
 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ 

2018 METŲ VEIKLOS PLANO  ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

2018-12-28 
Vilainiai 

 
 2017 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. VV-242 patvirtinta 2018 metų veiklos plano rengimo darbo grupė atliko 2018 m. 

veiklos plano įgyvendinimo analizę. 

Prioritetinė kryptis. . Kurti saugią, sveiką, vaikų šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką. 

I tikslas. Sudaryti socialines emocines sąlygas visapusiškam asmenybės augimui, gerinant ugdymo(si) kokybę pagal mokinių gebėjimus. 

Uždavinys Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Įgyvendinta (data) 
1. Tenkinti mokinių 
pažinimo, saviraiškos, 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
poreikius.  

 

 

 

 

 

 

Tenkinti gabių mokinių poreikius,  
padėti pasiruošti konkursams, 
olimpiadoms, projektams, 
parodoms ir juose dalyvauti. 

Dalyvavo: 
- Rajono Kalėdinių atvirukų parodoje-konkurse (1 mok. gavo 
apdovanojimą). 
- Pasaulinėje akcijoje „Sniego diena Lietuvoje“ (180 mok.). 
		-	Respublikiniame kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Atvirukas 
Lietuvai“ (10 mok, II vieta).   
- Kėdainių r. savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 
organizuotame renginių cikle „Myliu kraštą, kuriame gyvenu“, 
skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (3 kolektyvai). 
- Lietuvos tarptautinio olimpinio komiteto organizuotame projekte 
„Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“ (5 mok.) 
 -  Respublikiniame projekte „Auskim, auskim Lietuvos 
šimtmečiui juostą“ (6 mok.). 
 - Rajoniniame anglų klb. konkurse (II vieta, 1 mok.). 
-	Rajono 4 klasių matematikos olimpiadoje „Geriausias 
matematikas“  (1 mok.). 
- 	Tarptautiniame  matematikos „Kengūros” konkurse (20 mok.). 
- Respublikiniame kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Atvirukas 
Lietuvai“ (10 mok.). 

 
Sausio mėn. 
 
Sausio mėn. 
Vasario-kovo mėn. 
 
Vasario mėn.  
 
 
Kovo mėn. 
 
Kovo mėn. 
 
Kovo mėn. 
Kovo mėn. 
 
Kovo mėn. 
Kovo mėn. 
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- Rajono folklorinių ansamblių projekte „Ei, mažiukai, duokim 
garo 2018“ (10 mok.). 
- Respublikiniame vaikų interaktyvaus pilietiškumo ugdymo 
projekte „Kaip surasti Lietuvą 2018?“ (3 grupių mok.). 
		- Kėdainių rajono moksleivių „Dainų dainelė“ konkurse (1 mok.). 
 -    Rajoniniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „Mano 
atšvaitukas“  (10 mok. 1-a ir 3-ia vietos). 
- Rajoninėje akcijoje  „Padovanok velykinį sveikinimą globos 
namų gyventojams“ (68 mok.). 
- Rajono  lietuvių kalbos diktanto konkurse „Raštingiausias 
pradinukas“ (2 mok.). 
- Tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2018 – 
Pavasario sesijoje“ (30 mok.). 
- Respublikiniame projekte, tarptautinėje šokio dienoje „Šokame 
Lietuvai!“ (190 mok.). 
-	Rajono 2–4 klasių mokinių dailaus rašto konkurse (12 mok.). 
		-		Rajono vaikų futboliuko turnyre  „Pirmasis įvartis“ (10 mok.). 
		-		Respublikiniame projekte „Tarptautinė šokio diena  2018“ (180 
mok.). 
- Rajono meninio skaitymo konkurse „Su knyga – per gyvenimą“ 
(2 mok.). 
-  Kėdainių rajono dainų ir šokių šventėje „Kokia nuostabi, 
Lietuva, esi!“ (3 kolektyvai). 
- Europos judumo savaitės renginiuose (190 mok.). 
-	Lietuvos respublikos sveikatos ministerijos Užkrečiamų ligų ir 
Aids centro organizuotame konkurse „Švarių rankų šokis 18“ ( 
komanda). 
- Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine (77 mok.). 
- Lietuvos futbolo federacijos inicijuotame futbolo projekte 
„Futboliukas“ ( 57 mok.). 
-  Tarptautiniame Tolerancijos dienos paminėjime „Tolerancijos 
raktas“ (190 mok.). 

Kovo mėn. 
 
Balandžio mėn. 
 
Balandžio mėn. 
Balandžio mėn. 
 
Balandžio mėn. 
 
Balandžio mėn. 
 
Balandžio mėn. 
 
Balandžio mėn. 
 
Gegužės mėn. 
Gegužės mėn. 
Gegužės mėn. 
 
Gegužės mėn. 
 
Birželio mėn. 
 
Rugsėjo mėn. 
Spalio mėn. 
 
 
Spalio mėn. 
Rugsėjo-gegužės 
mėn. 
Lapkričio mėn.  
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- Rajono praktinėje pažintinėje konferencijoje „Lietuvos vandenų 
gyventojai“ su pranešimu (1 mok.). 
	- Respublikinėse vaikų sportinėse žaidynėse  
„ Nykštukų šėlsmas” (12 mok.). 

Lapkričio mėn. 
 
Gruodžio mėn. 

