
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 

VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 

2021-10-21 

Išorinio vertinimo metu (2021-09-13/14), buvo pateiktas mokyklos išorinio veiklos vertinimo 

apibendrinimas pagal sritis: 

Sritis Kokybės lygis 

1. Vaikų gerovė 2 gera 

2. Ugdymasis 2 gera 

3. Ugdymo(si) aplinka 2 gera 

4. Ugdymo strategijos 2 gera 

5. Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas 2 gera 

6. Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis 2 gera 

7. Besimokančios organizacijos kultūra 3 labai gera 

 

Vertinimo metu atskleista, kad Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programoje nurodytos veiklos tikslo 

ir užsibrėžtų uždavinių siekimas vyksta kryptingai, daugumos uždavinių realizavimas praktikoje yra 

sėkmingas.  

Siūloma atkreipti dėmesį į žemiau pateiktų mokyklos programoje užsibrėžtų uždavinių realizavimo 

praktinėje veikloje kokybę: 

1. Kurti situacijas, aplinkas, kurios plėstų vaikų patirčių ribas, tenkintų įgimtą vaikų smalsumą ir 

žingeidumą, skatintų vaikus drąsiai veikti, tyrinėti bei mokytis. Nuolat plėtoti vaikų žaidimus, kaip 

pagrindinei vaikų raidą ir ugdymąsi skatinančiai veiklai. 

2. Palaikyti ugdančiojo pobūdžio sąveikas tarp mokytojo ir vaikų, kurių esmė – neužgožti vaiko 

iniciatyvos, nuolat skatinti vaikų savarankiškumą. Išlaikyti pusiausvyrą tarp suaugusiojo organizuojamų ir 

vaiko inicijuotų veiklų. 

3. Inicijuoti ir palaikyti partnerystę su šeima. 

Išorinio vertinimo metu, mokyklos veiklos kokybės tobulintini aspektai nustatyti srityse, siejamose 

su išvardintais uždaviniais. Pagal juos ir kitas įvertintas mokyklos veiklos sritis yra teikiamos tokios 

rekomendacijos mokyklos veiklai tobulinti. 

Pedagogų metodinės grupės posėdžio metu vykdyta išorinio veiklos vertinimo ataskaitos 

pristatymas ir refleksija, parengtas veiklos tobulinimo planas. 

Tobulintina sritis ir 

laikotarpis 

Rekomendacijos Numatomos veiklos 

tobulinimo priemonės ir 

terminai 

Veiklos tobulinimo 

priemonių 

įgyvendinimo 

stebėsena 

1. Pasiūlymai veiklos tobulinimui, kurie turi būti įgyvendinami nedelsiant: 

1.1. Tobulinti 

vaikų ugdymosi 

srities veiklos 

kokybę: 
 

1.1.1. Spontaniška vaiko 

inicijuota veikla. 

Vaikams sudaryti 

situacijas, kurių metu 

vaikai tikslingai ieškotų 

1.1.1.1. Užfiksuoti vaikų 

inicijuotos veiklos idėjas 

el. dienyno trumpalaikių 

planų skiltyje “Vaikų 

idėjos ir pasiūlymai” 

Pavaduotoja 

ugdymui vykdo 

priežiūros planą.  

 

 



informacijos, naudojant 

skirtingus informacijos 

šaltinius (knygas, 

skaitmenines 

technologijas, klausinėtų 

mokytojų, tėvų); 

 

1.1.1.2. Pedagogai 

veikloje taiko 

klausinėjimą 

provokuodami vaikus 

ieškoti 

atsakymų/informacijos 

 

1.1.1.3. “Vaikų balso” 

mėnuo (vaikų idėjos 

ilgalaikiam veiklų 

planavimui, įstaigos 

veiklos įsivertinimo 

procesui) 

Du kartus metuose 

aptariama su 

pedagogais 

metodinės grupės 

posėdyje. 

