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MAZEIKIU LOPSELIS-DARZELIS,,PASAKA(

2022 METU UGDOMOSIOS VETKLOS PLANAS

Prioritetas. KokybiSkas ikimokyklinis ir prielmokvklinis ugdymas.
I Tikslas. Uitikrinti ikimokyk-linio ir prielmokyklinio ugdymo (si) kokybg, taikant Siuolaikines technologijas ir modernius bei

paZangius ugdymo metodus.
UZdaviniai fgyvendinimo priemon6s Terminas Atsakingi,

wkdvtoiai
1 1 Tobulinti ugdymo turini,

orientuo.jantis I ugdymo
inovacijas, informaciniq
technologij q taikym4.

IKT taikymas ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
(si) procese.
Veiklq lvairoves pletojimas netradicinese erdvese
iSnaudojant artimiausi4 gamting ir kulturing aplink4.
Dalintis ugdymo proceso planavimo ir organizarimo gerqja
praktinio darbo patinimi istaieoie.

2022m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoj a
ugdymui
Mokltojai

,|
2 Padeti ugdytiniams

iSsiugdyti bendr4sias ir
dalykines gamtamokslines,
technologines, informacines
bei matematines
kompetencijas.
(pagal parengtq STEAM
darbo grupes plan@

Projektinio, patirtinio, STEAM metodq taikymas
ugdomojoje veikloje.
Pletoti STEAM ugdymo turini, formuojant palanki4
ugdymo(si) aplink4.
Ugdomqiq erdviq kfirimas grupese, kurios skatintq
ugdltiniq savirai5k4, kiirybi5kum4 dirbant STEAM
rnetodika.
Tiriamqjq- kiirybiniq veiklq organizavimas STEAM
erdveie-kupole.

2022 m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoj a
ugdymui
Mokl.tojai

1 .f Sielli specialiqi q poreikiq
vaikq gebejimq
ugdymo (si), itraukiant

vaikus i orasminsa

Organizuojami projektai, renginiai, parodos, konkursai.
Ugdymosi aplinkos pldtojimas-sensorinio kambario
papildymas priemonemis.
Inovatyvit] metodu kiirimas ir taikrnnas, sudarant ealirnybe

2022 m. Mokl.tojai
Logopedai
Socialinis
Dedasoqas



paZinimo, tyrinejimq,
kfuybos proces4.

kiekvienarn vaikui ugdytis savo tempu.
Lauko pedagogikos galimybiq i5naudojimas ugdant
soecialiuiu uedvmosi ooreikiu twindius vaikus.

I 4 UZtikrinti k[rybiniq darbo
grupiq efektyvi4 veikl4.
(pagal parengtus darbo
grupi4 planus)

Bendradarbiauti rengiant istaigos metini veiklos plan4.

Sukurti ugdomosios veiklos idejq turinio bankq.
Organizuoti ir vykdyti bendrus projektus istaigoje.

2022 m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoj a
ugdymui
Mokltoiai

1 5 Tenkinti vaikq savirai Skos,

kiirybiSkumo poreikius.
Kult[riniq renginiq
organizavimas.
(paga I par e ngt q pl ancl)

Sudaromos s4lygos atsiskleisti kiekvienam pagal savo
galias, tobuleti, pletoti savo kurybines galias. Ugdoma
menine ir estetine kompetencija.

2022 m. Direktoriaus
pavaduotoj a
ugdymui
Meninio ugdymo
pedagoge
Mokvtoiai

I 6 Edukaciniq aplinkq ktuimas
lauke (visais metq laikais).

Edukaciniq priemoniq paZintinei tiriamajai veiklai
gamtoje isigijimas.
lstaigos ilgalaikio projekto tgstinumas ,,Bendro kiemo
ideja".

2022 m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Darbo gn.lpe

2 Tikslas: Taikyti Valdorfo pedagogikos elementus ugdymo procese.

2 I Pletoti darZelio pedagogq
kompetencijas atsiZvelgiant

i Valdorfo darZelio
aukletoj os kompetencijos
apra5q.
(papal parengtq aprliq).