2. Dalyvauti šalies renginiuose, 
skirtuose mokiniams, turintiems 
kalbos ir komunikacijos 
sutrikimų. 

Dalyvauta:	
-	Respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Rašau žodį 
LIETUVA“ . 
-	Respublikinėje mokinių kūrybinių  darbų parodoje  „100 
gražiausių žodžių Lietuvai“ (5 mok.). 
		-	Tarptautinėje vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Pučiu 
ir kuriu“. 

Vasario mėn. 
 
 

Kovo mėn. 
 
 
Kovo mėn. 

3. Organizuoti pažintines, 
edukacines veiklas  ekskursijas, 
išvykas. 
 
 
 
 
 
 

Suorganizuotos išvykos: 
-  Kėdainių Arnetų namuose organizuojamą edukacinę pamokėlę 
„Margučių marginimas“. 
- Edukacinė ekskursija į Anykščius (17 mok.). 
- Edukacinė išvyka į Krekenavos regioninį parką (15 mok.). 
Pažintinė ekskursija Į Kauno Tado Ivanausko muziejų (20 mok.).  
-Pažintinė-pramoginė išvyka į Jonavos r. nuotykių parką „Lokės 
pėdą“ (40 mok.) 
- Ekskursija į edukacinę programą „Pirmieji Šiaurės Amerikos 
gyventojai“ Klaipėdos r. Kretingalės seniūnijoje (22 mok.). 
- Išvyka į Krekenavos regiono parko lankytojų centro mokomąjį-
pažintinį „Girinio taką“ ir Pašilių stumbryną (47 mok.). 
-Išvyka į Kėdainių J. Monkutės-Marks muziejų ir Daugiakultūrį 
centrą (13 mok.) 
- Išvyka į Kėdainių krašto muziejaus edukacinę pamoką „Seni 
daiktai prabyla“ (75 mok.). 
- Išvyka į Pelėdnagių k. bendruomenės centro edukacinę veiklą 
„Pelėdų kaimas“ (16 mok.). 
- Išvyka į Kėdainių kultūros centre organizuojamą spektaklį 
„Laimingas princas ir Kalėdų senelis“ (57 mok.). 
- Išvykos į Kėdainių M. Daukšos viešosios bibliotekos Vilainių 

 
Balandžio mėn. 
 
Gegužės mėn. 
Gegužės mėn. 
 
Gegužės mėn. 
 
Gegužės mėn. 
 
Birželio mėn. 
 
Spalio mėn. 
 
Spalio-lapkričio 
mėn. 
Lapkričio mėn. 
 
Gruodžio mėn. 
 
6 kartai per metus 
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skyrių. 
4. Teikti individualią pagalbą 
mokymosi sunkumų turintiems 
mokiniams. 

Teikiama logopedo, socialinio pedagogo, psichologo-asistento, 
mokytojų padėjėjų pagalba specialiųjų poreikių turintiems 
mokiniams. 

Pagal pagalbos 
specialistų 
sudarytus 
tvarkaraščius 

5.Ugdymo turinį diferencijuoti 
pagal vaikų gebėjimus, 
kompetencijas, pasiekimų 
lygmenis. 

Užduotis mokytojai skiria mokiniams pagal jų gebėjimų ir 
mokslumo lygį. 

Visus metus 

6. Stiprinti mokinių  
matematinį raštingumą, 
sąmoningo skaitymo  įgūdžius 
pamokose, veiklose, 
popamokinėje veikloje. 

Pagal nacionalinio mokinių patikrinimo ataskaitą 4 klasės mokinių 
matematikos aukštesniojo lygio rezultatai lenkia respublikos 
vidurkį  net 29,5%, patenkinamo lygio mažiau net 21%, už šalies 
vidurkį,  nėra nepatenkinamo lygio. Skaitymo – aukštesniojo lygio 
šalies vidurkį  lenkia net 24,4%, pagrindinio lygio vidurkis 
didesnis nei šalies 12,3%, patenkinamo lygio pasiekimų vidurkis 
mažesnis net 24,1%, negu šalies vidurkis, nėra nepatenkinamo 
lygio. 

 

7. Organizuoti neformaliojo 
švietimo užsiėmimus, popietes, 
šventes, konkursus, pasirodymus. 

 Visi mokiniai lanko neformaliojo švietimo būrelius. 
Suorganizuota    bendrų  40 renginių; konkursų, popiečių, 
pasirodymų, šventinių susitikimų ir kt. 

Per metus 

8. Tęsti socialinių įgūdžių 
ugdymo ir prevencijos programas: 
„Kimochi“, „Zipio draugai“, 
„Antras žingsnis“. 

Taikomos socialinių įgūdžių programos: ‚Antrasis žingsnis“ 1–4  
klasėse, „Zipio draugai“ „Drugelių“ ir „Varpelių“ grupėse, 
„Kimochi“ „Liūtukų“, „Nykštukų“, „Boružiukų“, „Kiškučių“ 
grupėse ir Aristavos skyriuje.  

Visus metus 

10. Palaikyti glaudų 
bendradarbiavimą su ugdytinių 
šeimomis. 

Klasių ir grupių mokytojai, pagalbos specialistai, administracija 
organizuoja individualius susitikimus bei bendrus susitikimus su 
mokinių tėvais. 

Visus metus 

11.Organizuoti temines klasės 
valandėles apie bendravimą ir 
bendradarbiavimą, elgesio 
taisykles. 

