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DIREKTORIUS 

 

 ĮSAKYMAS 

DĖL NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANO 

PATVIRTINIMO 

 

2022 m. vasario 11 d. Nr. V - 8 

Neringa 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2022-01-

01) 54 str. (Švietimo planavimas), Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ nuostatų, patvirtintų 

Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-203 31.2 papunkčiu, 

atsižvelgdama į 2020-02-10 Mokyklos Tarybos pritarimą (posėdžio protokolas Nr.1),  mokytojų 

iniciatyvas ir siūlymus: 

1 . N u s t a t a u 2022 metų prioritetines veiklos sritis: 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas. 

Darbuotojų profesionalumo, partnerystės ir lyderystės stiprinimas.  

Saugios, kūrybiškumą skatinančios Mokyklos aplinkos kūrimas. 

            1.1.Tikslą: užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybę, 

profesionaliai ir kūrybiškai organizuoti ugdomąjį procesą, skatinti ugdytinio asmenybės raidą ir 

ugdymo (si) pasiekimų pažangą. 

            1.2.Uždavinius tikslui įgyvendinti:  

tobulinti ugdymo turinį, orientuojantis į individualios pažangos skatinimą, sudarant  

sąlygas tiriamajai veiklai: užtikrinti ugdymo turinio įvairovę, įsigyjant ugdymo kokybę 

užtikrinančių priemonių, kurios atitiktų vaikų raidos galimybes ir šiuolaikinius vaiko poreikius. 

• sudaryti palankias sąlygas kiekvieno vaiko kūrybiškumo ugdymui, stiprinti 

tautinio tapatumo suvokimą, pažinimo žingeidumą, siekti pokyčių, kurie garantuotų 

kiekvieno vaiko individualių gebėjimų pažangos, 

• tobulinti vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, siekti 2 kartus per metus atlikti 

vaikų  vertinimą, aptarti rezultatus su tėvais ir vaiko gerovės komisijos posėdyje, 

• siekti tenkinti vaikų aktyvumo ir judėjimo poreikį bei tobulinti jų sveikos gyvensenos 

įgūdžius,  

• ugdyti knygų skaitymo skatinimo kultūrą, atsižvelgiant į LR Kultūros bei Švietimo ir 

mokslo ministerijų Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos 2022-2024 m. 

veiksmų planą. 

        Tobulinti pedagogų kompetencijas, užtikrinant sėkmingą ugdymo turinio įvairovės 

įgyvendinimą, integruojant naujus metodikos ugdymo elementus į ugdymo(si) veiklas: 

• sudaryti sąlygas pedagogams kelti kvalifikaciją (5 d. per metus), įgyti žinių apie naujas 

ugdymo metodikas ir jas įdiegti į ugdymosi veiklas (STEAM, skaitmeninės priem. ir 

pan.).  

• Parengti ir pristatyti (mokytojai) po 1-2 metodines priemones, skirtas vaikų įvairių 

gebėjimų ir įgūdžių lavinimui.  



• Taikyti projektinį metodą, kaip veiklos formą, kuri plėtoja kūrybiškumą, 

iniciatyvumą, skatina lyderystę, komandinį darbą, domėjimąsi šiuolaikinėmis ugdymo 

aktualijomis.  

• Sukurti po 1-2 naujas edukacines erdves kiekvienoje grupėje.  

Sudaryti sąlygas ugdymo turinio naujovių įgyvendinimui: 

• užtikrinti ugdymo turinio įvairovę, įsigyjant ugdymo kokybę užtikrinančių priemonių, 

kurios atitiktų vaikų raidos galimybes ir šiuolaikinius vaiko poreikius. 

• Diegti ir plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius ir sampratą. 

• Stiprinti ugdytinių ekologijos ir pagarbos gamtai nuostatas (2022 m. LR Seimo 

paskelbti Gyvūnų gerovės metais).  

• Gerinti įstaigos materialinę bazę: atnaujinti ir kurti naujas lauko bei vidaus aplinkas, 

užtikrinant Lietuvos higienos normų reikalavimus. 

2 . T v i r t i n u : 

2.1. 2022 metų veiklos įgyvendinimo priemonių planą (1 priedas); 

2.2. 2022 metų metodinės veiklos planą (2 priedas); 

2.3. 2022 metų Tradicinių ir netradicinių renginių planą (3 priedas); 

2.4. Mokytojų Tarybos posėdžių planą 2022 m. (4 priedas); 

2.5. Direkciniai posėdžiai 2022 m. (5 priedas); 

2.6. 2022 metų Vaiko gerovės komisijos veiklos planą (6 priedas); 

            2.7. Mokyklos ugdomosios veiklos priežiūros planas 2021-2022 m.(II-o pusm.) (7 priedas); 

            2.8. Mokyklos Tarybos veiklos planas 2021m. (8 priedas). 

              

 

Direktorė Joana Mažeikienė 
 


