

įvairiais muzikos instrumentais. 

2. Grojame patarles, mįsles, pasakas be galo pasitelkiant įvairius ritminius  muzikos 

instrumentus. Dainų dainavimas su instrumentiniais pritarimais. 

3. Atrasti savo kūno ritminius instrumentus-rankos, kojos pirštai. Įvairios pirštelių mankštos su 

muzikos instrumentais ir be jų. 

4. Garso išgavimo įtvirtinimas. Dainelių kartojimas su instrumentiniu pritarimu. 

                                                  

  Vasaris 

1. Lietuvių liaudies instrumentai-kanklės, lumsdelis, skudučiai. Klausantis muzikos kūrinėlių 

mokytis atpažinti  Šiuos instrumentus. 

2. Muzikinė veikla skirta Vasario-16ąjai.Dainos tėvynės tematika. 

3. Vokaliniai pratimai su tautosakos elementais. Vokaliniai pratimai su instrumentiniu 

pritarimu. 

4. Lietuvių liaudies instrumentų temos įtvirtinimas. Dainų kartojimas. “SOL“ ir „MI natų 

įtvirtinimas. 

                                                      

  Kovas 

1. Integruota meninė veikla. Išgyventi ir pateikti muziką įvairiais būdais-dainuoti, šokti, groti, 

piešti, inscenizuoti. 

2. Tempas-lėtas, vidutis, greitas. Dainuoti daineles, vokalinius pratimus įvairiais tempais. 

3. Grojimas įvairiais muzikos instrumentais ir kaskart kitokiu tempu-lėtai, vidutiniškai, greitai. 

4. Integruotos meninės veiklos įtvirtinimas. Kūrinėlių skirtų Velykoms –supažindinimas ir 

mokymas.  

 

                                                        

   Balandis 

1.Dinamika-garsiai-tyliai.Klausomės kūrinėlių su kontrastinga dinamika. 

2.“SOL“ir „MI“ natų įtvirtinimas-dainuojame įvairiais tempais, skirtinga dinamika. 

3.Ritminiai pratimai atliekami įvairiu tempu, skirtinga dinamika. 

4.Įtvirtiname dinamikos temą. mokomės dainelių skirtų Velykų šventėms. 

                                                           

   Gegužė 

1. Grojimas ir improvizavimas įvairiais muzikos instrumentais. Dainelių skirtų mamyčių 

šventei kartojimas. 

2. Tempo, dinamikos sąvokų įtvirtinimas. Muzikos klausymo įgūdžių įtvirtinimas> 

3. “SOL“ ir “MI“ natelių įtvirtinimas-dainuojant, grojant. Greitai ir lėtai. Tyliai-garsiai. 

4. Visų metų užduotėlių kartojimas. Prisimename ir pakartojame daineles, įtvirtiname ritmo, 

grojimo įgūdžius. 

 

  

   Parengė                                                                                               Vilija Bilinskienė 
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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 2021-2022 MOKSLO METŲ 

MUZIKINIO LAVINIMO TEMINIAI PLANAI 

2021-08-31 

Marijampolė 

 

Data Turinys 

RUGSĖJIS 

01-03 Dainuojame dainelę A.Sendžikienės “Rudenelis” 

Kūryba: Kuo tu vardu? (plojame savo ir draugų vardus). 

06-10 Klausomės muzikinio kūrinėlio K. Sen Sanso siuita „Žvėrių karnavalas“ d. „Gegutė 

medžio viršūnėje“. Muzikinė mįslė apie obuolį. 

Kvėpavimo pratimas: Uostome obuoliuką. 

13-17 Klausomės muzikinio kūrinėlio M.K.Čiurlionio simfoninė poema „Miške“. 

Grojame muzikinį kūrinėlį - “Plojame rankelėm” 

20-24 Šokame šokį “Ant kalno karklai”. Pagrojame medelių pavadinimus. 

27-

10.02 

Kūryba: kuriame ritmą grybų pavadinimams. Žaidžiame muzikinį žaidimą „Miškas 

ošia“ 

SPALIS 

04-08 Klausomės muzikinio kūrinėlio –A.Vivaldžio  “Metų laikai” d.”Ruduo” 

Mokomės dainuoti vokalinį pratimą „Pyragėlis “. Dainuojame dainelę S.Stanulienės 

„Ant žirgo debesų“ 

Žaidžiame muzikinį žaidimą „Žui žui malūnėlis“. 

11-15 Grojame patarlę „Kas nedirba, mielas vaike“. 

Kūryba: kuriame ritmą patarlėms apie duoną. 

Klausomės muzikinio kūrinėlio V.A.Mocartas “Koncertas nr.3” 

18-22 Dainuojame vokalinį pratimą „Agurkėlis“ . Dainuojame dainelę E.Tolvaišienės 

„Rudenėli,kur gi tu“ 

 

25-29 Kūryba : Plojame,grojame daržovių pavadinimus. 

Šokame liet. liaudies šokį „Suktinis“. 

LAPKRITIS 

08-12 Klausomės muzikinio kūrinėlio kūrinėlio K. Sen Sanso siuita „Žvėrių karnavalas“d. 

„Akvariumas“. 