Klasėse kartą į mėnesį vedamos teminės valandėlės su mokiniais 
apie draugystę, mokinio taisykles, bendradarbiavimą 

Kartą į mėnesį 

12. Atlikti mokinių apklausą apie Atlikta mokinių apklausa (dalyvavo 34 trečios ir ketvirtos Balandžio mėn. 
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tarpusavio santykius. mokiniai t.y. 100% pakviestųjų arba  49,3 % visų mokinių). 
Mokiniai atsakė: savo klasėje jaučiasi labai gerai 47%, ne – 6%, 
jaučiasi laimingas(a) 53%, kartais patyčias patiria 62%, 
15%kartais patys tyčiojasi iš draugų. 
Pagal Nacionalinės vertinimo agentūros pateiktus klausimus 4 
klasės mokinai (22) atsakė ir apie tarpusavio klausimus: 58,8% 
atsakiusių mokinių teigia, kad mokykloje yra saugūs, 58,8 % 
atsakė, kad patinka būti mokykloje, 52,9% atsakė, kad kartais 
bendraamžiai prasivardžiuoja, 5,9%  jaučiasi vieniši, 70,6% 
klasėje turi draugų. 

 
 
 
 
Gegužės mėn. 

2. Ugdyti vaikų 
kultūrinius estetinius, 
higienos, sveikatos 
saugojimo bei fizinio 
aktyvumo įgūdžius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Vesti klasės valandėles, siekiant 
ugdyti mokinių kultūrą, 
pasididžiavimo jausmą  savo 
mokykla. 

Su mokiniai klasės valandėlėse, neformaliojo švietimo 
užsiėmimuose  kalbama su mokiniais apie kultūrą. 

 

2.Plėtoti neformaliojo švietimo 
veiklą, atsižvelgiant į mokinių 
poreikius. 

Organizuojami neformaliojo švietimo būreliai įvairių pakraipų: 
sporto, meniniai, eksperimentų ir gamtamoksliniai. 

Kiekvieną savaitę 
visus metus 

3.Skiepyti mokinių estetinį 
suvokimą eksponuojant ir  
keičiant mokinių kūrybinių darbų 
ekspozicijas mokyklos-darželio 
erdvėse.   

Mokinių kūrybiniai darbeliai eksponuojami klasėse, grupėse, 
koridoriuje. 

 

4.Prisijungti prie rajoninių, 
respublikinių sveikos gyvensenos 
ir sportinio ugdymo iniciatyvų, 
akcijų, renginių.   

Dalyvavome: 
- Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuotame 5-ąjame  

solidarumo bėgime. 
- Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos olimpinės 

akademijos europiniame renginyje ,,JUDUMO SAVAITĖ 
2018”. 

- Pasaulinėje sniego dienoje. 
-  Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“. 
- Futboliuko turnyras „Pirmas įvartis – futboliukas kitaip 2018“. 
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- Sveikatą stiprinančių mokyklų bangoje per Lietuvą 2018. 
- Lietuvos respublikos sveikatos ministerijos Užkrečiamų ligų ir 

Aids centro organizuotas konkursas „Švarių rankų šokis 18“. 
- Priešmokyklinių grupių vaikų rajono sportinėse rungtynėse 

„Nykštukų šėlsmas 2018“. 
- Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo 

federacijos projekte „Futboliukas“. 
- Lietuvos respublikos prezidentės globojama „Socialinė 

iniciatyva. 2018 m. misija Laplandija“. 
5. Organizuoti „aktyvias 
pertraukas“ ir skatinti mokinių 
fizinį aktyvumą. 

Po trijų ir po keturių pamokų mokiniai išeina į lauką, vyksta 
judriosios pertraukos gryname ore. 

Kiekvieną                              
dieną 

6. Organizuoti sveikatos 
stiprinimo ir sveikos gyvensenos 
propagavimo renginius (projektus, 
programas, akcijas).  

Suorganizuota: 
- Sporto šventė mokiniams „Sportas ir aš”. 
- Mokinių diskoteka „Jeigu nori šokt...“. 
- Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo 

federacijos projektas „Futboliukas“  – „Susitikimas su draugais“. 
- Priešmokyklinių grupių vaikų rajono sportinės rungtynės 

„Nykštukų šėlsmas 2018“. 
- Boružiukų“ grupės projektas „Sveikuolių ruduo“. 
- Tarpgrupinės „Nykštukų“ ir „Boružiukų“ grupių varžybos. 
- Praktiniai užsiėmimai ikimokyklinėse grupėse „Saugus maistas“. 

 

7. Ugdyti higienos įgūdžius  
per klasės/grupės  renginius. 
 

Sveikatos priežiūros specialistė suorganizavo praktinį užsiėmimą 
„Asmens higiena prasideda nuo mūsų“. 
- Praktiniai užsiėmimai ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse 

grupėse „Mankšta, sportas, sveikata“. 
- Praktinis užsiėmimas 1-4 klasėse „Asmens higiena prasideda 

nuo mūsų“. 

Balandžio mėn. 
 
Lapkričio mėn. 
 
Balandžio mėn. 

8. Organizuoti sporto dienas, 
išvykas. 

Suorganizuota Judumo savaitė, sporto šventė. Kiekviena klasė ir 
grupė keliavo į įvairias išvykas: Kėdainių miesto ir Vilainių 
parkus, Policijos komisariatą, Kėdainių miesto stadioną ir areną, 
Apytalaukio dvarą, Taučiūnų kaimą, Vilainių kaimą, Kėdainių 

Spalio, gegužės 
mėn. 
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kultūros centrą. Aplankė įvairius Kėdainių miesto objektus. 
9. Ugdyti sveikos mitybos 
įgūdžius. 

