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METINIS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS

VIZIJA
Laisvų, kūrybingų, sugebančių valdyti situaciją, mylinčių gyvenimą individualybių bendruomenė.

MISIJA
Kiekvieno bendruomenės nario nuolatinis savęs tobulinimas, ataskaita sau nuolatinėje tarpusavio sąveikoje.

Nuo 2021 m. lopšelio-darželio „Aitvaras“ bendruomenė susitaria, kad:
Lopšelis-darželis “Aitvaras” yra vieta, kurioje gera ugdytis gyvenimui, džiaugtis buvimu darželyje ir laikyti jį prasmingu.
Kiekvienas dalyvaujantis lopšelio-darželio gyvenime, veikia saugioje, palaikančioje ir stabilioje aplinkoje, mokosi pagal individualias
galimybes, patiria sėkmę, siekdamas asmeninės brandos.
Lopšelis-darželis „Aitvaras“ – teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Padeda kiekvienam ugdytiniui išreikšti savo

gebėjimus veikloje. Kuria jaukią, saugią, modernią ir sveiką gyvenimo būdą skatinančią aplinką. Tęsia ir kuria tradicijas.
Lopšelis-darželis „Aitvaras“ – atviras iniciatyvai, dialogui, bendradarbiavimui; prisiima atsakomybę už savo veiksmus,
moralumą, rūpinimąsi bendruomene; kuria džiaugsmą mokymosi veiklose; skatina pozityvų profesionalumą ir asmeninį meistriškumą.

Duomenys apie lopšelį-darželį „Aitvaras“
Vilniaus lopšelį-darželį „Aitvaras“ lanko 202 ikimokyklinio ir 51 priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai. Darželyje veikia 9 ikimokyklinio
ir 3 priešmokyklinio amžiaus grupės. Ikimokyklinio amžiaus grupės suformuotos pagal vaikų amžių: 2-3 m. („Aitvariukai“ ir „Pabiručiai“), 3-4 m.
(„Linksmučiai“ ir „Naminukai“), 4-5 m. („Kodėlčiukai“, „Svajokliai“ ir „Žemynukai“), 5-6 m. („Saulės zuikučiai“ ir „Šelmiukai“), 6-7 m.
(„Smalsučiai“, „Vijurkai“ ir „Padaužiukai“). Iš 12 komplektuojamų grupių, 7 grupes lanko įvairias alergijas turintys ugdytiniai (64).
Lopšelyje-darželyje „Aitvaras“ dirba 26 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogai: 12 mokytojų metodininkų, 5 vyresnieji
mokytojai, 3 mokytojai, 6 siekiantys įgyti mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Pedagoginę pagalbą teikia 2 logopedės, psichologė, specialioji
pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Aptarnaujančio personalo – 29 darbuotojai.

Darželio veiklos sričių analizė
Stipriosios pusės

Silpnosios pusės

- Darželio bendruomenė plėtoja vaikų sveikatinimo veiklas, įgyvendina
sveikatinimo programą „Sveikatos aitvarai“.
- Pedagogai nuolat tobulina savo profesinius gebėjimus, aukšta
pedagogų kvalifikacija, ugdymo(si) aplinka aprūpinta ugdymo
priemonėmis.
- Suformuota pagalbos vaikui specialistų komanda, sudaro galimybes
savalaikiai teikti pagalbą ugdytiniams turintiems specialiuosius
ugdymosi poreikius.
- Sudaromos lygios galimybės visiems ugdytiniams patirti ugdymo(si)
sėkmę, didelė bendruomenės patirtis sudarant saugias sąlygas ugdytis
alergiškiems ugdytiniams.
- Aktyviai pristatomi vaikų ugdymo(si) pasiekimai dalyvaujant
socialinių partnerių organizuojamose veiklose (konkursai, projektai,
varžybos).