Dainuojame vokalinį pratimą „Morkytės“ . Kvėpavimo pr. „uostome“ morkytę. 

15-19 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Muzikinė mankšta“. 

Grojame kūrinėlį  „Pasaka be galo “. 

Kūryba: pašokdinsim delniukus. 

22-26 Klausomės muzikinio kūrinėlio V.A.Mocarto “Užburtoji fleita” 

Dainuojame vokalinį pratimą „Voverytė greituolytė“. Kvėpavimo pr. – voverytė ilsisi. 

29- Žaidžiame muzikinį žaidimą „Pūstauodegė lapė“. Grojame kūrinėlį „Kiškis“. 



12.03 Kūryba: plojame gyvūnų pavadinimus. 

GRUODIS 

06-10 Klausomės kūrinėlių, skirtų Adventui. Mokomės giedoti giesmelę „Tyli naktis”.  

Žaidžiame muzikinį žaidimą „Jievaro tiltas“ 

13-17 Grojame kūrinėlį „Nojaus laivas“. Kūryba: kuriame ritmą ir melodiją mįslėms. 

Klausomės muzikinio kūrinėlio L. Mocartas „Pasivažinėjimas rogutėm“.  

Mokomės dainuoti pratimą „Varpeliai“. Kvėpavimo pr. – lėtai tęsiame skiemenį „don“.  

Dainuojame dainelę „Kalėdų senelis“. 

20-23 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Kur Senelis žilabarzdis“.  

Grojame kūrinėlį „Mažas namelis“.Kūryba: kuriame muzikinį pasisiveikinimą su 

Kalėdų Seneliu( padainuojam, paplojam, padainuojam). 

SAUSIS 

10-14 Klausomės muzikinio kūrinėlio A.Vivaldžio “Metų laikai” d.”Žiema” 

Dainuojame vokalinį pratimą „Meška“. Kvėpavimo pr. – imituojame miegojimą. 

Žaidžiame muzikinį žaidimą „Ožiukai“. 

17-21 Grojame kūrinėlį „Mes per kalnus jojam“. 

Kūryba: padainuojam, pagrojame praėjusių švenčių įspūdžius. 

Klausomės muzikinio kūrinėlio B. Dvariono „Žiemos eskizai“ d. „Paukšteliai žiemą“ 

24-28 Dainuojame dainelę „Raganėlės pyragas“. 

 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Čeverykai“. 

31-

02.04 

Grojame kūrinėlį „Kepsiu pyragėlį“. Kūryba: plojame paukštelių pavadinimus. 

VASARIS 

07-11 Klausomės liaudies dainų apie Tėvynę. Dainuojame E. Tolvaišienė „Skrisk, dainele“. 

Žaidžiame muzikinį žaidimą „Tu girele Lietuvos“. 

21-25 Grojimas: taikome dainelėms apie Tėvynę  instrumentinį pritarimą. 

Kūryba: kuriame ritmą patarlėms apie duonelę. 

Susipažįstame su lietuvių l. instrumentu – kanklėmis. 

28-

03.04 

Dainuojame vokalinį pratimą „Žiema žiema, bėk iš kiemo“ (taikome pratimui ostinatinį 

pratimą).  

Žaidžiame muzikinį žaidimą „Čiūžina lapė“. Grojame skaičiuotę „Šarkele varnele“.  

Kūryba: trumpo ir ilgo garso įtvirtinimas. 

KOVAS 

07-11 Klausomės muzikinio kūrinėlio A. Vivaldžio „Metų laikai” „Pavasaris“.  

Dainuojame vokalinį pratimą „Kiek darbelių“. Kvėpavimo pr. – „po darbelių ilsėsimės“. 

Šokame šokį „Ritminis šokis“. 

14-18 Grojame kūrinėlį „Velykinė bobutė“.  

Kūryba: kokių darbelių pagaminome Kaziuko mugei - paplokime ir pagrokime. 

Klausomės muzikinio kūrinėlio J. Haidno koncerto trimitui ir orkestrui (finalas). 

21-25 

 

 

Dainuojame dainelę „Velykos“. 

Mokomės šokti polkos žingsnelį. Grojame patarles apie darbštumą. 

 

28-

04.01 

Kūryba: plojame mamytės, tėvelio, broliuko, sesutės vardus. 

 

 

BALANDIS 

04-08 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Pempė“. Grojame kūrinėlį „Velykėlės atkeliavo“. 

Kūryba: kuriame ritmą ir melodiją eilėraštukams apie Velykas. 



Mokomės dainuoti vokalinį pratimą „Velykė bobutė“. 

11-15 Grojame kūrinėlį „Mes išmoksim mokyklėlėj“. 

Kūryba: plojame geometrinių figūrų pavadinimus. 

Klausomės muzikinio kūrinėlio E.Grygo siuita „Peras Giuntas“ d. „Rytas“. 

25-29 Klausomės muzikinio kūrinėlio G.F.Hendelio „Vandens muzika”.  

Mokomės dainuoti dainelę R.Bočkienės “Aš skubu užaugt’ 

Mokomės liauno bėgamojo žingsnelio.Žaidžiame muzikinį žaidimą “Žaisliukas” 

GEGUŽĖ 

02-06 Klausomės muzikinio kūrinėlio lietuvių liaudies šokis „Polka“. 