Atnaujintas mokyklos ir darželio meniu pagal naujus reikalavimus. 
Mokiniai skatinami valgyti kuo daugiau daržovių, vaisių, gerti 
vandenį. Nuolat primenama sveiko maisto piramidės produktų 
nauda augančiam organizmui. Lauko darže mokiniai augina, 
prižiūri daržoves, arbatžoles, vaisus ir uogas. Užauginę 
degustuoja, gamina įvairius patiekalus, geria arbatas, mokosi 
sveikai maitintis.  
Vyko praktinis užsiėmimas su sveikatos priežiūros specialiste 
„Paslėptas cukrus“. 
Paminėta „Košės diena“ akcija „Pusryčiai prasideda nuo košės“ 

 
 
 
 
 
 
 

Sausio mėn. 
 
Spalio mėn. 

10. Dalyvauti asociacijos 
„Sveikatos želmenėliai“ veikloje. 

Asociacijos veikloje „Sveikatos želmenėliai“ dalyvauja 14 
pedagogų. 

 

3. Efektyvinti bei 
tobulinti mokinių 
pasiekimų ir pažangos 
vertinimo sistemą.  

 

 
 
 
 

1. Įvertinti, kaip veikia mokinių 
pasiekimų ir pažangos vertinimo 
sistema. 

Mokytojų metodinės grupės susirinkime aptarta, kaip veikia 
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, priimti 
nutarimai. 

Spalio mėn. 

2.Pradėti naudoti Class.dojo 
sistemą mokinių elgesio 
vertinimui. 

Pradėta naudoti Class.dojo sistemą mokinių elgesio vertinimui. Nuo lapkričio mėn. 

3. Mokinio sėkmės matavimo 
procedūrų taikymas pamokose, 
veiklose. 

Kiekvienas mokytojas naudoja savo susikurtus būdus, kaip 
pamatuoti kiekvieno mokinio sėkmę. 
Buvo organizuojami mokytojų aptarimai su vadovais apie 
kiekvieno mokinių pasiekimus, pažangą ir reikiamą pagalbą. 

 
 
Spalio, sausio, 
gegužės mėn. 

4. Nacionalinio mokinių 
pasiekimų patikrinimo duomenų 
analizė, tobulinimo instrumentų 
numatymas. 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo duomenų analizė 
atlikta, apsvarstyta mokytojų tarybos posėdyje, mokytojų 
metodinės grupės susirinkime. Numatyti atskirų sričių tobulinimo 
būdai ir priemonės. 

Spalio mėn. 

5. Apdovanoti mokinius už 
puikius ugdymosi ir kitos veiklos 
rezultatus Padėkos raštais mokslo 
metų pabaigoje. 

Mokslo metų pabaigoje už atskirus pasiekimus apdovanoti 
mokiniai Padėkos raštais. 

Gegužės mėn. 

6. Atlikti mokyklos-darželio Mokyklos-darželio veiklos įsivertinimas atliktas, numatytas Birželio mėn. 
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veiklos įsivertinimą. tobulinimo planas. 
4. Tęsti lauko žaliųjų ir 
kitų erdvių kūrimą, kuri 
skatintų vaikų 
gamtamokslinį ugdymą  
tyrinėjant, bandant, 
aktyviai veikiant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tęsti žaliųjų erdvių kūrimą: 
augalų labirintą, gėlynus. 

Įkurtas gėlių labirintas, arbatos sodelis, veikė Arbatinė. Vaikai 
skanavo įvairių žolelių arbata. Sudžiovintos arbatžolės, paruošti 
arbatų mišiniai. 

Gegužės-gruodžio 
mėn. 

2. Atnaujinti dalį vidaus erdvių: 
laiptines, koridorius. 

Suremontuoti koridoriai, viena laiptinė. Atnaujinti ir įdėti laiptinių 
vitražai. 

Birželio-rugsėjo 
mėn. 

3. Planingai ir tikslingai ugdymą 
organizuoti mokyklos bei už  
mokyklos ribų esančiose 
aplinkose (Kiekvienas mokytojas 
vykdys 2-3 pamokas netradicinėse 
erdvėse per mokslo metus). 

Pagal suplanuotą veiklą ugdymas, kai leido oro sąlygos, buvo 
organizuojamos įstaigos teritorijoje, Vilainių soduose, Vilainių 
parke ir kitose erdvėse. 

Per visus metus 

4. Kurti naujas ir atnaujinti 
esamas lauko erdves: lauko 
pavėsines, pojūčių taką. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo lauko žaidimų 
aikštelėse-pavėsinėse pradėtos kurti erdvės: sporto, menų, namų, 
tyrinėjimų. 

Rugsėjo-spalio 
mėn. 

5. Aktyviai mokytis ir veikti 
mokyklos sodo, daržo žaliosiose 
erdvėse lauko klasėje: 
eksperimentuoti, tirti, stebėti, 
kurti, keliauti. 

Kiekviena klasė ir grupė augino vis skirtingas daržoves, 
vaistažoles. Jas patys užsiaugino ant palangės, vėliau perkėlė į 
daržą, stebėjo, kaip auga, tyrinėjo, ragavo, gamino įvairius 
patiekalus ir t.t. 

Kovo-lapkričio 
mėn. 