Realius vaiko poreikius laiklti lemiamu kriterijumi keliant
ugdyrnosi uZdavinius, parenkant ugdl,rno turini bei biidus.
Ugdym4 orientuoti i natfirali4 vaiko raid4, amZiaus tarpsnio
ypatumus.
Sieti i visum4 visas vaiko veiklos sritis.

2022 m. Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Mokytojai

2 2 Vadovautis Valdorfo grupes

ir grupes, taikandios
Valdorfo pedagogikos
elementus kiterijq apraiu.
(oapal oarensta apraid.

Remtis teoriniu grupes veiklos apra5u, organizacine
struktiira, ugdymo turiniu, apiinka (grupes, lauko).
Valdorfo pedagogikos principq ir lauko pedagogikos
elementq dermes siekimas.

2022 m. Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Mokytojai

2 , Sudaryti s4lygas ir
uitikrinti bendruomenes
dalyvavimq mokymuose ir
tikslingame kvalifi kacijos
kelime- siekiant

Gilinti ir pastoviai atnaujinti Valdorfo pedagogines idejas,
palai$ti Valdorfo pedagogikos kokybg.
Kryptingai dalyvauti Valdorfo pedagogikos mokymuose,
seminaruose, staZuotese.

2022m. Valdorfo
pedagogikos
iniciatyva



pasirengimo kokybiSkai
dirbti, taikant Valdorfo
pedago gikos elementus.

2 4 Dallvauti ikimokyklines
Valdorfo pedagogikos
asociacijos veikloje.
Bendradarbiauti su Lietuvos
Valdorfo pedagogikos
centru.

Informacijos skleidimas apie savo veiklA, kartu su uisienio
ir Lietuvos Valdorfo iniciatyvornis organizuoti kursus,
seminarus, praktinius mohrrmus.

2022m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Mokltojai

3 Tikslas. Uitikrinti sveikatos ugdymo kokybQ, formuojant sveikos gyvensenos igudZius bei kuriant sveikatai palankia aplinka.
J I { gyvendinti prevencines

priemones, uZtikrinandias
vaikq saugum4 ir uiimtum4
ivairiq veiklq metu.

Dalyvauti respublikineje sveikos gyvensenos programoje
,,Sveikatiada'.
Judumo savaites organizavimas.
Dalyvauti savanoriikame Lietuvos ugdymo lstaigq
bendruomeniq renginyje,-iniciaqvoje .,Aktyviai,
draugi5kai, sveikai".
Svei katos proiektq rengimas grupese.

2022m. Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Mokytojai

J 2 Kurti sveikatai pala*iq,
saugi4 ugdymo (si) aplink4
lauke ir grupese,
atsiZvelgiant i vaikq amZiq
ir poreikius.

Vidaus ir lauko erdviq pletojimas, sudarant galimybg
keisti, modeliuoti aplinkos elementus pagal vaikq
poreikius.
Kartu su bendruomene vykdyti sveikos gyvensenos
projektus, kuriant saugias ir kryptingas, vaikq fizini
aktyvum4 skatinaniias eduliacines erdves lauke.

2022m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Moky'tojai

J 3 Bendradarbi auti su
visuomenes sveikatos
prieZiiiros specialistu,

igyvendinant vaikq
sveikatos ir sveikos
gyvensenos igiid}irl
ugdymo priemones.

Sveikatos ugdymo veikhl integravimas i kitq ugdymo
sridiq veiklas, teminrus planus ir programas.

Pagal sveikatos
prieZitros plane
numatltas datas ir
terminus.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Mokytoiai



J 4 Sutelkti mokyklos
bendruomenes narius
sveikatos stiprinimo ir
ugdymo veiklai, racionaliai
panaudoti esamus
materialiuosius iSteklius.

Kelti bendruomenes nariq kvalifikacij4 vaikq sveikatos
stiprinimo klausimais: seminaruose, mokymuose,
konferencijose rajone ir respublikoje.
Naujos metodines medZiagos ir kiq sveikatos ugdymui
reikalingq priemoniq isigijimas.
Pedagogq praktikumas- patirties sklaida,,Edukaciniq
erdviq lauke panaudojimas vaikq aktyvinimui,
sveikatinimui ir kiirybiSkumui lavinti".
Susitikimq, diskusijq organizavimas, aktyviis dalyvavirnas
susitikimuose, diskusijose su kitomis vaikq sveikatos
uitikrinimo funkciias vykdandiomis istaisomis.