Dainuojame vokalinį pratimą „Sužydėjo sužaliavo“. 

Kvėpavimo pr. uostome pavasario gėlytes. 

09-13 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Brolis aptvėrė darželį“.  

Grojame kūrinėlį „Mūs sode tarp obelaičių“. 

Kūryba: plojame gėlyčių pavadinimus. 

16-20 Klausomės muzikinio kūrinėlio V.A. Mocartas „Nakties muzika“. 

Dainuojame dainelę – D.Žiedelienė 

„Rudenėlį aš myliu“. 

23-31 Šokame šokį „Polka“. Grojame, plojame, spragsime dainelei „Rudenėlį aš myliu“ 

Kūryba: pakartojam visų metų kūrybines užduotėles. 

 

Parengė                                                                                               Vilija Bilinskienė 
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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽELMENĖLIAI“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 2021-2022 MOKSLO METŲ 

MUZIKINIO LAVINIMO TEMINIAI PLANAI 

2021-08-31 

Marijampolė 

 

Data Turinys 

RUGSĖJIS 

01-03 Klausomės muzikinio kūrinėlio K.Sen-Sanso siuitos „Žvėrių karnavalas“d. „Paukštidė“. 

Dainuojame vokalinį pratimą „Viru viru košę“. Kvėpavimo pratimas- uostome košytę. 

06-10 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Kinku linku“.  

Grojame muzikinį kūrinėlį –patarlė apie duonelę. 

Kūryba: Pasakyk kuo tu vardu?(plojame savo ir draugų vardus). 

13-17 Klausomės muzikinio kūrinėlio liet. l. dainos „Ar sakyti?“. 

Dainuojame dainelę S.Stanulienė „Ant žirgo debesų“. 

Žaidžiame muzikinį žaidimą “Pelyčių šokis”. 

20-24 Grojame kūrinėlį- E. Tolvaišienė “Riešutai”. 

 

27-

10.01 

Kūryba: Kas žino šitą vaisių kaip vadina?(plojame vaisių pavadinimus) 

SPALIS 

04-08 Klausomės muzikinio kūrinėlio K.Sen-Sanso siuitos „Žvėrių karnavalas“d. „Asilai“. 

Dainuojame vokalinį pratimą „Pomidoras”, kvėpavimo pr. „uostome daržoves“. 

  11-15 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Žirnis ir pupelė“. Grojame kūrinėlį „Morkytės“. Kūryba: 

Kas žino šią daržovę kaip vadina? 

18-22 Klausomės muzikinio kūrinėlio M.K. Čiurlionio simfoninės poemos „Miške“. 

Dainuojame dainelę – E.Tolvaišienė “Dėdė rudenėlis”. 

25-29 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Miškas ošia“.  

Grojame įvairiais instrumentais medelių pavadinimus. Kūryba: kaip medelį šį vadina? 

LAPKRITIS 

02-05 Klausomės muzikinio kūrinėlio „Maršas“. 

Dainuojame vokalinį pratimą „Žaidžiu aš, žaidi tu“. 

Kvėpavimo pratimas – ilgai žaidėm, atsipūskim. 

08-12 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Ryto ratelis“.  

Grojame muzikinį kūrinėlį „Pabelsk į duris“. 

Kūryba: kuriame ritmą pasakoms be galo. 

15-19 Klausomės muzikinio kūrinėlio „J. Štrausas „Valsas“. Dainuojame dainelę „Tu 

mamyte“. 

Žaidžiame muzikinį žaidimą „Ar greitai atsitūpsim“. 

22-26 Grojame muzikinį kūrinėlį „Plok rankelėm“. 

 

29-

12.03 

Kūryba: Kokias daržoves ir vaisius mėgsta valgyti mano šeima. Paplojam jų 

pavadinimus. 

GRUODIS 



06-10 Klausomės muzikinio kūrinėlio A. Vivaldžio „Metų laikai“ d. „Žiema“.  

Dainuojame vokalinį pratimą„Varpeliai“. Kvėpavimo per. Tęsiame skiemenį „don“. 

13-17 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Nojaus laivas“. 

Grojame kūrinėlį pasakėlę be galo „Buvo senelis ir senelė“. 

20-23 Kūryba: kuriame ritmą mįslėms.  

Klausomės muzikinio kūrinėlio L. Mocartas „Pasivažinėjimas rogutėm“. 

27-31 Dainuojame dainelę „Kalėdų Senelis“. Žaidžiame muzikinį žaidimą 

„Ledorogės“.Kūryba: kuriame muzikinį pasisveikinimą su Kalėdų Seneliu 

(padainuojame, pagrojame). 

  

SAUSIS 

03-07 Klausomės muzikinio kūrinėlio B.Dvariono „Žiemos eskizai“ d. „Senio besmegenio 

šokis”. 

Dainuojame vokalinį pratimą „Žiema“. Kvėpavimo pr. pučiamesnaigę. 

10-14 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Čeverykai“. Grojame muzikinį kūrinėlį „Ožiukai“.  

Kūryba: kuriame ritmą ir melodiją eilėraštukams apie žiemą. 