6. Dalyvauti akcijose, 
konkursuose, talkose.  

Dalyvavome: 
- Projekte „Žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai“, skirtas  pasaulinės 

Sniego dienos paminėjimui. 
- Akcijoje „Darom 2018“. 
- Respublikiniame  ekologiniame projekte „Žalioji palangė“. 
- Kėdainių r. mero organizuojamoje socialinėje akcijoje „Auginti 

– smagu“. 

 
Sausio mėn. 
 
Balandžio mėn. 
Balandžio mėn. 
Birželio mėn. 
 

7. Vykdyti ilgalaikius gamtos 
stebėjimo, tyrinėjimo, ekologinius 
projektus. 

Vyko: 
- „Boružiukų“ grupės projektas „Mažasis gamtininkas“. 
- „Boružiukų“ grupės projektas Sveikuolių ruduo“. 
- „Liūtukų“ grupės projektas „Augalų dėlionė“. 
- „Drugelių“ grupės ilgalaikis projektas „Antrasis daiktų 

Balandžio mėn. 
Spalio mėn. 
 
Gegužės-rugsėjo 
Sausio-kovo mėn. 
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gyvenimas“ 
 
II. Tikslas. Mokantis ir veikiant komandomis skatinti įstaigos bendruomeniškumą   ir pilietiškumą. 

 
Uždavinys Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Įgyvendinta (data) 

1. Paminėti Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
šimtmetį ir kitas  
svarbias datas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Organizuoti renginius Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos 
paminėjimui: projektas „Kaip 
surasti Lietuvą 2018?“, pramoga 
„Lietuva, mes tavo vaikai“, 
koncertas Vilainių seniūnijoje ir kt. 

Suorganizuota: 
- Projektas „Kaip surasti Lietuvą 2018?“. 
- Projektas „Praeitis prabyla daiktuose...“. 
- Mokinių pasirodymas koncerte Vilainių bendruomenei „Myliu 

kraštą, kuriame gyvenu”. 
- Popietė  darželio ugdytiniams „Lietuva – mes tavo vaikai“, 

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimui. 
- Vaikų kūrybinių darbų paroda „Myliu kraštą, kuriame gyvenu“ 

Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje. 
- Akcija „Gyvas tautos žiedas“, skirtas 1990 m. kovo 11- osios 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 
- Mokinių raiškaus skaitymo konkursas „Mano eilės, Tau 

Tėvyne!”. 
- Vaikų kūrybinių darbų paroda „Knygų skirtukai“ Kėdainių M. 

Daukšos bibliotekos Vilainių skyriuje. 
- Kūrybinė akcija „Šimtmečio Kalėdų namelis“, skirta Lietuvos 
šimtmečio paminėjimui. 

 
Sausio-kovo mėn. 
Vasario mėn. 
Vasario mėn. 
 
Vasario mėn. 
 
Kovo mėn. 
 
Kovo mėn. 
 
Balandžio mėn. 
 
Balandžio mėn. 
 
Gruodžio mėn. 

2. Skatinti mokinius dalyvauti 
mokykloje-darželyje ir rajone bei 
respublikoje organizuojamose 
pilietiškumo akcijose ir 
renginiuose.  

Dalyvavome: 
- Pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 
- Kėdainių rajono 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto 

konkurse „Raštingiausias pradinukas“ (2 mok.). 
- LR Teisingumo ministerijos organizuotas konkursas  

„Konstitucijos egzaminas“ (75 mok.). 
- Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos organizuotas 

respublikinis projekte „Auskim, auskim Lietuvos šimtmečiui 
juostą“ (6 mok.). 

 
Sausio mėn. 
Balandžio mėn. 
 
Spalio mėn. 
 
Vasario mėn. 
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- Respublikinėje pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“, 
skirtoje 1990 m. kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos paminėjimui (180 mok.). 

- Šiaulių miesto Savivaldybės švietimo centro organizuota 
respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 
bendruomenių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Atvirukas 
Lietuvai“ (10 mok.) 

- Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje mokinių 
darbų parodoje „100 gražiausių žodžių Lietuvai“  (5 mok.). 

- Raseinių r. švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių 
darbų parodoje „Rašau žodį LIETUVA“ („Nykštukų“ ir 
„Drugelių“ gr.). 

Kovo mėn. 
 
 
Kovo mėn. 
 
 
 
Vasario-kovo mėn. 
 
Vasario mėn. 

3. Organizuoti pilietiškumą 
skiepijančias veiklas (talkas, 
akcijas, bendradarbiavimą). 

-   Paruošė pasveikinimus ir pasveikino Kėdainių Bendruomenės 
centro gyventojus  (17 mok.). 

- Šeimos dienai skirtas įstaigos bendruomenės renginys „Mama, 
tėti, aš tave myliu ir širdelę tau skiriu!“ (visa bendruomenė).	

- Mokinių 5-asis solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“ (77 mok.). 
-Dalyvavimas tarptautiniame projekte, skirtame paminėti 

tarptautinę neįgaliųjų dieną  „Draugystės pynė“ (19 mok.). 
- Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimas (75 mok.). 
- Akcija „Kalėdinis paštas“ 180 mok.). 
- Dalyvavimas kūrybinėje l.-d. „Aviliukas“ skelbtoje akcijoje 
„Pradžiuginkim širdį senoliams“ (75 mok.). 

Balandžio mėn. 
 
Gegužės mėn. 
 