 

 

 

Vaikų idėjos 

viešinamos grupės 

aplinkoje, vaikai 

atsako į klausimą 

“Ar aš noriu eiti į 

darželį?” rezultatai 

įtraukiami į įstaigos 

įsivertinimo analizę. 

1.1.2. Patirtinė vaiko 

veikla. Suteikti laisvę 

vaikams išbandyti naujus 

dalykus, savarankiškai 

pasirenkant priemones bei 

įgyvendinant savo 

sumanymą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taikyti naujus 

ugdymo metodus, 

patirtiniam kasdieniniam 

vaikų ugdymui,  

veikloje naudoti 

antrines žaliavas, gamtinę 

medžiagą; 

1.1.2.1. Kūrybinių darbų 

procese atsisakyti 

šablonų, vienodų 

trafaretų (kopijuotų lapų) 

ir užduotis formuluoti 

leidžiant laisvai 

improvizuoti, leidžiant 

vaikams savarankiškai 

pasirinkti kūrybos 

priemones. 

 Pvz. piešiame pasirinktą 

žiemos požymį 

atspindintį  gamtos 

reiškinį, o ne nurodytą 

objektą. 

 

1.1.2.2. Tęsti Mąstymo 

mokyklos, STEAM, 

lauko pedagogikos 

elementų taikymą 

kasdieninėje veikloje. 

1.1.2.3. Kiekvienoje 

grupėje, matomoje 

vietoje turi būti įvairios 

gamtinės medžiagos 

rinkinių, antrinių žaliavų 

tyrinėjimams ir kūrybai. 

Pedagogai savo 

patirtimi/sėkme 

dalinasi metodinės 

grupės posėdžiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui vykdo 

priežiūros planą. 

1.1.3. Žaidimas. Skirti 

laiko įvairiems vaikų 

žaidimams, skatinti vaikus 

savarankiškai susikurti 

žaidimo erdvę, susirasti 

priemones, pasiskirstyti 

vaidmenimis. Rodyti 

susidomėjimą ir palaikymą 

1.1.3.1.Metodinės grupės 

posėdyje susitarti dėl 

vaikų spontaniškos ir 

organizuotos veiklos 

santykio per dieną. 

 

1.1.3.2.Grupėse gausinti 

atviro tipo priemonių 

Pavaduotoja 

ugdymui vykdo 

priežiūros planą. 



vaikų kuriamiems 

žaidimams, plėtoti 

naratyvinius žaidimus, 

įsijungiant mokytojams į 

vaikų kuriamus žaidimus, 

siūlyti vaikams netikėtų 

idėjų, mėginti įtraukti 

daugiau vaikų į žaidimą. 

skaičių apie jų įsigyjimą 

diskutuoti metodinės 

grupės posėdžiuose. 

 

 

1.2. Tobulinti 

ugdymo 

strategijos srities 

veiklos kokybę: 

 

1.2.1. Tobulinti mokytojų 

ugdymo strategijas, 

skatinančias vaiko 

mokymosi procesą. Keisti 

pratybų sąsiuvinių 

pildymą, piešimą pagal 

šabloną į kūrybinę vaikų 

raišką. Skatinti laisvą 

vaikų kūrybinį procesą, tai 

yra sudaryti sąlygas 

vaikams laisvai rinktis 

kaip daryti, kokias 

priemones naudoti, kaip 

jas naudoti, laisvai 

realizuoti savo idėjas ir 

mintis. Organizuoti 

ugdymo patirtį taip, kad 

vaikas matytų ryšius tarp 

išmoktų sąvokų ir 

patirtinės veiklos; 

1.2.1.1. 2022 m 

balandžio-gegužės mėn. 

vykdyti kolegialų 

mokymąsi taikant 

“Pamokos studijos” 

metodą, siekiant tobulinti 

ugdymo strategijas 

plėtojančias vaikų 

kūrybišką mokymosi 

procesą. 

Parengti 5 

pavyzdiniai veiklos 

planai, aptarti 

Pedagogų tarybos 

posėdyje. 