17-21 Klausomės muzikinio kūrinėlio B.Dvariono „Žiemos eskizai“ d. „Paukšteliai žiemą“. 

Dainuojame dainelę „Raganėlės pyragas“. 

22-29 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Ant marių krantelio“. 

Grojame muzikinį kūrinėlį„Mes du žvirbliai du, du, du“. 

 

31-

02.04 

Kūryba: Kas žino šį paukštelį kaip vadina? 

VASARIS 

07-11 Klausomės lietuvių liaudies dainų apieTėvynę.  

Dainuojame dainelę E. Tolvaišienė „Skrisk, dainele“. 

Žaidžiame muzikinį žaidimą „Tu girele Lietuvos“. 

Kūryba: savarankiškas judesių kūrimas žaidimui „Jurgeli meistreli“ 

14-18 Klausomės muzikinio kūrinėlio „Šalta žiema šalin eina“. 

Kūryba: kuriame ritmą patarlėms, jas paplojame, pagrojame. 

21-25 Klausomės muzikinio kūrinėlio „Šalta žiema šalin eina“.  

Dainuojame vokalinį pratimą „Žiema, bėk iš kiemo“ Kvėpavimo per. –ilgai tariame balsį 

„ū“. 

28-

03.04 

Žaidžiame muzikinį žaidimą „Važiavau į turgų“. 

Grojame muzikinį kūrinėlį „Batsiuvy batus pasiūk“. 

KOVAS 

07-11 Klausomės muzikinio kūrinėlio A. Vivaldžio „Metų laikai“ d. „Pavasaris“.  

Dainuojame vokalinį pratimą “Gaidžiukas”. Kvėpvimo pr. – pučiame plunksnelę. 

14-18 Šokame ritmin įšokį. Grojame muzikin kūrinėlį „Pasakyta- padaryta“. 

Kūryba:  kokių darbelių pagaminome Kaziuko mugei – paplokim ir pagrokim. 

14-18 Klausomės muzikinio kūrinėlio J. Haidno „Vieversėlių kvartetas“. 

Dainuojame dainelę E. Tolvaišienė „Pavasarėli, labas“. 

21-25 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Gandras“. Grojame kūrinėlį „Gandrai gandrai, gagaga“. 

28-

04.01 

Kūryba: sugrįžusiems paukšteliams sukursime dainelę. 

BALANDIS 

04-08 Klausomės muzikinio kūrinėlio E.Grygo siuita „Peras Giuntas“ d. „Rytas“. 

Dainuojame vokalinį pratimą – muzikinę mįslę apie kiaušinį.  

Kvėpavimo pr. Pučiame karštą kiaušinį. 



11-15 Žaidžiame muzikinį žaidimą R. Bočkienė „Viščiukų mamytė“. 

Grojame muzikinį kūrinėlį E. Tolvaišienė „Velykų margutis“. 

18-22 Kūryba: kuriame ritmą trumpiems eilėraštukams apie Velykas. 

Klausomės muzikinio kūrinėlio V.Barkausko kvintetas „Zoologijos sodas“ d. „Dramblio 

šokis“. 

25-29 Dainuojame dainelę „Velykinė bobutė“. Žaidžiame muzikinį žaidimą „Kūliniukas“. 

Grojame muzikinį kūrinėlį „Mokė lokė paiką lokį“. 

GEGUŽĖ 

02-06 Klausomės muzikinio kūrinėlio lietuvių liaudies šokis „Polka“. 

Mokomės dainuoti dainelę „Mama keliauninkė“. 

09-13 Žaidžiame muzikinį žaidimą „Učia učia“. Grojame muzikinį kūrinėlį „Plok rankelėm“. 

Kūryba: kokios gėlytės patinka mamytei- paplokime jų pavadinimus. 

Klausomės muzikinio kūrinėlio D. Žiedelienės „Gražiausiu taku“ 

16-20 Dainuojame vokalinį pratimą „Ieva“. Kvėpavimo pr. Trumpasį kvėpimas, ilgas 

iškvėpimas. 

Žaidžiame muzikinį žaidimą „Šaukiau saulės spindulėlį“. 

23-27 Grojame muzikinį kūrinėlį - I. Steišiūninenė „Saulutė ir mes“. 

 

 Kūryba: kartojame visų metų kūrybines užduotėles. 

 

 

Parengė                                                                                                      Vilija Bilinskienė 
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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  

VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M.M. 
 

Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, 

saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, ugdymo programų pritaikymą ugdytiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai: 

1.  Siekti, kad įstaigos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą 

įstaigoje. 

2.  Analizuoti ugdytinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių atvejus. 

3.  Organizuoti pagalbą ugdytiniams, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą 

4.  Atlikti vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį vertinimą. 

5. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

6.  Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys: socialinis emocinis ugdymas, švietimo pagalba 

lopšelio-darželio bendruomenės nariams, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo 

skatinimas. 

 

EIL. 

NR. 

VEIKLA PERIODIŠKUMAS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Posėdis: 1.Ugdytinių 

adaptacijos įstaigoje 

aptarimas. 2. Darbo su 

ugdytiniais, turinčiais 

ugdymosi sunkumų 

aptarimas  

2021 m. spalio  mėn. R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

2. Posėdis: 1.Pagalbos gavėjų 

sąrašų tikslinimas. 