2022 m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Mokytojai

4 TiFslas: skatinti profesing lydelyste, komandini darba, siekiant biiti besimokaniia oigani zac\a.
4 1 Skatinti pedagogq

profesiniq ir bendrqiq
kompetencij q tobulinimq,
kvalifikacijos kelim4.
(pagal parengtq plan@.

Dalyvauti kvalifi kacijos tobulinimo progamose.
Kolegialios patirties peremimas ir perdavimas dal,nraui ant
respublikos, r4jono ikirnokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdlnno pedagogq metodinio bflrelio, kitq Svietimo lstaigq
metodiniuose renginiuose, konkursuose, parodose ir kt.
Pedagogq supaZindinimas su ugdymo nauj ovemis,
perteikiant seminarq, kursq, lankyt4 metodiniq uisiemimrl
medLiag4.

2022m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Moky'tojai

4 2 Tobulinti naujq
technologij q ir informacij os
valdymo kompetencij4,
atliepiant nuolat
tobulejandius ir
besikeidiardius ugdymo
metodus ir biidus.

Pedagogai kokybi3kai atrenka, ktirybiSkai taiko inovatyvius
ugdymo bfldus ir metodus.
Tinkamai parenka technologijas, kurios vaizdLiai,
Siuolaiki5kai pateikia ugdymui skirt4 informacii4.

2022m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Mokltoiai

Prlorl tetas. Efektyvi Svietimo pagaLlba vaikui ir Seimai.

5 Tikslas. UZtikrinti veiksming4 Svietimo pagalbA gerinant vaiko ugdymo(si) kokybg.

5 1 Vykdyti vaiko geroves
komisijos veikl4.
(pagal VGK parengtq planq)

Organizuoti ir koordinuoti Svietimo pagalbos teikimq.
Saugios ir palankios vaiko ugdymo aplinkos kiirimas.
Atlikti vaiko specialiqjq ugdymosi poreikiq vertinim4.
Pritaikytq ugdyrno planq rengimas su pedagogais
specialiqjq ugdynosi poreikiq vaikams.

2022m. Socialinis
pedagogas
Logopedai
Mokytojai

5 2 {gtrvendinti programas Programas integruoti i ugdymo turin!. 2022m. Socialinis



..Cyvenimo jg[dZiq ugdymas"
Socialiniq ig[dZiq programa

,,Zipio dra:ugal".
Alkoholio, tabako ir kitq
psichik4 veikiandirl mediiagq
vartojimo prevencijos
programos igyvendinimas.
(paRal par enptus pl anus ).

Parinktomis tinkamornis priemonemis sukurti realias
galimybes vaikams jgyti sveikos gyvensenos igridZius
bei gebejimus.
Organizuoti veiklas vaikams su policijos prevencinio
skyriaus specialistais, MaZeikiq prie5gaisrine gelbejimo
tarnyba.

{gyvendinti vaikq socialiniq igtrdZiq program 4 ,lipio
draugai", tobulinant vaiku socialinius ieudZius.

pedagogas
Mokytojai

5 3 Vykdyti smurto ir patydiq
prevenc{ 4.
(pagal parengtq pland.

Integravirnas i ugdymo proces4 ir kitas veiklas. 2022m. Socialinis
pedagogas
Mokytoiai

5 4 UZtikinti kokybiSk4
ikimokyklinio ir
prieSrnokyklinio ugdymo,
specialiosios pedagogines
pagalbos, kalbos ir kalbejimo
sutrikimq turintiems vaikams,
programq vykdym4.
(pagal parenptus planus)

Stebeti, fiksuoti, analizuoti vaikq, turindiq vidutinius
ugdSnno (si) poreikius, rezultatus.
Pagalbos suteikimas vaikams, turintiems kalbos ir
kalb0jimo sutrikimq.
Bendradarbiauti su ugdytiniq tevais, grupiq pedagogais
Salinant vaikq kalbejimo ir kalbos sutrikimus.

