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      PATVIRTINTA 

                                                                                            Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

                                                                                  direktoriaus 2022 m. sausio 6 d.  

                                                                                   įsakymu Nr. V-3 

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“  

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

- Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ įsteigtas 1972 m. balandžio 12 d. 

- Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, trumpasis 

pavadinimas – lopšelis-darželis „Saulutė“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, 

kodas 190550151. 

- Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

- Priklausomybė – Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokykla. 

- Savininkė – Joniškio rajono savivaldybė.  

- Lopšelio-darželio buveinė – Statybininkų g. 5, LT-84124 Joniškis. 

- Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla (neformaliojo švietimo mokykla). 

- Paskirtis – ikimokykliniam ir priešmokykliniam vaikų ugdymui skirta  mokykla. 

- Ugdymo kalba – lietuvių. 

- Ugdymo forma – dieninė, nuotolinė (karantino ar ekstremalios situacijos metu). 

- Lopšelio-darželio Bariūnų skyrių prijungtas 2016 m. sausio 4 d. reorganizacijos metu (Joniškio 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. T-147 „Dėl sutikimo 

reorganizuoti Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželį“): 

- buveinė – Parko g. 7, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r.; 

- ugdymo kalba – lietuvių kalba; 

- ugdymo proceso organizavimo būdai – grupinio mokymosi ir (ar) pavieniai (individualūs) 

užsiėmimai; 

- pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

 

II SKYRIUS 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, ugdomojo proceso veiklą koordinuoja 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, už ūkio dalį – ūkvedys. Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos 

institucijos: Lopšelio-darželio taryba, Pedagogų taryba, Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

profesinė organizacija. 

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių 

tėvus, pedagogus, kitus darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.  

Pedagogų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, pedagogų profesiniams ir 

bendriems tikslams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, visi dirbantys pedagoginiai darbuotojai.  

Lopšelis-darželis vykdo metodinę veiklą – ugdymo planavimas, ugdymo projektai, 

programos, tėvų švietimas ir konsultavimas, vertinimas ir įsivertinimas, kvalifikacijos tobulinimas ir 

kt.  

Lopšelyje-darželyje veikia Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos ir Vaiko 

gerovės komisijos; kuriamos darbo grupės (laikinos, pastoviai veikiančios, projektinės). 

Lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių: 

3 – ankstyvojo amžiaus (1–3 m.); 

6 – ikimokyklinio amžiaus (3–5 m.); 
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2 – priešmokyklinio amžiaus (5–7 m.); 

1 mišriojo amžiaus grupė (1–7 m.) Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ Bariūnų skyriuje. 

Lopšelį-darželį lanko 218 ugdytinių; pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 

ugdosi 48 ugdytiniai. 

Lopšelyje-darželyje dirba 54 darbuotojai. Iš jų 28 pedagogai.  

Pedagogų išsilavinimo ir suteiktų kategorijų sąrašas: 

 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ (SSGG) 

 

- Suformuotos savitos įstaigos tradicijos, paremtos 

etnine kultūra. 

- Saugi, estetiška, ugdymą skatinanti aplinka. 

- Ugdymo procesas planuojamas atsižvelgiant į 

vaikų gebėjimus ir poreikius. 

- Aukšta pedagogų kvalifikacija ir kompetencija. 

- Įstaigos populiarumas ir prestižas. 

- Rengiami ir įgyvendinami rajoniniai,  

respublikiniai bei tarptautiniai projektai. 

- Kryptingas dėmesys ugdymo inovacijų diegimui, 

modernios, estetiškos aplinkos kūrimas.  

- Glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su 

tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais 

partneriais. 

- Daugėja vaikų turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, kuriems reikalinga 

švietimo specialistų pagalba.  

- Reikalinga vidaus pastato renovacija. 

 

- Atnaujinti vidaus ir lauko edukacines erdves 

(vabzdžių viešbutis, knygų namelis, spalvų, raidžių, 

geometrinių figūrų labirintai, kliūčių ruožai ant 

trinkelių, minkštos dangos aikštelė, supynės, 

pavėsinės ir. t.t.). 