2021 m. gruodžio 

mėn. 

R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

3. Posėdis: Specialiojo 

ugdymo(si) veiksmingumo 

aptarimas. 

2022m.vasario mėn. R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 



4. Posėdis: Vykdomų projektų 

efektyvumo aptarimas“ 

2022m.balandžio 

mėn. 

R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

5. VGK veiklos ataskaitos 

pristatymas 

2022m. birželio mėn. R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

6. Pagalbos gavėjų sąrašų  

derinimas 

2022m.rugpjūčio 

mėn. 

R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

7. Išplėstinių VGK posėdžių 

organizavimas 

Esant poreikiui R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

PREVENCINĖ VEIKLA 

8. Prevencinio projekto 

„Šypsausi ir augu“ 

įgyvendinimas 

2020-2021m. m. Socialinė 

pedagogė 

 

9. Atlikti įvairius tyrimus 

įstaigai aktualiais klausimais 

Esant reikalui VGK  

10. Vykdyti bendruomenės 

švietimą specialiojo ugdymo 

ir prevencijos klausimais. 

Nuolat VGK  

SPECIALUS UGDYMAS 

11. Teikti švietimo pagalbą: 

1. Gavus tėvų sutikimą, 

atlikti pirminį įvertinimą 

VGK-oje. 

2. Sudaryti pagalbos gavėjų 

sąrašus  

3. Gavus tėvų sutikimą, 

skirti švietimo pagalbą 

(logopedo pagalbą). 

4. Suderinti pagalbos gavėjų 

sąrašą su Pedagogine 

psichologine tarnyba. 

5. Parengti ir tėvams 

pristatyti pritaikytas 

programas ir pagalbos vaikui 

planus. 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

 

 

 

 

 

VGK 

Logopedė 

Mokytojai 

Mokytojo 

padėjėjas 

 

 

 



12. Suderinti kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų įveikimo 

programas. 

Iki 2021-09-13 Logopedės, 

VGK 

 

13. Užtikrinti vaikų, turinčių 

individualių ugdymosi 

sunkumų, poreikių tenkinimą 

ir tęstinumą: 

1.Laiku pastebėti ir įvertinti 

vaikų ugdymo (si) 

sunkumus, jų priežastis. 

2. Parengti tėvams, 

mokytojams, ugdantiems 

specialiųjų poreikių vaikus, 

rekomendacijas, numatant 

tinkamiausius ugdymo (si) 

metodus ir būdus, 

įgaliojančius tenkinti vaikų 

specialiuosius poreikius. 

3. Konsultuoti  mokytojus, 

tėvus dėl vaikų kalbos ir 

kalbėjimo korekcijos.  

4.Padėti ugdytiniams  

optimaliausiai, (pagal 

gebėjimus) siekti ugdymosi 

rezultatų  

Visus mokslo metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

Pedagogai, 

tėvai, VGK 

 

 

 

 

 

 

Specialistai  

 

 

 

 

 

Logopedės 

 

 

 

Specialistai, 

mokytojai, 

mokytojo 

padėjėjas 

 

14. Vykdyti pedagogų darbo su 

specialiųjų poreikių vaikais, 

stebėjimą. 

Visus mokslo metus R. Papartienė  

15. Bendradarbiauti  su 

specialiųjų poreikių 

ugdytinių tėvais. 

Visus mokslo metus  VGK  

16. Kelti kvalifikaciją apie 

specialiųjų poreikių 

ugdytinių ugdymą. 

Nuolat VGK  

 

 

VGK pirmininkė                                                                                     Rasa Papartienė 

 

 

PRITARTA 

VGK posėdyje 2021-09-03 

Protokolo Nr. 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 
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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“  VEIKLOS 

KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS 2021-2022 M.M.  

Tikslas – plėtojant ir stiprinant duomenimis grįsto valdymo kultūrą lopšelyje-darželyje, skatinti 

bendruomenės kryptingą, į rezultatus orientuotą diskusiją bei stiprinti jos narių įsipareigojimą 

ugdymo kokybei ir atsakomybę, taikyti įsivertinimą kaip kasdienę praktiką. 

Uždaviniai: 

1. Atrasti lopšelio- darželio veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis. 

2. Atkreipti lopšelio -darželio bendruomenės dėmesį į veiklos aspektus, lemiančius ugdymo 

šiuolaikiškumą ir kokybę. 

3. Remiantis lopšelio- darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, susitarti dėl tobulintų 

prioritetų, priimti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų, gerinant lopšelio- darželio veiklą. 

4. Remiantis lopšelio- darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, rengti ir koreguoti 

lopšelio- darželio strateginius, metinius veiklos, ugdymo planus. 

 

Eil.Nr. Veikla Data  Atsakingi 

1. 2021-2022 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo 

plano sudarymas, lopšelio-darželio 

bendruomenės informavimas apie lopšelio-

darželio veiklos kokybės įsivertinimo 

organizavimą. 

2021m. rugsėjo 

mėn. 