1.3. Tobulinti 

pasiekimų 

vertinimo srities 

veiklos kokybę: 

 

1.3.1. Pasiekimų 

vertinimas. Atsisakyti 

OPA PA! vertinimo 

aplanko, o pagal  galiojantį 

Priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašą, Mokykla 

turi nusistatyti  formą 

vaikų pasiekimams 

fiksuoti (pvz.: el. dienyne 

„Mūsų darželis“). 

Dviejuose šaltiniuose nėra 

tikslinga fiksuoti (P).  

 

Vertinant vaiko 

daromą pažangą, lyginti 

ankstesnius vaiko 

pasiekimus su dabartiniais 

(pvz.: vaikams pereinant iš 

ankstyvojo amžiaus grupių 

į ikimokyklinį). 

 

 Vertinimo išvadas 

pateikti aprašomuoju būdu 

1.3.1.1. Aptarti ir sukurti 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų 

vertinimo formą 

pasiekimams fiksuoti 

metodinės grupės 

posėdyje. 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2. Metodinės 

grupės  posėdyje aptarti 

vaikų daromą pažangą 

bei teikti rekomendacijas 

dėl ugdymo sekančiais 

mokslo metais. 

 

 

1.3.1.3. Teikti pasiekimų 

lyginamąją lentelę 

Patvirtinta 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų vertinimo 

forma pasiekimams 

fiksuoti. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

posėdžio protokolas 

 

 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

posėdžio protokolas 



įvardinant vaiko stipriąsias 

puses bei kas yra siektina. 

pedagogams, kurie tęsia 

vaikų ugdymą kitais 

mokslo metais. 

2. Pasiūlymai veiklos tobulinimui, kurie turi būti įgyvendinami trumpuoju laikotarpiu 

(nuo kelių mėn. iki metų): 

2.1. Įgyvendinti 

priemones, 

susijusias su 

ugdymo(si) 

pažintine aplinka: 

 

2.1.1. mokyti vaikus 

tvarkyti aplinką, tvarkyti 

žaislus, veiklos priemones; 

 

2.1.1.1. Pedagogai 

numato ir planuoja 

veiksenas skatinančias 

vaikus savarankiškumo 

įgūdžių. 

Pavaduotoja 

ugdymui vykdo 

priežiūros planą. 

2.1.2. palaikyti vaikų 

amžiui tinkamą 

ugdymosi riziką, skatinti 

ir palaikyti vaikų 

pastangas imtis naujos 

veiklos, sudaryti sąlygas 

vaikams patirti džiaugsmą, 

savarankiškai įveikti 

kliūtis ar išspręsti 

problemą; 

2.1.2.1. Pedagogų 

diskusija apie galimybių 

vaikams patirti 

pamatuotą riziką 

sudarymą. 

 

 

Metodinės grupės 

posėdžio protokolas 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui vykdo 

priežiūros planą. 

 

2.1.3. grupėse įsirengti 

šiukšlių rūšiavimo 

kampelius su tikslu, kad 

vaikai ne tik mokytųsi 

antrines žaliavas rūšiuoti, 

bet ir tvarkyti darbo vietą 

po veiklų bei iš ten 

panaudotų antrines 

žaliavas įvairiems 

kūrybiniams 

sumanymams; 

2.1.3.1.Įsigyti ir naudoti 

šiukšlių rūšiavimo indus 

grupėse. 

Pirkimų planas. 

 

 

 

 

2.1.4. kaupti gamtinę 

medžiagą grupėse; 

2.1.4.1. Žiūr. 1.1.2. 

punktą 

Žiūr. 1.1.2. punktą 

2.1.5. sudaryti sąlygas 

vaikams patiems naudoti 

skaitmenines 

technologijas 

veiklai/užduotims atlikti (P) 

2.1.5.1.Priešmokyklinio 

ugdymo gr. skirti 10 

planšetinių kompiuterių 

PUG ugdymo planas 

2.2. Tobulinti 

mokytojų ugdymo 

strategijas, 

susijusias su 

žaidimu: 

 

2.2.1. stebėti vaikų 

žaidimą; palaikyti ir 

praplėsti žaidimo 

kontekstą; patiems 

įsitraukti į žaidimą, nes 

bendras žaidimas – puiki 

galimybė stiprinti 

savitarpio ryšį ir supratimą 

bei leidžia patirti vaikams 

teigiamas emocijas; 

2.2.1.1. Pedagogų 

diskusija apie pedagogo 

įsitraukimo į žaidimą 

strategijas ir kitus 

žaidimo plėtojimo būdus. 