- Vaikų sergamumas grupėse. 

- Senstantis kolektyvas. 

- Nepakankama specialioji pedagoginė 

pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių 
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Direktorius 1 1 - 1 - - - - 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 - - - 1 - - 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 18 15 3 12 3 3 - - 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3 2 1 2 1 - - - 

Muzikos mokytojas 1 1 - - 1 - - - 

Papildomo ugdymo mokytojas 1 1 - - 1 - - - 

Logopedas 1 1 - - - - 2 - 

Logopedas (spec. pedagogas) 1 1 - - - - - - 

Tiflopedagogas 1 1 - - - - - 1 

Iš viso 28 24 4 15 6 4 2 1 
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- Stiprinti vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 

pedagogų veiklos ryšį, vykdant ugdymo procesą. 

- Skatinti bendruomenės narius skirti 1,2  dalį 

paramos lėšų ugdymo aplinkai atnaujinti. 

- Dalyvauti projektinėse veiklose, siekiant pritraukti 

įvairių fondų lėšas. 

- Tobulinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius. 

- Stiprinti ir plėsti įstaigos ryšius su kitomis 

institucijomis ir socialiniais partneriais. 

- Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

rengimas atsižvelgiant į įstaigos veiklos prioritetus. 

- Skatinti tėvus (globėjus, rūpintojus) aktyviau 

naudotis elektroniniu dienynu ,,Mūsų darželis“. 

- Aktyvinti savivaldos veiklą.

turintiems vaikams dėl nepakankamo 

finansavimo ir specialistų stokos. 

 

IV SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS STRATEGIJA 

 
VIZIJA  
Nuolat besimokanti, bendruomeniška ugdymo įstaiga, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir 

jo šeimos poreikius.  

 

MISIJA 

Teikti vaikams kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, ugdyti kasdieniam 

gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinas kompetencijas.  

 

VERTYBĖS 

Saugumas 

Atsakomybė 

Tolerancija 

Pasitikėjimas 

Sąžiningumas 

Bendruomeniškumas 

Papročiai ir tradicijos 

 

FILOSOFIJA 

,,...pasitikėjimas tegu remsis žinojimu, žinojimas-tvirtybe...“ (Lucijus Anėjus Seneka) 

 

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2022 m. veiklos planas parengtas atsižvelgiant į 

2021 metų veiklos kokybės analizės duomenis, vadovaujantis 2021–2023 metų strateginio veiklos 

plano tikslais:  

 

1. TIKSLAS. Į vaiką orientuotas ugdymo(si) proceso organizavimas. 

1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti vaikų ugdymo(si) proceso kokybę. 

2. TIKSLAS. Saugi, moderni, kūrybiška, kiekvieno vaiko patirtį ir išgales atitinkanti ugdymo(si) 

aplinka. 

2.1. UŽDAVINYS. Kurti ir plėtoti saugią aplinką, skatinančią fizinės ir emocinės sveikatos bei 

sveikos gyvensenos nuostatų formavimą. 

3. TIKSLAS. Lietuvių liaudies tradicijų, papročių, etninės kultūros pradų puoselėjimas. 

3.1. UŽDAVINYS. Padėti vaikui suvokti savo tapatumą, perimti patirtį, formuoti pagarbą 

tradicijoms ir jų puoselėjimui. 
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1. Tikslas: į vaiką orientuotas ugdymo(si) proceso organizavimas. 

1. 1. Uždavinys: tobulinti vaikų ugdymo(si) proceso kokybę. 

Įgyvendinimo priemonės Atsakingi Vykdymo data Įgyvendinimo rodikliai 

1.1. Ugdymo(si) proceso 

planavimas atsižvelgiant į 

vaiko gebėjimus, 

individualius poreikius. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai 

2022 m. Parengtas 2022 m. veiklos 

planas, sudaryti trumpalaikiai 

(savaitės) ir ilgalaikiai (metiniai) 

ugdymo planai grupėse, atliktas 

vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimas, stebėta pedagogų 

veikla. 

1.2. Pagalbos mokiniui 

teikimo specialistų ir 

mokytojų glaudus 

tarpusavio 

bendradarbiavimas. 