R.Papartienė, 

VKĮ grupės nariai 

2. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo 

darbo grupės diskusija, priimant bendrą 

sprendimą dėl įsivertinimo aspektų atlikimo 

būdų, probleminio klausimo formulavimo, 

teminio įsivertinimo svykdymo. 

2021m. spalio 

mėn. 

R.Papartienė, 

VKĮ grupės nariai 

3. Teminio veiklos įsivertinimo srityje „Etosas“ 

instrumentų pasirinkimo aptarimas ir rengimas. 

2022 m. sausio 

mėn. 

R.Papartienė, 

VKĮ grupės nariai 

4. Teminio veiklos įsivertinimo srityje 

„Etosas“duomenų surinkimas,analizavimas, 

reflektavimas, aptarimas, išvadų formulavimas. 

2022m. vasario 

mėn. 

R.Papartienė, 

VKĮ grupės nariai 

5. Rekomendacijų veiklos kokybės tobulinimui 

parengimas  

2022m. kovo 

mėn. 

R.Papartienė, 

VKĮ grupės nariai 

6. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos parengimas ir atsiskaitymas 

lopšelio-darželio bendruomenei. 

2022m. 

balandžio mėn. 

R.Papartienė, 

VKĮ grupės nariai 

7. 

 

 

VKĮ darbo grupės veiklos aptarimas. 2022m. birželio 

mėn. 

R.Papartienė, 

VKĮ grupės nariai 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ direktoriaus 

2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-187 

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ 

LOGOPEDĖS-SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DAIVOS MUCKUVIENĖS 

METINĖS VEIKLOS PLANAS 

2021 – 2022 M. M. 

 

Programos pristatymas:  

I. Programa skirta realizuoti specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių teikimą, nustatant pagalbos ir paslaugų reikmes, siekiant sudaryti 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam ugdytiniui optimalias ugdymosi sąlygas, 

bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais) ir mokytojais.  

II. Programa parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis 

bei logopedo ir specialiojo pedagogo bendraisiais pareiginiais nuostatais.  

 

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – sudaryti specialiųjų poreikių turinčiam mokiniui 

optimalias sąlygas ugdytis, atsižvelgiant į jo gebėjimus, ugdymosi galimybes, ir mokymosi 

ypatumus. Teikti logopedinę, specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų, ugdymosi sunkumų,  

 

Uždaviniai:  

Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Analizuoti 

tarties, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymosi sunkumų šalinimo efektyvumą;  

panaudoti optimalius mokymo būdus ir metodus, koreguoti nustatytus sutrikimus; ugdymosi 

sunkumus; 

padėti specialiųjų poreikių turintiems ugdytiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų 

sutrikusias funkcijas; 

tobulinti ryšius su kitais ugdymo proceso dalyviais: mokytojais, kitais pagalbos vaikui 

specialistais, tėvais, analizuojant ugdytinių mokymosi pasiekimus, sunkumus; 

brandinti bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių vaikus;  

dalyvauti metodinėje, projektinėje ir kvalifikacijos kėlimo veikloje. 

 

Veiklos prioritetas – pilietiškas, kūrybiškas vaikas, gebantis sėkmingai dalyvaujantis ugdymo 

procese.  

 

Numatomi rezultatai:  

Logopedo-specialiojo pedagogo kompetencijos plėtojimas užtikrina geresnius vaikų ugdymo 

rezultatus. Gerėja vaikų ugdymo(si) rezultatai. Sudaromos sąlygos aktyviam bendradarbiavimui 

su ugdytinių tėvais bei įstaigos specialistais, pedagogais.  Užtikrinamas visapusiškas ugdytinių 

lavinimas ir užimtumas pratybų metu, tobulinami komunikaciniai gebėjimai, sutrikusių 

funkcijų lavinimas, mokoma bendrauti. 

 

 

 



Priemonės Laikas Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės 

kriterijai 

Atsiskaitymo 

tvarka 

1. Organizacinis 

darbas 

1.1.  Dalyvavimas 

komisijų (VGK)  ir 

darbo grupių veikloje. 

 

 

 

 

1.2. Pogrupinių, 

grupinių ir 

individualių pratybų 

programų sudarymas 

kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimams, 

ugdymosi sunkumams 

įveikti.  

 

1.3.  Ugdytinių 

kalbinių įgūdžių 

vertinimas, kalbėjimo, 

kalbos sutrikimų 

diagnozavimas. 

Kalbos pasiekimų 

stebėjimas ir 

vertinimas. 

 

 

1.4. Logopedinių 

pratybų tvarkaraščio 

sudarymas. 

 

 

1.5. Logopedinės 

dokumentacijos 

pildymas: kalbos 

įvertinimo kortelės 

(kaip rekomenduojama 

forma, pagal 

reikalingumą); 

logopedo dienynas; 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

 

 

 

Iki rugsėjo 12 

d. 

 

 

Rugsėjo 

Sausio 

I savaitė ir 

esant 

poreikiui 

 

Rugsėjo I-II 

sav. 

 

 

Visus mokslo 

metus ir 

birželio I-II 

sav. 

Ugdytinių 

ugdymosi poreikių 

tenkinimas. 

 

 

 

 

 

Ugdomųjų ir 

korekcinių tikslų 

pasiekimas. 