Metodinės grupės 

protokolas. 

 

Pavaduotoja 

ugdymui vykdo 

priežiūros planą. 

2.2.2. palaikyti žaidimų 

įvairovę grupėje, siūlyti 

vaikams didaktinius, 

2.2.2.1. Žiūr. 2.2.1. 

punktą 

Žiūr. 2.2.1. punktą 



ugdomojo pobūdžio 

žaidimus (pagal amžių, 

pomėgius, situaciją). 

2.3. Kurti 

neformalią 

partnerystę su 

vaikų šeimomis: 

 

2.3.1. siūloma mokslo 

metų pradžioje 

individualių susitikimų su 

tėvais metu išsiaiškinti, ko 

tėvai tikisi iš ugdymo, 

kokie jų lūkesčiai, 

poreikiai. Sutarti dėl realių 

lūkesčių konkrečiam 

vaikui, jo ugdymo(si) 

tikslų, rezultatų, turinio; 

2.3.1.1. 2022 m. rugsėjo 

mėn. ugdytinių tėveliams 

pateikti patobulintą 

anketą. 

Patvirtinta įsakymu 

anketa tėveliams 

2.3.2. bendradarbiaujant su 

šeima įtraukti tėvus į 

vaikų vertinimą, kai tėvai 

suteikia papildomų 

duomenų, kuriuos 

mokytojas gali pridėti prie 

jau turimų;  

2.3.2.1. 2022 m. rugsėjo 

mėn. metodinės gr. 

posėdyje aptarti 

būdą/formą kaip 

ugdytinių tėvus įtraukti į 

vaikų pasiekimų 

vertinimą. 

Metodinės grupės 

protokolas  

2.3.3. padėti kiekvienai 

šeimai pasirinkti jai 

priimtiną 

bendradarbiavimo būdą, 

aptarti, kokios yra jos 

dalyvavimo vaikų ugdyme 

galimybės; 

2.3.3.1. Žiūr. 2.3.1. 

punktą 

Žiūr. 2.3.1. punktą 

2.3.4. susipažinti su vaiko 

ugdymo tradicijomis 

šeimoje, jo kultūrine ir 

socialine aplinka. 

2.3.4.1. Žiūr. 2.3.1. 

punktą 

Žiūr. 2.3.1. punktą 

3. Pasiūlymai veiklos tobulinimui, kurie turi būti įgyvendinami ilguoju laikotarpiu (per 5 

metus): 

 

 

3.1. Gerinti fizinę 

ugdymo(si) aplinką: 
turtinti grupes įvairiomis 

žaidybinėmis 

priemonėmis, skirtomis 

socialinei, pažintinei, 

komunikacinei, meninei, 

sveikatos kompetencijoms 

ugdyti bei technologinių 

įrengimų, skirtų 

technologiniam 

intuityvumui lavinti. 

 

3.1.1.Kasmet planuoti 

priemonių įsigijimą 

veiklos planuose. 

 

3.1.2.Įtraukti pedagogus į  

įsigyjamų ugdymo 

priemonių planavimo 

procesą.  

 

3.1.3. Kasmet vykdyti 

įsigytų priemonių analizę 

pagal ugdomąsias 

kompetencijas  

Priemonė įtraukiama 

strateginį planą 

 

 

Metodinės grupės 

posėdžio protokolas 

 

 

 

Pateikta ugdymo 

priemonių įsigyjimo 

analizė 

 

__________________ 