Mokytojai, kiti 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2022 m. Laiku suteikta specialioji 

pedagoginė pagalba specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams. Atliktas ugdytinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminis įvertinimas, pateiktos 

rekomendacijas tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ir 

pedagogams, įvykę vaiko 

gerovės komisijos posėdžiai. 

1.3. Tėvų informavimas 

apie vaiko (globotinio) 

pasiekimus ir daromą 

pažangą. 

Mokytojai, kiti 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2022 m.  

gegužės mėn., 

spalio mėn. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

aktyviai dalyvauja vaiko 

pasiekimų vertinimo procese 

(naudojasi el. dienynu ,,Mūsų 

darželis“, bendradarbiauja su 

pedagogais aptardami vaikų 

pasiekimus ir daromą pažangą. 

Pagalbos mokiniui specialistų 

vykdyti susitikimai, pokalbiai su 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

ugdytinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

1.4. Pedagogų dalyvavimas  

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2022 m. Kryptingai organizuotas 

pedagogų profesinis tobulėjimas.  

Pagal poreikį pedagogai įgijo 

profesinei veiklai reikalingas 

kompetencijas. 

1.5. 2022 metų veiklos 

kokybės analizė. 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2022 m. 

gegužės– 

gruodžio mėn. 

 

Atlikta 2022 m. veiklos kokybės 

analizė (tėvų (globėjų, rūpintojų) 

apklausa, tėvų susirinkimai, 

pedagogų apklausa, stebėtų 

veiklų dokumentai,  

kvalifikacijos tobulinimo 

suvestinė, pedagogų savianalizės 

anketos).  

2. TIKSLAS. Saugi, moderni, kūrybiška, kiekvieno vaiko patirtį ir išgales atitinkanti ugdymo(si) 

aplinka. 

2. 1. Uždavinys. Kurti ir plėtoti saugią aplinką, skatinančią fizinės ir emocinės sveikatos bei 

sveikos gyvensenos nuostatų formavimą. 

Įgyvendinimo priemonės Atsakingi Vykdymo data Įgyvendinimo rodikliai 
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2.1. Atnaujinti vidaus ir 

lauko aplinkas.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

ūkvedys 

2022 m. Atnaujintos lauko, vidaus 

edukacinės aplinkos (įrengta: 

vabzdžių viešbutis, knygų 

namelis, spalvų, raidžių, 

geometrinių figūrų labirintai, 

kliūčių ruožai ant trinkelių, 

minkštos dangos aikštelė, 

supynės, pavėsinės ir kt.),  

grupėse atnaujintos ugdymo 

priemonės, žaislai. Nuolat 

prižiūrimi lauko žaidimų 

įrenginiai. 

2.2. Formuoti sveikos ir 

saugios gyvensenos, 

emocinės sveikatos ir 

aplinkos nuostatas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2022 m. Vykdytos prevencinės 

programos ir projektai, renginiai, 

formuojantys saugios aplinkos, 

fizinės ir emocinės sveikatos bei 

sveikos gyvensenos nuostatas. 

2.3. Vaikų, personalo, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

bendrystės, sutelktumo 

didinimas per įvairias 

veiklas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2022 m. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

aktyviai dalyvauja įstaigos 

renginiuose, projektuose, grupių 

veiklose.  

3. TIKSLAS. Lietuvių liaudies tradicijų, papročių, etninės kultūros pradų puoselėjimas. 

3.1. Uždavinys. Padėti vaikui suvokti savo tapatumą, puoselėti lietuvių liaudies tradicijas, papročius, 

etninės kultūros pradus. 

Įgyvendinimo priemonės Atsakingi 
Vykdymo 

data 
Įgyvendinimo rodikliai 

3.1. Etninės kultūros 

integravimas į įvairias 

ugdomąsias veiklas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

2022 m.  Vykdytos veiklos projektai, 

dalyvavimas konkursuose. 

3.2. Išvykos į rajono, 

miesto lankytinas, įžymias 

vietas. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

2022 m.  Vykdytos pažintinės išvykos 

už darželio ribų. 