- Mažai reflektuojamos mokymuose įgytos žinios ir gebėjimai,
nepakankamai plėtojami kolegialūs bendruomenės veiklos planavimo
ir sprendimų priėmimo metodai.
- Tobulintina vaikų pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo sistema.
- Tobulintinas ugdymo(si) planavimo ir organizavimo, tėvų
informavimo apie ugdytinių pasiekimus procesas.
- Prasta darželio IKT bazė, nepakankami bendruomenės kompiuterinio
raštingumo gebėjimai.
- Tobulintina Mokyklos įvaizdžio kūrimo sistema.

Galimybės

Grėsmės

- Burti komandas, skatinti pedagogus dalintis gerąja darbo patirtimi,
plėtoti bendradarbiavimo veiklas skatinant pedagogus prisiimti
atsakomybę už bendrus įstaigos veiklos rezultatus.
- Bendradarbiauti su socialiniais partneriais organizuojant prasmingas,
praktines gerosios darbo patirties veiklas, taip sudarant sąlygas
pedagogams reflektuoti savo veiklą, naujas patirtis pritaikyti
tiesioginiame savo darbe.
- Sudaryti sąlygas pedagogams ir pagalbos specialistams tobulinti
žinias ir praktinius gebėjimus SUP ugdytinių integravimui.
- Įtraukti tėvus į vaikų ugdymo(si) procesą, skatinti juos dalintis
atsakomybe už vaikų pasiekimus, su pedagogų bendruomene.

- Ilgas karantinas, Covid-19 ligos įstaigoje galimybė.
- Mažėjantis tėvų įsitraukimas į vaikų ugdymą, jis tampa epizodinis.
-Daugėja SUP poreikius turinčių vaikų skaičius įstaigoje,
nepakankamas tėvų įsitraukimas į specialistų rekomenduojamas
pagalbos vaikui veiklas.

Svarbiausi 2020 metų veiklos pasiekimai
•

Mokytojai, kartu su vaikais aktyviai dalyvavo socialinių partnerių veiklose: projektai „Pasveikinkit vieni kitus“, „Žaliosios mokymosi
aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo“, „Muzikos takeliu“, parodos „Mus aplanko angelai“,
„Pavasario grožis", ,,Obuoliukai emociukai“, konkursai ,,Mano olimpinės svajonės'', „Inkilėlis paukštelių įkurtuvėms“, ,,Augdamas sveikai,
saugau gamtą“.

•

Mokytojų bendruomenė organizavo kūrybiškas ir aktyvias ugdymo(si) veiklas: „Gerumo kibirkštėlės“, „Grybų paradas“, „Olimpinė diena
2020. Judėk. Sužinok. Atrask“, Kaziuko mugė-paroda, „Garsų karalystė“.

•

Parengta ir įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos Aitvarai“.

•

Organizuojamas nuotolinis ir mokymo namuose procesas (sukurtos uždaros facebok‘o grupės, sukurta internetinė mokymo namuose
aplinka VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "AITVARAS" (google.com) ).

•

Atliktas „Vijurkai“ grupės remontas, demontuotas avarinės būklės baseinas, atnaujintos smėlio dėžės, įrengti trys kabinetai pedagoginės
pagalbos vaikui specialistams (psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo).

Didžiausios problemos su kuriomis susidūrė lopšelis-darželis praėjusiais metais
•

Nesaugumo bendruomenėje jausmas keičiantis įstaigos vadovams.

•

Nepakankama IKT bazė darželyje, nepakankami pedagogų kompiuterinio raštingumo gebėjimai, sinchroninis nuotolinio ugdymo
organizavimas.

2021 metų veiklos tikslai ir uždaviniai
Priemonės pavadinimas

Atsakingi

Vykdymo data

Laukiamas rezultatas

Kaip siejasi su
strateginio plano
tikslais/uždaviniais

1. TIKSLAS. Kokybiško ugdymo užtikrinimas.
1.1.Ugdymosi sąlygų kiekvieno ugdytinio pasiekimams ir nuolatinei pažangai kūrimas.

