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Skriaudžių pagrindinės mokyklos 

2019–2020 m. m. Veiklos plano 

         priedas 

 

II. 2019–2020 M. M. IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS TIKSLAI 

1. Stiprinti auklėtinių įgūdžių ugdymąsi įvairiose veiklose. 

2. Skatinti darželio bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, su socialiniais partneriais siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę. 

3. Plėtoti ryšį su šeima, taikant įvairias bendravimo ir bendradarbiavimo formas. 

1.Tikslas. Stiprinti auklėtinių įgūdžių ugdymąsi įvairiose veiklose. 

Uždaviniai: 

1.1. Ugdyti vaikų kompetencijas, ugdomojoje, projektinėje veikloje. 

1.2. Ugdyti vaikų kompetencijas integruotose veiklose, netradicinėse erdvėse. Inovatyvių ugdymo būdų ir metodų (patirtinio ugdymo, 

bandymų, eksperimentų, tiriamosios veiklos) taikymas veiklose. 

1.3. Dalyvauti mokyklos, rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Laikas Numatomas rezultatas 

1.1. Ugdyti vaikų kompetencijas, ugdomojoje, projektinėje veikloje. 

1.1.1. Veiklų įgyvendinimas pagal 

ikimokyklinio ugdymo grupių 

ilgalaikius planus. 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Pedagogai dalinsis gerąja darbo patirtimi, aptars iškilusius 

klausimus MG susirinkimuose. Esant būtinybei koreguos 

ilgalaikius ugdomosios veiklos planus. 

 

1.1.2. Vaikų darbelių aplankų pildymas. 

 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Nuolat kaupti vaikų darbelius aplankuose ir naudoti vaikų 

pasiekimams vertinti. Nuolat, individualiai aptarti su tėvais vaikų 

pažangą. 

1.1.3. Projektinių veiklų organizavimas 

grupėse 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Kiekviena mokytoja organizuoja po vieną projektą per mokslo 

metus ir rezultatus aptaria MG susirinkimuose. 
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1.1.4. Organizuoti etnokultūrines, 

tradicines šventes: 

„Rudenėlio šventė“ 

„Užgavėnės“ 

„Velykėlės“ ir kt. 

 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Bus ugdomas pilietiškumas, vaikai sužinos apie tradicijas, 

papročius. Kiekvienoje grupėje organizuojamos 1-2 šventės. 

1.1.5. VSB darbuotojos pasakitos, 

praktiniai užsiėmimai 

Auklėtojos 

VSB darbuotoja 

2019–2020 m. m. Siekiama, kad ikimokyklinukai įgytų žinių apie sveikatą ir sveiką 

gyvenseną. Bus organizuojami įvairūs sveikatingumo užsiėmimai, 

sveikos gyvensenos temomis.  

1.1.6. Ugdymosi priemonių, skatinančių 

vaiko asmeninę raidą kūrimas ir 

panaudojimas ugdyme 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Auklėtojos gamina ugdymosi priemones, jas pristato MG, 

naudojasi kiekviena auklėtoja. 

1.2. Ugdyti vaikų kompetencijas integruotose veiklose, netradicinėse erdvėse. Inovatyvių ugdymo būdų ir metodų (patirtinio ugdymo, 

bandymų, eksperimentų, tiriamosios veiklos) taikymas veiklose. 

1.2.1 Integruotų – tiriamųjų veiklų 

vedimas 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R, Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Auklėtojos praveda po 1 integruotą – tiriamąją veiklą per mokslo 

metus. Fiksuojama nauda ugdant vaikus. Aptariama metodinės 

grupės susirinkime, pasidalina patirtimi. 

1.2.2 Veiklos netradicinėje erdvėje N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Dvi ugdomoji veiklos kiekvienoje grupėje vyks neįprastoje 

vaikams aplinkoje.Bus fiksuojama nauda vaiko ugdymui, 

aptariama metodinės grupės susirinkime. 

1.3. Dalyvauti mokyklos, rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose. 

1.3.1. Dalyvauti projektuose, 

konkursuose. 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Per mokslo metus, kiekviena grupė dalyvauja ne mažiau kaip 2 

(mokyklos, rajoniniuose ar respublikiniuose projektuose) paruošia 

darbelius, programas. 
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1.3.2. Dalyvavimas pilietinėse akcijose. N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

2019–2020 m. m. Kiekviena grupė, dalyvauja bent vienoje pilietinėje akcijoje per 

mokslo- metus. 

1.3.3. Respublikinis piešinių konkursas 

„Niekados šalies žemėlapis“ 

D. Venclovienė 

N. Martusevičienė 

2019-11-30 Sukurti konkurso nuostatus ir organizuoti respublikinį konkursą 

1.3.4. Auklėtojų iniciatyvos (projektai, 

šventės). 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Kiekviena auklėtoja inicijuoja vieną iniciatyvą per mokslo metus. 

Iniciatyvos aptariamos metodinės grupės susirinkimuose ir 

refleksinių pokalbių metu. 

2 tikslas. Skatinti darželio bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, su socialiniais partneriais siekiant pagerinti ugdymo(si) 

kokybę. 

Uždaviniai: 

2.1. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais organizuojant veiklas 

2.2. Renginiai su socialiniais partneriais ir tėvais. 

2.1. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais organizuojant veiklas 

2.1.1. Socialinių partnerių paieška ir 

įtraukimas į veiklas. 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Kiekvienas pedagogas organizuos po vieną veiklą įtraukdamas 

socialinius partnerius. 