3.3. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

2022 m. Vykdytos edukacijos. 

 

V SKYRIUS 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

1. Priemonės, padedančios įgyvendinti pagrindinius vaikų lopšelio-darželio uždavinius: 

1.1. pedagoginės veiklos priežiūra: 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės turinys Terminai Atsakingi 

1. Informacijos perteikimas apie naujus steigėjo 

sprendimus, įstatymų pasikeitimus ir kt. 

Nuolat Direktorius 
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2. Duomenų rinkimas ugdymo kokybės tobulinimo, 

kvalifikacijos kėlimo, pasidalinimo darbo patirtimi 

klausimais.  

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

3. Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimas ir 

vykdymas. 

2022 m.  

pagal poreikį 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

4. Nuoseklus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymas. 

Nuolat Pedagogai 

5. Grupių aplinkos, ugdymo priemonių atnaujinimas. 2022 m.  

pagal poreikį 

Pedagogai 

6. Informacijos tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pateikimas informaciniuose stenduose, grupių ir 

lopšelio-darželio Facebook paskyrose, lopšelio-

darželio interneto svetainėje aktualiais vaikų 

ugdymo klausimais. 

Nuolat Pedagogai, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

7. Papildomo ugdymo organizavimas. Mokslo metų 

eigoje 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

8. Lopšelio-darželio veiklos pristatymas ir medžiagos 

atnaujinimas internetiniame puslapyje 

www.joniskiosaulute.lt, lopšelio-darželio Facebook 

paskyroje. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

9. Straipsnių apie lopšelio-darželio veiklą 

publikavimas rajoninėje spaudoje. 

Nuolat Pedagogai, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

10. Pedagogų dalyvavimas rajoniniuose, 

respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose. 

Mokslo metų 

eigoje 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

11. Pedagogų darbo patirties sklaida. 2022 m.  Pedagogai 

12. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Mokslo metų 

eigoje 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

13. Ilgalaikių projektų vykdymas etnokultūros 

integravimo, sveikatos saugojimo temomis. 

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

14. Strateginio ir metų veiklos planų įgyvendinimo 

analizė ir stebėsena 

 

2022 m. 
gruodžio mėn.,  

birželio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 
1.2. Ūkinė veikla: 

Eil. 

Nr. 
Priemonės turinys Terminai Atsakingi 

1. Saugos darbe ir priešgaisrinės saugos sąlygų 

užtikrinimas (darbuotojų instruktavimas saugos ir 

priešgaisrinės saugos klausimais). 

Nuolat Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2. Darbuotojų sveikatos patikros kontrolė ir kt. Nuolat Maitinimo 

organizavimo ir 

higienos priežiūros 

specialistas  

3. Paslaugų užtikrinimas įstaigoje (šildymas, elektros 

energija, vandentiekis, ryšiai, ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialinio turto remontas ir kt.) 

Nuolat Direktorius, 

ūkvedys, 

elektrikas 

http://www.joniskiosaulute.lt/
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4. Viešieji pirkimai, vidinio RVASVT sistemos audito 

organizavimas. 

Nuolat 

 

 

Direktorius,  

sandėlininkas, 

maitinimo 

organizavimo ir 

higienos priežiūros 

specialistas 

5. Spaudinių prenumerata. Pagal poreikį Sekretorius 

6. Užtikrinti, kad vaikų baldai, jų markiracija atitiktų 

higienos normos reikalavimus. 

Nuolat Visuomenės sveikatos 

specialistas  

7. Gerinti įstaigos materialinę bazę ir pritaikyti 

šiuolaikiniams reikalavimams panaudojant 1,2 % 

Nuolat Direktorius,  

vyr. buhalteris 

8. Vaikų maitinimo organizavimas. Nuolat Direktorius,  

maitinimo 

organizavimo ir 

higienos priežiūros 

specialistas 

9. Dalyvauti programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“  

Mokslo metų 

eigoje 

Ūkvedys, 

maitinimo 

organizavimo ir 

higienos priežiūros 

specialistas 

10. Lauko žaidimo aikštelių patikra (periodiškai, 

kontrolinė-kartą per metus). 