Organizuoti metodinius
mokytojų susitikimus

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

1 k. ketvirtyje

Aktyvių, inovatyvių
ugdymo(si) metodų
diegimas.

Mokytojai

Visus metus

Ugdytinių
pasiekimų/pažangos
vertinimo sistemos
atnaujinimas.

Darbo grupė

II ketvirtis

Vykdyti ugdomojo proceso
stebėseną.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Pagal veiklų stebėsenos
planą

Kolegijų susitikimuose mokytojai
aptars veiklos vadybos klausimus
(uždavinio formulavimas,
ugdymasis bendradarbiaujant,
vertinimas ir įsivertinimas),
aktyvių/inovatyvių ugdymosi
metodų diegimo galimybes.
Ugdytiniai gebės save įsivertinti,
mokytojai veiklose taikys įvairius
įsivertinimo būdus.
Stiprės ugdytinių ugdymosi
motyvacija: pasitikėjimas savimi,
tobulės bendradarbiavimo įgūdžiai.
Vyresnių amžiaus grupių
mokytojai organizuos ne mažiau
kaip 1 ugdymo(si) veiklą
netradicinėse aplinkose.
Parengtas ugdytinių pažangos
stebėsenos ir fiksavimo tvarkos
aprašas. Aprašas pristatytas
tėvams, organizuojami
individualūs susitikimai su tėvais
vaikų pažangai pristatyti.
Stebėtos ir aptartos visų mokytojų
veiklos. Stebėsenos tikslas:
ugdymo(si) veiklos uždavinio
formulavimas, skelbimas,
įsivertinimas, vertinimas ir aktyvių

1 programa
1 uždavinys,
1 priemonė

1 uždavinys,
2 priemonė

1 uždavinys,
1 priemonė

ugdymosi metodų taikymas.
Mokytojams suteiktos
rekomendacijos veiklos
tobulinimui.
1.2. Tobulinti mokytojų kompetencijas

1 programa,

Inovatyvių ugdymosi
Direktorius
metodų diegimo ugdymo(si) Mokytojai
procese kvalifikacijos
tobulinimas

Pagal sudarytą mokymų
planą

Gerosios darbo patirties
sklaida „Kolega-kolegai“

Pavasaris, ruduo (pagal
sudarytą planą)

Mokytojai

Organizuoti inovatyvių ugdymo
metodų diegimo kvalifikacijos
mokymus, kuriuose dalyvaus ne
mažiau 80 proc. mokytojų. Įgytas
žinias ir gebėjimus mokytojai
pritaikys praktikoje.
Mokytojai praves ne mažiau, kaip
2 atviras veiklas per metus.
Mokytojų susitikimuose aptars
veiklas, numatys tobulinimo
galimybes.

1.3. Inovatyvaus/aktyvaus ugdymo(si) erdvių kūrimas
Pritaikyti grupių/lauko
aplinkas
inovatyviam/aktyviam
ugdymui(si)
Atnaujinti IKT bazę

2 uždavinys,
1 priemonė

2 uždavinys
1 priemonė

1 programa,

Administracija

II ketvirtis

Administracija

III ketvirtis

Įrengta ugdymosi erdvė ankstyvojo
amžiaus vaikų grupių vaikams,
sukurtos 2 lauko erdvės aktyviam
vaikų ugdymuisi.
Atnaujintos priešmokyklinių
grupių IKT.