 

 

Laiku suteikiama 

pagalba, ugdymo 

būdų ir metodų 

numatymas. 

 

 

Numatomas darbo 

su vaikais ir 

nekontaktinis 

laikas 

 

 

Ugdymo proceso 

analizė. 

 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas

. Bus 

nustatytos 

pagalbos ir 

paslaugų 

reikmės, 

siekiant 

sudaryti 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turinčiam 

mokiniui 

optimalias 

ugdymosi 

sąlygas 

 

 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas

.  

 

 

 

Tikrinimo 

rezultatai. 

 

 

 

Planavimo 

kokybė. 

VGK posėdžiai.  

 

 

 

 

 

 

Sudaryti 

logopedinių, 

specialiųjų 

pratybų  

programas  

 

Švietimo 

pagalbos gavėjų 

sąrašas, 

suderintas su 

VGK,  

Miesto PPT, 

įstaigos 

direktoriumi. 

„Pasiekimų 

vertinimo 

forma“  

 

Pratybų 

tvarkaraštis. 

 

 

Dienynas. 

Kalbos 

įvertinimo 

kortelės (pagal 

reikalingumą);   

2. 

Bendradarbiavimas 

su pedagogais ir 

 

 

Visus metus. 

 

 

Nuoseklus ir 

 

 

Ugdymo 

 

 

Konsultacijos, 



specialistais. 

 2.1. Individualių ir 

grupinių konsultacijų 

teikimas supažindinant 

pedagogus su: 

- kalbos vertinimo 

rezultatais; 

- kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimais; 

- spec. poreikių vaikų 

ugdymo klausimais; 

- sutrikimų šalinimo 

rezultatais; 

- medžiaga iš 

seminarų, nauja 

literatūra      spec. 

poreikių vaikų 

ugdymo klausimais. 

-Konsultuoti 

mokytojus kaip 

pritaikyti, 

individualizuoti 

programas spec. 

poreikių vaikams ir/ar 

taikyti alternatyvius 

ugdymo būdus ir 

metodus. 

 

2.2.Bendradarbiavima

s su Marijampolės 

savivaldybės PPT 

specialistais vaikų 

vertinimo ir sutrikimų 

šalinimo klausimais. 

 

2.3. Dalyvavimas 

vaikų ugdomoje 

veikloje grupėse, 

padedant pedagogui 

identifikuoti kalbėjimo 

bei kalbos sutrikimus. 

Mokomosios 

medžiagos garsų 

tarimo tikslinimui 

rengimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

visus metus 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

Pagal planą 

sistemingas 

ugdymo turinio 

planavimas, 

bendras specialistų 

ir mokytojų 

ugdymo tikslų ir 

uždavinių 

derinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykinis 

pedagogų 

bendradarbiavimas

. 

 

 

Dalykinis 

pedagogų 

bendradarbiavimas

. Tęstinis kalbos 

ugdymas. 

 

 

Dalykinis 

pedagogų 

bendradarbiavimas

. Tęstinis kalbos 

ugdymas. 

kokybė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė. 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė. 

 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė. 

pokalbiai, 

rekomendacijos, 

atmintinės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbiai, 

rekomendacijos, 

atmintinės. 

 

 

Stebėjimai, 

konsultacijos, 

rekomendacijos 

 

 

 

Veiklos planas 



2.4. Dalyvavimas  

miesto bei 

respublikiniuose 

projektuose kartu su 

pedagogais 

3. Pagalbos teikimas 

ugdytiniams, 

turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, elgesio 

problemų. 

3.1.  Naujų ugdytinių 

įvertinimas, kuriems 

būtų reikalinga 

pagalba 

Visus mokslo 

metus 

 

Visus mokslo 

metus 

Teikiama 

specialiojo 

pedagogo pagalba 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems 

ugdytiniams. 

Naujai 

atvykusiems 

vaikams padedama 

adaptuotis teikiant 

pagalbą. 

Ugdymo 

kokybė 

 

 

Ugdymo 

kokybė 

Tvarkaraščiai, 

VGK.  

 

Paruošti 

dokumentai. 

4. Bendravimas su 

ugdytinių tėvais 

(globėjais).  

4.1. Individualių 

konsultacijų, 

rekomendacijų vaiko 

kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų bei kalbos 

plėtotės klausimais 

teikimas. Užduočių 

rengimas darbui 

namuose. 

 

4.2. Vaikų vertinimas, 

kalbos problemų bei 

pasiekimų aptarimas 

su tėvais (globėjais). 

 

4.3. Informacijos apie 

vaikų kalbos raidos 

dėsningumus ar 

sutrikimus pateikimas 

įstaigos internetinėje 

svetainėje, tėvų 

susirinkimuose, 

stenduose. 

 

Nekontaktini

s laikas 

 

 

 

 

 

2 kartus 

metuose 

 

Pagal planą 

 

Tęstinis kalbos 

ugdymas namuose. 

 

 

 

 

 

Supažindinimas su 

vaiko kalbos 

problemomis bei 

pasiekimais. 

 

Dalijimasis 

patirtimi. 

 

Ugdymo 

kokybė.  

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė 

 

 

Ugdymo 

kokybė. 