2022 m. 

lapkričio mėn. 

Ūkvedys 
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      Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

      2022 metų veiklos plano 

      1 priedas  

 

2022 METŲ ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Turinys Data Atsakingi 

1. Lopšelio-darželio 2022 m. veiklos plano 

svarstymas, patvirtinimas. 

2022 m.  

sausio mėn.  

 

 

Lopšelio-

darželio tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai. 

 

 

 

2. Atnaujintos darbo apmokėjimo sistemos 

derinimas. 

2022 m.  

sausio mėn. 

3. 2022 m. lopšelio-darželio veiklos ataskaitos 

pristatymas. 

2022 m.  

vasario–kovo mėn. 

4. 

 

Atostogų grafiko aptarimas 2022 m.  

kovo–balandžio mėn.  

5. Lėšų, gautų iš 1,2 % paramos panaudojimo 

aptarimas. 

2022 m.  

gegužės mėn. 
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      Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

      2022 metų veiklos plano 

      2 priedas 

 

2022 METŲ PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 
Eil. 

Nr. 
Turinys Data Atsakingi  

1. 2022 m. veiklos plano projekto aptarimas. 2022 m. 

sausio mėn. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2. Lopšelio-darželio jubiliejinių metų 

paminėjimas. 

2022 m.  

sausio–vasario mėn. 

3. 

 

Mokytojų darbo krūvio svarstymas. 2022 m.  

gegužės mėn. 4. 2022 m. įstaigos veiklos kokybės analizė. 2022 m.  

lapkričio–gruodžio mėn. 
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      Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

      2022 metų veiklos plano 

      3 priedas 

 

2022 METŲ METODINĖS VEIKLOS PLANAS  

 

METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS – sudaryti sąlygas dalintis darbo patirtimi, reflektuoti 

savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, 

įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės. 

 

UŽDAVINIAI: 
1. Gerinti metodinį ir dalykinį pedagogų bendradarbiavimą. 

2. Skleisti metodines ir pedagogines naujoves, dalytis darbo patirtimi. 

 

Eil. 

Nr. 
Turinys Data Atsakingi  

1. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos pristatymas. 

2022 m.  

vasario–kovo mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

1. Bendradarbiavimas su pradinių klasių 

mokytojais aptariant buvusių ugdytinių 

adaptaciją ir pasiekimus pirmoje klasėje. 

 

2022 m. Direktorius,  

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimas, rekomendacijų apie 

ugdytinius pradinių klasių mokytojams 

pildymas. 

2022 m.  

gegužės mėn. 

Direktorius,  

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

3. Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija 

grupėje. 

 

2022 m. 

spalio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

6.  

 

2022 m. mokytojų metodinės veiklos 

aptarimas. Metodinės veiklos prioritetų 

numatymas 2023 m. 

2022 m.  

gruodžio mėn. 

Direktorius,  

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

7. Pedagogų darbo patirties sklaida 

(dalijimasis metodine ir praktine darbo 

patirtimi). 

2022 m. Direktorius,  

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 
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      Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

      2022 metų veiklos plano 

      4 priedas 

 

2022 METŲ PLANAS „VAIKŲ SAVIRAIŠKOS ORGANIZAVIMAS“ 

 

TIKSLAS: sąlygų sudarymas vaikų saviraiškai plėtoti, etnokultūrinių bei bendrakultūrinių vaiko 

asmenybės pagrindų formavimas. 

UŽDAVINIAI:  
1. Supažindinti vaikus su liaudies tradicijomis, papročiais, organizuojant kalendorines šventes. 

2. Skatinti vaikų saviraišką, meninę kūrybą. 

3. Naudoti įvairias meninės veiklos formas ir metodus. 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys 

 

Terminai Atsakingi  

1.  Atsisveikinimo su eglute rytmetis. 2022 m.  

sausio 6 d. 

Genovaitė Liepienė, 

Violeta Sabaliauskienė, 

Vaida Zubavičienė, 

Gražina Pamparienė 

2.  Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

2022 m.  

sausio 13 d. 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

3.  Kūrybinių darbų projektas ,,50 saulučių“. 2022 m.  

sausio–vasario mėn. 