II. TIKSLAS. Saugios, sveikos, estetiškos aplinkos kūrimas.
2.1. Lygių ugdymosi sąlygų
sudarymas kiekvienam
vaikui

VGK,
Sveikatos priežiūros
specialistas,
Mokytojai

Visus metus

2.2. Vykdyti prevencines ir
sveikatos ugdymo
programas

VGK,
Mokytojai

Pagal veiklų
organizavimo planus

3 uždavinys
1 priemonė
3 uždavinys
1 priemonė

3 programa
Veikia pagalbos vaikui sistema,
koordinuotai teikiama ugdymo(si)
pagalba. Ugdomasis procesas
orientuotas į vaiko gebėjimus ir
poreikius. Organizuojamos
konsultacijos SUP ugdytinių
tėvams.
Įgyvendinama socialinio-emocinio
ugdymo programa „Zipio
draugai“,

1 uždavinys,
1 priemonė

2 uždavinys

2.3. Atlikti tiriamąsias,
stebėjimo veiklas

Psichologas

Rugsėjis-spalis,
Balandis-gegužė

2.4. Organizuoti intervizijų
grupę mokytojams

Psichologas

1 k. per mėnesį

Atnaujinta alergiškų vaikų
savisaugos ugdymo prevencinė
programa. Vykdomos programos
„Sveikatos Aitvarai“ veiklos.
Atliktos tiriamosios veiklos grupių
mikroklimato, vaikų adaptacijos
lopšelyje-darželyje klausimais.
Parengtos rekomendacijos
mokytojams vaikų adaptacijos
klausimais.
Mokytojai dalyvauja intervizijų
grupės veikloje, aptaria ypatingus
ugdymosi klausimus, dalijasi
praktikoje išbandytomis
priemonėmis iškylančioms
ugdymo(si) problemoms spręsti.

III. TIKSLAS. Bendruomeninės kultūros formavimas
3.1. Skatinti pedagogų
mokymąsi ir veikimą
drauge

Direktorė,
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Visus metus

3.2. Inicijuoti veiklas
užtikrinančias prasmingą
vaikų ir tėvų veikimą kartu.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
Mokytojai

Pagal sudarytą veiklos
planą

3.3. Užtikrinti informacijos
sklaidą.

Administracija
mokytojai

Visus metus

2 uždavinys

1 uždavinys

2 programa
Pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su l/d „Jurginėlis“
mokymosi ir gerosios darbo
patirties skaidai. Mokytojų
bendruomenėje dalijamasi
mokymuose įgytomis žiniomis, jos
pritaikomos praktinėje veikloje.
Organizuotos ne mažiau kaip 2
bendruomenės renginiai, grupių
mokytojai organizuos ne mažiau
kaip 1 tėvų-vaikų ugdymo(si)
veiklą.
Atnaujinta internetinė svetainė,
mokytojai kartą per mėn. pristato
įgyvendintas inovatyvias veiklas.

2 uždavinys

1 uždavinys

1 uždavinys

Mokytojų komandų planuojama veikla 2021 metams
Įvaizdžio formavimo komandos veikla
Eil Veiklos pavadinimas
Nr.
1
Kūrybinių darbų paroda „Aš tikrai myliu Lietuvą“
(galerijoje)
2
Konkursas „Kieno blynas skaniausias“ (virtualus
pristatymas)
3
Įstaigos puošimas metų eigoje
4
Kūrybinės veiklos ,,Žemės spalvos“, klausant
piešiame pagal A. Vivaldi kūrinį ,, Metų laikai“
5
Patirtinės veiklos, ,Papuošk palangę žaliai“
(virtualus pristatymas).
6
Kūrybinės veiklos ,,Rid – rido geltoni, raudoni,
žali...“
7
Bendruomenės šventė „Sporto šventė“

Laikotarpis

Dalyviai

Atsakingas

Vasaris

Ugdytiniai, pedagogai, tėvai

Įvaizdžio formavimo komanda

Vasaris

Ugdytiniai ir tėvai.

Įvaizdžio formavimo komanda

Kovas

Ugdytiniai, pedagogai.
Ugdytiniai, pedagogai, tėvai.