 

2.1.2. Dalyvauti mokykloje 

organizuojamose veiklose 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Bendradarbiauti su mokyklos mokytojais ir organizuoti bendras 

veiklas. 

2.2. Renginiai su socialiniais partneriais ir tėvais 

2.2.1. Šventė: „Prie Kalėdinės eglutės“. D. Valaitienė 

G. Kereišienė 

2019 m. gruodis Bus paruošta programėlė Kalėdų Seneliui, tėveliai padės paruošti 

kaukes, dalyvaus šventėje. 

2.2.2. Šeimų diena „Tėveliai D. Venclovienė 2020 m. gegužė Ruošiant programėlę šventei į veiklas įsitrauks 20 proc. tėvelių. 
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organizuoja“ N. Martusevičienė 

G. Kereišienė 

2.2.3. Popietė „Lik, sveikas, darželi“ K. Šaškevičienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2020 m. birželis Popietė skirta atsisveikinti su darželiu pasitinkant vasaros 

atostogas. Dalyvauja visi vaikučiai, vaikų tėvai, socialiniai 

partneriai. Renginio metu vaikai prisimins įspūdingiausius metų 

renginius, išmoktas daineles, žaidimus.  

3.tikslas. Plėtoti ryšį su šeima, taikant įvairias bendravimo ir bendradarbiavimo formas. 

Uždaviniai: 

3.1. Tėvų įtraukimas į įvairias veiklas, bei vaikų vertinimo procesą. 

3.2. Rasti sąsajas su šeima siekiant bendro tikslo, skatinant tėvų švietimą. 

3.3. Skleisti informaciją apie darželyje vykstančius procesus, formuoti teigiamą įstaigos įvaizdį tarp tėvų.  

 

3.1. Tėvų įtraukimas į įvairias veiklas, bei vaikų vertinimo procesą. 

 

3.1.1. Vaikų pasiekimų vertinimo 

aptarimas. 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Aptariamas vaikų pasiekimų vertinimas. Pildomos vaikų 

pasiekimų aprašai. Kiekvieno vaiko pasiekimai du kartus per 

mokslo metus. 

3.1.2. Tėvų, senelių įtraukimas į 

ugdymo veikų organizavimą ir 

vedimą 

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

2019-2020 m.m. Kiekvienoje grupėje per mokslo metus į organizuojamas veiklas 

įtraukiami vaikų šeimos nariai, kurie padeda aukėtojoms 

oragnizuoti įvairias veiklas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.1.4. Individualiuose pokalbiuose su 

tėvais aptarti vaikų pasiekimus 

K. Šaškevičienė 

D. Valaitienė 

D. Venclovienė 

 

2019 m. gruodis 

2020 m. gegužė, 

birželis 

Su kiekvieno vaiko tėvais du kartus per mokslo metus aptariami 

vaiko pasiekimų rezultatai. 

3.2. Rasti sąsajas su šeima siekiant bendro tikslo, skatinant tėvų švietimą. 

 

3.2.1. Tėvų susirinkimai  N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Tėvų susirinkimai grupėse, aptariama grupių veiklos, taisyklės, 

renginiai.(organizuoti po du susirinkimus per mokslo metus 

kiekvienoje grupėje). 
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3.2.2. Kviesti tėvus dalyvauti mokykloje 

organizuojamose atvirų durų 

dienose 

N. Martusevičienė 2019–2020 m. m. Tėvai pagal poreikį susitiks su administracija ir pokalbių metu 

aptars rūpimus klausimus. 

3.2.3. Kviesti tėvus dalyvauti mokykloje 

organizuojamuose renginiuose 

(paskaitos, seminarai), skirti tėvų 

švietimui. 

N. Martusevičienė 2019–2020 m. m. Dalyvaudami šviečiamuosiuose renginiuose tėvai įgis 

pedagoginių, psichologinių žinių. 

3.2.4. Diskusijų dienos organizavimas 

tėvams dėl kokios nors aktualios 

problemos 

A. Jurešienė 

N. Martusevičienė 

- 

2019–2020 m. m. Ne mažiau kaip 1 diskusija su tėvais per mokslo metus mokyklos 

mastu 

3.3. Skleisti informaciją apie darželyje vykstančius procesus, formuoti teigiamą įstaigos įvaizdį tarp tėvų.  

3.3.1. Informacijos sklaida įvairiomis 

formomis.  

N. Martusevičienė 

D. Valaitienė 

K. Šaškevičienė 

D. Venclovienė 

R. Jarmakienė 

G. Kereišienė 

2019–2020 m. m. Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose, mokyklos 

tinklalapyje, spaudoje apie ikimokykliniame ugdymo skyriuje 

vykdomas veiklas. 

3.3.2 Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

vaikų vertinimo sistemos 

stiprinimas 

A.Jurešienė 

N. Martusevičienė 

2019-2020 m.m. Tobulinama vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema. 

Sukurti aiškūs vaikų vertinimo kriterijai. 

3.3.3. Organizuoti ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus veiklos 

įsivertinimą. 

A.Jurešienė 

N. Martusevičienė 

2019–2020 m. m. Vykdyti vidaus įsivertinimą. Pasirinktos srities pagalbinio rodiklio 

giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas. Rezultatų panaudojimas 

tolesnės veiklos tobulinimui planuoti. 

 