Elona Bernotaitė, 

Loreta Dovydaitienė, 

Sondra Kundrotienė, 

Vaida Zubavičienė 

4.  Tęstinis eTwinning projektas „Žiemos 

laikotarpio atspindys mūsų aplinkoje“ – 

’Reflection of the winter period in our 

environment’. 

2021 m. gruodžio–

2022 m. vasario mėn. 

Gintarė Vaitekūnienė, 

Indra Žukauskienė 

 

5.  Projektas ,,Žiemos malonumai STEAM 

veiklose“. 

2021 m. gruodžio–

2022 m. vasario mėn. 

Gintarė Vaitekūnienė, 

Indra Žukauskienė 

6.  Renginių ciklas „Mano Lietuva“ 

 

 

2022 m. vasario 16 d.–

kovo13 d. 

 

 

Nijolė Budrienė, 

Jurgita Kaveckienė, 

Nijolė Kymantienė, 

Gražina Pamparienė 

7.  Užgavėnių šventė. 2022 m. kovo 1 d. Pedagogai 

8.  Dauno sindromo dienos paminėjimas  2022 m. kovo 21 d. Vaida Labanauskienė, 

Alma Sinkevičienė 

9.  Muzikinis projektas ,,Kai piešiu saulutę, 

dainuoju dainelę“. 

2022 m. kovo mėn. Nijolė Budrienė, 

Jurgita Kaveckienė, 

Nijolė Kymantienė, 

Gražina Pamparienė 

10.  Projektas-kūrybinių darbų paroda ,,Aš 

saugau gamtą“ Žemės dienai paminėti. 

2022 m.  

kovo 21–22 d. 

Rima Kukšienė, 

Dalia Malinauskienė, 

Bangutė Monkevičienė 

11.  Pasaulinė autizmo supratimo diena. 2022 m.  

balandžio 2 d. 

Vaida Labanauskienė, 

Alma Sinkevičienė 

12.  Tęstinis projektas „Gerumo nebūna per 

daug“ (bendradarbiavimas su senelių 

namais „Santara“). 

2022 m.  

balandžio 11–15 d.  

Rima Kukšienė, 

Dalia Malinauskienė, 

Bangutė Monkevičienė 

Gražina Pamparienė 
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13.  Velykinis bėgimas „Pulkas zuikių 

susirinko“ ( 50 m distancija).  

2022 m.  

balandžio 19 d. 

Nijolė Pakėnė, 

Daiva Katiliavaitė, 

Laura Pociūtė, 

Sandra Striuogienė 

14.  Žaidimų savaitė „Spalvotas pavasaris“.  2022 m.  

balandžio mėn. 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

15.  Lopšelio-darželio jubiliejinis (50 metų) 

koncertas.  

2022 m. balandžio–

gegužės mėn. 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

16.  Floristikos edukacija „Papuošim darželį 

gražiausiais žiedais“ (bendradarbiavimas 

su Joniškio žemės ūkio mokykla). 

2022 m.  

gegužės mėn. 

Nijolė Pakėnė , 

Daiva Katiliavaitė, 

Laura Pociūtė, 

Sandra Striuogienė 

17.  Projektas ,,Vabaliukų fiesta“: 

1. Vabzdžių ,,viešbučio“ įkurtuvės. 

2. Ekskursija į miesto parką. 

2022 m.  

gegužės mėn. 

Violeta Sabaliauskienė, 

Gintarė Vaitekūnienė, 

Indra Žukauskienė, 

Gražina Pamparienė 

18.  Mamyčių diena. 2022 m.  

gegužės mėn. 

Mokytojai  

19.  ,,Futboliuko“ sezono uždarymo šventė. 2022 m.  

gegužės mėn. 

Laura Pociūtė, 

Rima Kukšienė, 

Dalia Malinauskienė, 

Nijolė Budrienė, 

Jurgita Kaveckienė, 

Nijolė Kymantienė 

20.  Užsiėmimų ,,Zipio draugai“ baigimo 

šventė (PU grupėse). 