2022m. Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Logopedai

5 5 Palaikyti glaudq rySi su
institucij omis teikiandiomis
pagalb4 vaikui ir Seimai,
pedagogams( pedagogine
psichologine tamyba, pirmines
sveikatos prieZiiiros centru,
visuomenes sveikatos centru).

Bendradarbiaujant su specialistais ugdyti vaiklt
pasitikejimo savimi, savisaugos, socialines emocines
sveikatos ir sveikatos stiprinimo igiidZius organizuojant
prevencinr us- edukac ini us rengini us.

2022m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Mokltojai
Socialinis
pedagogas,
Losonedai

Prioritetas. Vieningos organizacinEs kultfiros formavimas ir palaikymas
6 Tiikslas: Palaikyti ir skatinti bendruomenis iniciatyvum4, bendradarbiavima ir partneryste.
6 1 Tgsti komunikavirn4

naudojant vidinio ir
iSorinio komunikavimo
sistemQ

1[y\.:1i1qq!i-4 rzc !is. i t kt.
socialinius tinklus.

Bendrauti elektroniniame dienyne ,,Miisq darZelis" per
virtualias vaizdo konferencij as.

Skleisti savalaikg ir ivairiapusg komunikacij4 apie
numatomus islaigos renginius.

2022m. Direktorius
Direkloriaus
pavaduotoja
ugdymui
Mokltojai

6 2 Naudoti ivairias bendravimo ir Organizuoti proiektus, konferenciias. Mrnedius. 2022m. Direktoriaus.



bendradarbiavimo formas su
tevais. Siekti griZtamojo rySio
i5 ter.r1, bendrq susitarimq ir
veiksmu.

popietes, gerumo akcijas, parodas.
Organizuoti pozityvios te\ystes mokymus.

pavaduotoj a
ugdymui.
Mokltoiai

6 J Siekti kokybi5ko savanorystes
proceso-tevq savanorystes

istaigoje.

Atlikti savanorystes poreikio analizg.
Organizuoti akcij4,,Buk savanoriu".
Pasidalinti sekmes atvejais, patirtimi intemetineje
erdveje, darZelio intemetineje svetaineje bei,,Facebook"
paskyroie.

2022m. Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.
Mokltojai

6 4 Vie5inti ir atnaujinti
informacij 4 intemetini ame
puslapyj e www. ldpasaka. lt.

Intemetinio puslapio www.ldpasaka prieZiiira.
Informacijos apie ivairi4 vaikq ir pedagogq veikl4
skelbimas intemetiniarne puslapyje, socialiniame tinkle
Facebook.

2022m. Direklorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Mokfioiai

7 Tikslas: Org4nizuoti bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais.
7 I UZtikrinti lopSelio - darZelio

bendruomenes ir socialiniq
partneriq veiklos tgstinum?. partneriq tarpusavio

itak4 lstaigos veiklos

Parengti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
program4.
I5siai5kinti socialiniq
bendradarbiavimo poreiki.

{vertinti socialiniq partneriq
kokybes gerinimui.
Tgsti bendradarbiavim4 su MaZeikiq rajono ir kitq
raiontl Svietimo istaigomis pagal Dasira5vtas sutartis.

2022 m. Direktorius
Direkloriaus
pavaduotoj a
ugdymui
Mokyojai

7 2 Formuoti lopSelio-darZelio

ivaizdi, savitum4, atspindint
veiklos kryptis, rengiant
edukacinius projektus su
partneriais.

Dalyvauti rajono Svietimo skyriaus organizuojamuose
renginiuose.
Dalyvauti Maieikiq muziejaus edukaciniuose
uZsiemimuose pagal renginiq pianq.
Dalyvauti Ma2eikiq kulturos centro renginiuose.
Dalyvauti kitq ugdymo istaigq renginiuose, projektuose.
Jungtis ir dalyvauti tarptautiniq ir respublikiniq
proj ektq programq veikloje.
Organizuoti bendrus renginius, projektus su
respublikos lop5eliais-darieliais,,Pasaka".

2022m. Direklorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Mokytojai