Rugsėjo mėn. 
Lapkričio-gruodžio 
mėn. 
Gruodžio mėn. 
Gruodžio mėn. 
Gruodžio mėn. 

4. Organizuoti ir vykdyti projektus, 
popietes, susitikimus lietuvių 
kalbos mokymuisi. 

- 1–4 klasių mokinių protmūšis „Mano žinios, Tau Lietuva!“, 
skirtas gimtosios kalbos dienai paminėti. 

- Projektas ,,Skaitome ir vaidiname“, skirtas lietuvių kalbai 
paminėti. 

- Mokinių raiškaus skaitymo konkursas „Mano eilės, Tau 
Tėvyne!”. 

- Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite. 
- Popietė M. Daukšos bibliotekos Vilainių skyriuje 

Kovo mėn. 
 
Vasario mėn. 
 
Balandžio mėn. 
 
Balandžio mėn. 
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„Šiuolaikiniai vaikai – šiuolaikinių lietuvių rašytojų kūryba“. 
- Tarpgrupinis bendras projektas „Kas krinta širdelėn – virsta 
žodeliais“. 

Kovo mėn. 
Kovo mėn. 

2. Stiprinti partnerystę 
su mokinių tėvais, 
socialiniais partneriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.	Organizuoti pedagoginį tėvų 
švietimą. 

-	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvų visuotinis 
susirinkimas. 
-1–4 klasių mokinių tėvų visuotinis susirinkimas.  
- Tėvų aktyvo susirinkimas. 
- Klasių ir grupių tėvų susirinkimai. 

Rugsėjo mėn. 
 
Rugsėjo mėn. 
Kovo, spalio mėn. 
3 kartai į metus  

2. Organizuoti Individualius 
susitikimus „Pokalbis trise“ 
(mokytojas-mokinys-tėvas). 

- Individualūs susitikimai kiekvienoje klasėje „Pokalbis trise“. Pagal klasių 
veiklos planus 

3.  Organizuoti renginius bei tėvų 
informavimą svarbiais mokyklos 
veiklos klausimais. 

- Tėvai informuojami per elektroninius dienynus „Mūsų darželis“, 
„Tamo“, siunčiant asmenines žinutes. 
- Apie vykstančius renginius informacija pateikiama įstaigos 
elektroninėje svetainėje www.obelele-kedainiai.lt 
- Mokytojai informuoja telefonu, asmeninėmis žinutėmis.  

 

4.  Plėtoti mokinių, tėvų, mokytojų 
partnerystę organizuojant, klasės, 
grupės, mokyklos renginius, 
išvykas, projektus. 

- „Drugelių“ grupės vaikų ir tėvų popietė „Mes visi mylim 
Lietuvą“. _ Edukacinė popietė kartu su tėvais „Velykų bobute, 
duok man margutį“. 
- „Drugelių“ grupės vaikų ir tėvų pramoga „Tau, mano mamyte“. 
- „Varpelių“ grupės pramoga-išleistuvės „Mano kojytės mina 
takelį į žinių šalį“. 
-  „Drugelių“ grupės vaikų išleistuvės „Aš šauniausias iš visų – į 
mokyklą išeinu“. 
-	Mamyčių šventė Aristavos skyriuje „Mamyte, aš tavo širdelė 
maža“. 
- 4 klasės išleistuvės. 
- „Nykštukų“ gr. vaikų ir tėvų išvyka į Jonavos r. 
- 4 klasės mokinių  ir tėvų išvyka į edukacinę programą „Pirmieji 
Šiaurės Amerikos gyventojai“ Klaipėdos r. Kretingalės 
seniūnijoje. 
- „Varpelių“ grupės popietė su tėvais „Sveikas, Rudenėli!“. 

Kovo mėn. 
Balandžio mėn. 
Gegužės mėn. 
Gegužės mėn. 
 
Gegužės mėn. 
 
Gegužės mėn. 
Gegužės mėn. 
 
Gegužės mėn. 
Birželio mėn. 
 
 
Spalio mėn. 
Spalio mėn. 
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- „Boružiukų“ grupės popietė kartu su tėvais „Dosnusis rudenėlis“.  
- 	„Drugelių“ grupės vaikų ir tėvų popietė „Rudenėlio kraitelė“. 
- „Liūtukų“ grupės vaikų ir tėvų popietė „Vainiką pinsiu, Kalėdų 
lauksiu“. 
-  Kalėdinė muzikinė popietė  kartu su tėvais „Žiemos pasaka“. 
- Kūrybinė vaikų ir jų tėvelių šventinių dekoracijų parodėlė 
„Kalėdų belaukiant“ Aristavos skyriuje. 
- Kalėdų šventė  Aristavos skyriuje „Kalėdinė pasaka Angeliuko 
širdelė“. 

Lapkričio mėn. 
Lapkričio mėn. 
 
 
Gruodžio mėn. 
Gruodžio mėn. 
 
Gruodžio mėn. 

5. Tęsti bendradarbiavimą su 
Kėdainių r. M. Daukšos viešosios 
bibliotekos Vilainių filialu, 
Kėdainių švietimo pagalbos 
tarnyba,  Kėdainių sporto mokykla, 
Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia, 
Kėdainių policijos komisariatu ir 
kt. 
 