2022 m.  

gegužės mėn. 

Nijolė Budrienė,  

Jurgita Kaveckienė 

21.  Priešmokyklinukų išleistuvės. 2022 m.  

gegužės mėn. 

Nijolė Budrienė,  

Jurgita Kaveckienė, 

Nijolė Kymantienė 

22.  Aplinkosaugos apsaugos projektas ,,Mes 

rūšiuojam“. 

2022 m.  

gegužės mėn.,  

spalio mėn.  

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

lopšelio-darželio 

bendruomenė 

23.  Saugaus elgesio savaitė: 

1. Diskusijos: 

- ,,Saugus elgesys gatvėje“ 

- ,,Pagalbos telefonas 112“ 

2. Fizinio aktyvumo veiklos (svečiuose 

Lietuvos policijos simbolis – šuniukas 

Amsis, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

simbolis – Bebriukas Ugnius). 

2022 m.  

gegužės mėn.,  

spalio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

Laura Pociūtė,  

priešmokyklinio 

ugdymo  

mokytojai 

24.  Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

paminėjimas (pramogos vaikams). 

2022 m.  

birželio 1 d. 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

25.  Rugsėjo pirmosios šventė  2022 m.  

rugsėjo 1 d. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

26.  Renginių ciklas Europos judumo savaitei 

paminėti (fizinio aktyvumo veiklos, 

lietuvių liaudies žaidimai). 

2022 m.  

rugsėjo 16–22 d 

Laura Pociūtė, 

Gražina Pamparienė, 

mokytojai 
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27.  Išvyka į Joniškio poilsio zonoje esantį 

„Vaikystės parką“. 

 

2022 m.  

rugsėjo mėn. 

Nijolė Pakėnė, 

Daiva Katiliavaitė, 

Laura Pociūtė, 

Sandra Striuogienė 

28.  Europos sporto savaitė ,,#BeActive“. 2022 m.  

rugsėjo mėn. 

Vaida Labanauskienė, 

Alma Sinkevičienė 

29.  Projektas ,,Rudenėlio takučiu“ 

(paroda, išvyka). 

2022 m.  

spalio-lapkričio mėn. 

Elona Bernotaitė, 

Loreta Dovydaitienė 

30.  Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų 

asociacijos (SVSBA) iniciatyva „Švarių 

rankų šokis“. 

2022 m.  

rugsėjo-spalio mėn. 

Gražina Pamparienė, 

mokytojai 

31.  eTwinning projektas „Maža sėklytė gali 

pakeisti visą pasaulį!!!“ – ‘A small seed can 

change the whole world!!!‘ 

2022 m. Nijolė Pakėnė, 

Laura Pociūtė 

 

32.  Popietė „Mažais žingsneliais link didelio 

kelio“ (PUG ugdytiniams ir jų tėveliams). 

2022 m. lapkričio–

gruodžio mėn. 

Vaida Labanauskienė, 

Alma Sinkevičienė 

33.  Advento rytmetis. 2022 m.  

gruodžio mėn. 

Gražina Pamparienė, 

mokytojai 

34.  Fizinio aktyvumo dienos „Visi 

sportuokime drauge!“ (kiekvieno mėnesio 

paskutinį trečiadienį). 

2022 m. 

 

Mokytojai 

35.  Projekto ,,Sveikatiada“ veiklos. 2022 m.  Laura Pociūtė, 

mokytojai 

36.  Projektas „Metų ratas“ (įstaigos 

puošimas – ruduo, žiema, pavasaris). 

2022 m.  Įstaigos įvaizdžio 

kūrimo darbo grupė 

37.  Vaikų išvykos, ekskursijos į miesto 

istorijos ir kultūros, krepšinio muziejų, 

vaikų biblioteką, parką, poilsio zoną, 

ŽŪM fermą, įvairias parduotuves, paštą, 

policijos komisariatą. 

2022 m.  Mokytojai 

38.  Kūrybinių darbų parodų rengimas, 

organizavimas įstaigoje, mieste; 

dalyvavimas įvairiuose rajoniniuose, 

respublikiniuose, tarptautiniuose 

renginiuose, konkursuose, projektuose, 

akcijose. 