 

Rekomendacijų 

tėvams 

globėjams) 

žurnalas; 

logopedo 

žurnalas „Kita 

veikla“ 

 

 

 

„Rekomendacij

ų tėvams 

globėjams 

žurnalas“; 

„Pasiekimų 

vertinimo 

forma“  

 

VGK veiklos 

planas. 

5. Metodinė veikla, 

profesinis 

 

Pagal planą. 

 

Profesinis 

 

Informacijos 

 

Kvalifikacijos 



tobulėjimas 

5.1. Dalyvavimas  

seminaruose, 

konferencijose. 

  

5.2. Dalyvavimas 

miesto PPT 

rengiamose 

paskaitose. 

 

5.3. Dalyvavimas 

Marijampolės miesto 

specialiųjų pedagogų 

logopedų metodinio 

būrelio metodinės 

tarybos veikloje. 

 

5.4. Dalyvavimas LLA 

organizuojamuose 

seminaruose, 

konferencijose.  

 

 

5.5. Dalyvavimas 

miesto bei 

respublikiniuose 

projektuose su 

logopedines pratybas 

lankančiais 

ugdytiniais. 

 

 

5 .6. Dalyvavimas 

kalbos ugdymo 

projekte. 

 

 

5.7. Informacinių 

leidinukų parengimas, 

pranešimai įstaigos 

bendruomenei 

aktualiais  klausimais, 

susijusiais su .vaikų 

kalbos bei sutrikusių 

funkcijų ugdymu.  

 

 

 

 

Pagal planą. 

 

 

 

Pagal planą. 

 

 

Pagal kitų 

respublikos 

švietimo 

ugdymo 

įstaigų 

numatytus 

planus 

 

2022m. kovo 

mėn. 

 

Pagal 

poreikius 

 

 

Nekontaktini

s laikas. 

 

tobulėjimas. 

 

 

 

Pasidalijimas 

patirtimi, naujų 

sprendimų 

priėmimas. 

 

Profesinis 

tobulėjimas. 

 

 

 

Profesinis 

tobulėjimas. 

 

 

Profesinis 

tobulėjimas. 

 

 

 

 

Kalbėjimo ir 

kalbos prevencija 

 

 

Kalbėjimo ir 

kalbos prevencija 

 

 

 

Profesinis 

tobulėjimas. 

Naujų sprendimų 

priėmimas. 

 

pateikimas.  

 

 

Informacijos 

pateikimas.  

 

Informacijos 

pateikimas.  

 

 

Informacijos 

pateikimas. 

 

Informacijos 

pateikimas 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė 

 

 

Informacijos 

pateikimas 

 

Informacijos 

pateikimas. 

 

 

tobulinimo 

pažymėjimai. 

 

 

Ataskaitos pagal 

VGK planą. 

 

 

Ataskaitos pagal 

VGK planą. 

 

 

 

Ataskaitos pagal 

VGK planą. 

 

 

Ataskaitos pagal 

VGK plan 

 

 

 

 

Ataskaitos pagal 

VGK planą. 

 

 

Ataskaitos pagal 

VGK planą. 

 

 

 

 



 

  

Daiva Muckuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Naujos literatūros 

studijavimas, IKT 

technologijų, naujų 

didaktinių ir metodinių 

priemonių taikymas 

kalbos korekcijos 

procese. 
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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽELMENĖLIAI“ 

METINIS LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2021 – 2022 M.M. 

 

1. Metinės veiklos 2021-2022 m.m. 

plano pristatymas. 

2. Vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ išorės pastato renovacija ir 

drenažo darbai. 

3. Marijampolės vaikų lopšelio-

darželio „Želmenėliai“ 2022-2024 metų 

strateginio veiklos plano pristatymas. 

4. Dėl tėvų kandidatų delegavimo į 

komisijos narius Marijampolės vaikų 

lopšelio-darželio „Želmenėliai“ 

direktoriaus pareigoms eiti. 

5. 1,2 procento pajamų mokesčio 

lėšos už 2020 metus. 

2021 m. rugsėjis 

 

2021 m. rugsėjis 

 

 

2021 m. lapkritis 

 

 

2021 m. lapkritis 

 

 

 

2021 m. lapkritis 

1. Lopšelio-darželio materialiniai ir 

finansiniai ištekliai, racionalus jų 

panaudojimas. 

2. Direktorės, R. Maksimavičienės, 

metų veiklos ataskaita. Metų veiklos 

užduotys, rezultatai ir rodikliai.  

2022 m. vasaris 

 

 

2022 m. vasaris 

1. Lopšelio-darželio darbas vasaros 

laikotarpiu. 

2. 2021-2022 m.m. veiklos plano 

įgyvendinimo analizė: sėkmės ir nesėkmės. 

3. Vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

4. Darbuotojų veiklos ataskaitos už 

2021-2022 m.m. Pedagoginių darbuotojų, jų 

profesinių kompetencijų įsivertinimas bei 

tobulinimas. 

2022 m. gegužė 

 

2022 m. gegužė 

 

2022 m. gegužė 

 

 

2022 m. gegužė 

 

    Tarybos pirmininkė                                                                                Nida Kmieliauskienė 