- Apsilankyta šešis kartus Kėdainių m. Daukšos viešosios 
bibliotekos Vilainių skyriuje. Dalyvauta akcijoje „Knygų 
Kalėdos“. Dalyvauta skaitinių popietėje „Šiuolaikiniai vaikai – 
šiuolaikinių lietuvių rašytojų kūryba”. Dalyvauta literatūrinėje 
popietėje, skirtoje tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. 
- Dalyvavome Kėdainių sporto mokyklos organizuojamuose 
plaukimo pamokose.  
- Šv. Jurgio bažnyčioje vaikai dalyvavo gyvūnėlių šventėje	Šv. 
Pranciškaus diena. Pasaulinės gyvūnijos dienos paminėjimas	, 
šventose mišiose. 
- Nuolat palaikomi ryšiai su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
- Dalyvavome atvirų durų dienoje Kėdainių policijos komisariate. 
- Suorganizuotas prevencinis susitikimas su Policijos komisariato 
bendruomenės pareigūne Aušra Mickevičiene.  

 
 
Kovo mėn. 
 
Balandžio mėn. 
Rugsėjo-gruodžio 
mėn. 
Rugpjūčio, spalio 
mėn. 
 
Rugsėjo, lapkričio 
mėn. 
Lapkričio mėn. 

6. Tęsti bendradarbiavimą su 
Kėdainių r. savivaldybės 
administracijos švietimo ir kultūros 
skyriumi, vaiko teisių apsaugos 
skyriaus specialistais. 

Nuolat įvairiais klausimais bendradarbiaujama su Kėdainių r. 
savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros skyriumi, vaiko 
teisių apsaugos skyriaus specialistais. 
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7. Tęsti bendradarbiavimą su 
Vilainių seniūnija, Kėdainių 
kultūros centro Vilainių skyriumi. 

Vyksta nuolatinis bendradarbiavimą su Vilainių seniūnija, 
Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriumi. Suorganizuoti ar 
dalyvauta bendruose projektuose, renginiuose: 
- Ugdytinių pasirodymas koncerte Vilainių bendruomenei „Myliu 

kraštą, kuriame gyvenu”. 
- Vaikų kūrybinių darbų paroda „Myliu kraštą, kuriame gyvenu“. 
- Akcija „Darom 2018“. 
- Kalėdinė muzikinė popietė „Žiemos pasaka“. 

 
 
 
Vasario mėn. 
 
Kovo mėn. 
Balandžio mėn. 
Gruodžio mėn. 

8. Tęsti bendradarbiavimą su 
Kėdainių švietimo pagalbos 
tarnyba. 

Vyksta pastovus bendradarbiavimas su Kėdainių švietimo 
pagalbos tarnyba : lankomasi seminaruose, patys organizuojame 
seminarus, siunčiame mokiniai dėl specialiųjų poreikių įvertinimo. 

Visu metus 

9. Bendradarbiautis su Kėdainių 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuru. 

Visuomenės sveikatos biuro specialistė Daiva Mickevičienė 
kasdieną atvyksta į įstaigą ir teikia įvairias paslaugas: organizuoja 
sveikatą propaguojančius užsiėmimus mokiniams, veda sveikatos 
apskaitą ir t.t. 

Visus metus 

10. Bendradarbiauti su Kauno 
visuomenės sveikatos centro 
Kėdainių skyriumi. 

Iškilus klausimams kreipiamasi pagalbos, atvyksta specialistai į 
įstaigą įvertinti higienos normų reikalavimų vykdymą. 

Visus metus 

3. Sudaryti sąlygas 
pedagogams tobulinti 
kvalifikaciją palankaus 
psichologinio klimato 
kūrimo klausimais ir 
aukštesniųjų  mąstymo 
metodų taikymo 
galimybėmis. 
 
 
 
 

1. Suorganizuoti psichologo Evaldo 
Karmazos seminarą 
„Mokyklos/darželio kolektyvo 
mikroklimato formavimas“ 
pedagogams, ir kitam personalui. 

Suorganizuoti dviejų dienų seminarai „Mokyklos-darželio 
kolektyvo mikroklimato formavimas" ir „Darbas su vaikais, 
turinčiais elgesio sunkumų " visiems pedagogams bei kitiems 
darbuotojams. 

Spalio mėn. 

2.  Sudaryti sąlygas ir skatinti 
pedagogus   tobulėti lankantis 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose, vykdant sklaidą ir 
stebint kitų gerąją patirtį. 

Visi pedagogai tobulino savo kvalifikaciją įvairiuose renginiuose: 
seminaruose, konferencijose, paskaitose. Iš viso apsilankė 96 
dienas arba 578 val. Vidutiniškai vienas pedagogas tobulino savo 
kvalifikaciją 4,2 dienos arba 25 val. 
 

 
 
 
 
 

3. Suorganizuoti seminarą 
„Aukštesniųjų mąstymo metodų 
taikymas“. 

Seminarą vedė direktorė Renata Zigmantavičienė. Seminare 
dalyvavo 9 pedagogai. 

Gruodžio mėn. 

4. Suorganizuoti seminarą „Kūno Seminarą vedė „Sveikatos želmenėlių“ prezidentė Danutė Vasario mėn. 
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kultūra vaikų darželyje“. Jakučiūnienė. Seminare dalyvavo visi ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos specialistai, vadovai 
(14).  

5. Dalintis gerąja patirtimi, stebėti 
kitų pedagogų veiklą. 

Atviras pamokas vedė du mokytojai (anglų kalbos ir muzikos),  
stebėjo 7 pedagogai. 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės 
pedagogams atvirą veiklą vedė viena pedagogė, stebėjo dešimt. 