2022 m.  Mokytojai 
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      Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

      2022 metų veiklos plano 

      5 priedas 

 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR STEBĖSENOS 

2022 M. PLANAS  

 

 

Tikslas: veiklos rezultatų įvertinimas ir veiklos įstaigoje koregavimas. 

Uždaviniai: 

1. užtikrinti ugdymo turinio kokybiškumą; 

2 skatinti nuolatinį pedagogų kompetencijos tobulėjimą; 

3. skleisti gerąją patirtį ir veiklos organizavimo sėkmės atvejus. 

 

Eil.  

Nr. 

Priemonė Data Atsakingi  

1. Pirmokų, išėjusių iš mūsų darželio, adaptacijos 

ir pasiekimų vertinimas. 

2022 m. 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2. SSGG analizė. 2022 m. lapkričio–

gruodžio mėn. 

 

3. Mokytojų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizės anketų pildymas ir aptarimas. 

2022 m. gegužės–

birželio mėn. 

4. Ugdymo(si) aplinkos sąlygų ir saugumo grupėse 

sudarymas. 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

5. Grupės dokumentacijos pildymas. 2022 m.  

rugsėjo mėn. 

6. Specialiojo ugdymo dokumentai ir veiklos 

planai. 

2022 m.  

rugsėjo mėn. 

7. Grupių metiniai veiklos planai. 2022 m.  

rugsėjo mėn. 

8. Palankios emocinės aplinkos kūrimo ir vaikų 

adaptacijos stebėjimas ankstyvojo amžiaus 

grupėse. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų 

bendradarbiavimas šiuo laikotarpiu. 

2022 m.  

rugsėjo–spalio mėn. 

 

9. Vaikų savijauta, grupės aplinka Nuolat 

10. Pasivaikščiojimų lauke organizavimo kokybė, 

lauko erdvių ir priemonių panaudojimo 

stebėsena. 

Nuolat  

11. Papildomo ugdymo veiklos stebėjimas. Nuolat 

12. Etnokultūros programos integravimas į ugdymą. 2022 m. 

13. Vaikų emocinio saugumo užtikrinimas grupėse. Nuolat 

14. Ugdymo planų (pagal vaikų amžių) grupėse 

įgyvendinimas. 

2022 m.  

gegužės–birželio mėn. 

15. Informacijos pateikimas tėvams (globėjams, 

rūpintojams); susirinkimų su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) kokybė. 

2022 m.  

gegužės mėn., 

rugsėjo–spalio mėn. 

16. Stebėti ir vertinti ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Lauros Pociūtės metodinę veiklą. 

2022 m. 

 

17. Stebėti ir vertinti pedagogų veiklas. Pagal poreikį 
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      Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

      2022 metų veiklos plano 

      6 priedas 

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

 

PAPILDOMO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

Tikslas: užtikrinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų poreikių tenkinimą, vaikų gebėjimų ugdymą. 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką; 

2. Skatinti dalyvauti veiklose už darželio ribų, plėsti vaikų akiratį. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Atsakingi  

1. „Futboliukas“ Laura Pociūtė 

2. Solinis dainavimas Gražina Pamparienė 

3. Folklorinis ansamblis Gražina Pamparienė 

4. Pop grupė Gražina Pamparienė 

5. Keramikos užsiėmimai Algimantas Budris 

6. Šokių būrelis  Joniškio Algimanto Raudonikio 

meno mokykla 

7. Gimnastika Joniškio sporto centras 

8. Krepšinis Joniškio sporto centras 
 

2022 m. veiklos planą įgyvendins Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ administracija, 

mokytojai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai 

ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Plano projektas gali būti papildytas ir koreguotas. 

 

PRITARTA 

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

2021   m.  gruodžio 27 d.  

tarybos posėdyje  

protokolo Nr. D-5 

 

PRITARTA 

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

2022 m. sausio 6 d.  

pedagogų tarybos posėdyje  

protokolo Nr. PP1-1 

 

 

 

 

 

 