Įvaizdžio formavimo komanda
Įvaizdžio formavimo komanda

Kovas Balandis
Balandžio 6 d. –
9 d.
Gegužė

Ugdytiniai, pedagogai, tėvai.

Įvaizdžio formavimo komanda

Ugdytiniai, pedagogai, tėvai.

Įvaizdžio formavimo komanda

Bendruomenės nariai

Bendruomenės nariai

Įvaizdžio formavimo komanda,
Sveikatos stiprinimo komanda
Įvaizdžio formavimo komanda,
Sveikatos stiprinimo komanda
Įvaizdžio formavimo komanda
Įvaizdžio formavimo komanda,
Sveikatos stiprinimo komanda
Įvaizdžio formavimo komanda

Ugdytiniai, pedagogai, tėvai

Įvaizdžio formavimo grupė

8

Olimpinė diena ,,Judėk, sužinok, atrask“

Birželis

Ugdytiniai, pedagogai, tėvai.

9
10

Kūrybinės veiklos ,,Aitvarų savaitė“
,,Judrioji savaitė“ (netradicinės sporto šakos,
netradicinės rungtys, programa ,,#Be active“)
Bendruomenės renginys ,,Gerumo kibirkštėlės“

Rugsėjis
Spalis

Ugdytiniai, pedagogai, tėvai
Ugdytiniai, pedagogai, tėvai

11
12

Bendradarbiavimo veikla, garsinis skaitymas
,,Angelų pasakos“ (veikla, įtraukianti tėvus)

Lapkritis
Gruodis

Sveikatos stiprinimo komandos veikla
Eil. Veiklos pavadinimas
Laikotarpis
Nr.
1.
Dalyvauti „Mažųjų žaidynės“ (LTMŽ 7-asis sezonas) Sausis –
veiklose.
gegužė

Dalyviai
Mokytojai, ugdytiniai, tėvai.

Atsakingas
Irmina Micienė,
Liuda Stasiulienė.

2021

Mokytojai, ugdytiniai.

Grupių mokytojos.

3.

Kurti vaikų fizinį aktyvumą skatinančias erdvės
„Aktyvios grindys“.
Dalyvauti Walk 15 ėjimo programoje.

Kovas-balandis

Irmina Micienė.

4.

Sporto šventė.

Gegužė

Lopšelio-darželio. „Aitvaras“
bendruomenės nariai.
Mokytojai, ugdytiniai, tėvai.

5.

Olimpinė diena 2021
„Judėk. Sužinok. Atrask“.
Prevencinė savaitė „Apsaugok mane“.

Birželis

Mokytojai, ugdytiniai, tėvai.

Rugsėjis

Mokytojai, ugdytiniai.

Sveikos mitybos savaitė (spalio 10-a košės diena,
pokalbiai, viktorinos, piešinių-darbelių parodos,
edukaciniai filmukai ir kt.).
Bendruomenės renginys „Judrioji savaitė“
(netradicinės sporto šakos, netradicinės rungtys,
programa „Be active“).
Vasaros projektas „Sveika vasara“ („Turizmo
savaitė“, „Žaidimų su vandeniu ir smėliu savaitė“,
„Stebėjimų, tyrinėjimų, atradimų savaitė“,
„Sveikatingumo savaitė“).

Spalis

Mokytojai, ugdytiniai, tėvai.

Spalis

Bendruomenės nariai.

Sveikatos stiprinimo komanda,
įvaizdžio formavimo komanda.

Birželis, Liepa,
Rugpjūtis

Bendruomenės nariai

Sveikatos stiprinimo komanda,
įvaizdžio formavimo komanda.

2.

6.

7.

8.

9.

__________________________________________

Sveikatos stiprinimo
komanda,įvaizdžio formavimo
komanda.
Sveikatos stiprinimo komanda,
įvaizdžio formavimo komanda.
Irmina Micienė,
Liuda Stasiulienė,
Raimonda Giržadienė.
Sveikatos stiprinimo komanda.