Kovo ir lapkričio 
mėn. 
Kovo mėn. 

4. Siekti kiekvieno 
darbuotojo asmeninio 
efektyvumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Atlikti savo veiklos ir 
kvalifikacijos tobulinimo 
savianalizę. Suorganizuoti metinį 
pedagogo pokalbį apie individualią 
pažangą. 

Kiekvienas mokytojas ir pagalbos specialistas parengė savo 
veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizę ir pristatė įstaigos 
vadovams, numatė tobulinimo kryptis. 

Birželio mėn. 

2. Stiprinti darbuotojų 
pasitenkinimą darbu, gerinant darbo 
sąlygas. 

Pirmoje klasėje nupirktos naujos spintos, 4 klasėje mokytojui 
nupirktas naujas nešiojamas kompiuteris. Virtuvė aprūpinta 
naujais puodais, peiliais ir kt. Atnaujinti koridoriai, suremontuota 
viena laiptinė.  

 

3. Sudaryti galimybę bendruomenės 
narių tobulėjimui. 

Pedagogai tobulino kvalifikaciją vidutiniškai po 4,2 dienos.  Visi 
darbuotojai yra išlaikę san. minimumo žinių egzaminus. 
Administracija (direktorius, pavaduotojas, vyr. buhalteris, 
apskaitininkas, dietistas,  ūkvedis) kvalifikaciją tobulino 25 dienas, 
t.y. vidutiniškai po 4 dienas.  

 

4. Kartu su bendruomenės  
nariais dalyvauti 
pilietinėse akcijose,  
iniciatyvose, renginiuose. 
 

Visa bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, 
nes liudija“, „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2018“, akcijoje 
„Darom 2018“, suorganizuota darbuotojų kalėdinė išvyka į Kauno 
dramos teatrą, vyko darbuotojų edukacinė ekskursija į 
Druskininkus, suorganizuota kultūrinė-pažintinė išvyka į Šakių r. 
Gelgaudiškio dvarą, vyko darbuotojų Kalėdinė popietė. Paminėti 6 
darbuotojų jubiliejai. Pagerbta ir išlydėta į užtarnautą poilsį viena 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 

Sausio, kovo, 
balandžio, birželio, 
rugsėjo, spalio, 
gruodžio mėn. 

5.  Sudaryti atskiras pedagogų 
komandas, atsakingas už 
efektyvesnę įvairiapusę  veiklą 

Sudarytos komandos pradėjo vykdyti savo veiklą, pradėjo kaupti 
priemones.  

Rugsėjo-gruodžio 
mėn. 
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(gamtamokslinį-tiriamąjį  ugdymą,  
sporto ir sveikatos stiprinimą, 
kultūrą ir kt.). 
6. Skatinti lyderyste ir tarpusavio 
pagalba grįstus santykius 
bendruomenėje. 

Įvairių darbų atlikimui buriamos komandos, skatinami darbuotojai 
dalyvauti konkursuose, projektuose.  Suorganizuotas Šeimos 
dienai skirtas įstaigos bendruomenės renginys „Mama, tėti, aš tave 
myliu ir širdelę tau skiriu!“. Vyko visos bendruomenės kūrybinė  
akcija „Šimtmečio Kalėdų namelis“, pagaminta 165 nameliai, 
kurie tapo puošybos elementais, žaidimų objektais, spektaklių 
dekoracijomis, ugdymo priemonėmis. 
Suburti Vilainių seniūnijoje gyvenantys darbuotojai pasiūlė 
seniūnaičio kandidatūrą, dalyvavo rinkimuose.  

Sausio-gruodžio 
mėn. 

5. Informacijos, 
atspindinčios 
mokyklos-darželio  
veiklą, sklaida. 
 
 

1. Įvairinti mokyklos 
bendruomenės informavimą: apie 
mokyklos veiklą būdus ir formas. 

Mokyklos bendruomenė laiku gauna reikiamą informaciją 
individualiuose pokalbiuose, elektroniniuose laiškuose, 
susirinkimų metu, informaciniuose pranešimuose skelbimų lentose 
ir kt.      

Visus metus 

2. Apie mokyklos-darželio veiklą 
pateikti žiniasklaidai (televizijai, 
spaudai). 

Apie mokyklos-darželio veiklą pateikti žiniasklaidai: 3 kartus į 
rajono laikraščius, 2 kartus į rajono televiziją. 

Per metus  

3. Savalaikę informaciją apie 
mokyklos-darželio veiklą pateikti 
visuomenei per įstaigos elektroninę 
svetainę. 

Informacija nuolat talpinama įstaigos elektroninėje svetainėje apie 
vykdytus projektus, organizuotus renginius ir kita. 

Nuolat 

4. Eksponuoti ugdytinių kūrybinius 
darbus  Kėdainių r. M. Daukšos 
viešosios bibliotekos Vilainių 
filialo, Vilainių seniūnijos, 
Kėdainių švietimo pagalbos 
tarnybos viešosiose erdvėse. 

Buvo suorganizuotos vaikų kūrybinių darbų paroda  Vilainių 
seniūnijoje ir Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje „Myliu 
kraštą, kuriame gyvenu“. 
 

Vasario-kovo mėn. 

	

Apsvarstyta  Kėdainių  r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. sausio 29 d.,  protokolo Nr. S2-1.  
	


