
 

 

    PATVIRTINTA 

    Rokiškio r. Obelių gimnazijos  

    direktoriaus 2023 m. vasario 2 d. 

    įsakymu Nr. V-25 

   
ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA IR SKYRIAUS IŠSKIRTINUMAS 

 

Skyriaus teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Steigėjas – Rokiškio rajono savivaldybės taryba.  

Skyriaus tipas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius 

Skyriaus interneto svetainės adresas – www.obeliuld.lt 

 

II  SKYRIUS  

DARBUOTOJAI 
  

Skyriaus organizacinė struktūra 2022 m. 

Administracija 

/ pareigybių 

skaičius 

Pagalbinis 

personalas/pareigybių 

skaičius 

Pagalbos 

specialistai/pareigybių 

skaičius 

Iš viso etatų Laisvi etatai 

1/0,5 12/10,1 2/1,25 11,85  

 

Mokytojų skaičius 

Iš viso 

mokytojų 

Atestuoti 

mokytojai 

Vyresnieji 

mokytojai 

Mokytojai 

metodininkai 

Mokytojai 

ekspertai 

Trūko mokytojų 

8 2 5 1 - - 

 

Skyriaus vadovai 2022 m. 

Vardas, pavardė Kvalifikacijos tobulinimas 2022 m.  

Neringa Ragelienė Sąsajos tarp vaiko/mokinio raidos/amžiaus ir pasiekimų; vaiko/mokinio 

amžiaus/raidos sąsajos su pasiekimais; vaiko/mokinio amžiaus/raidos ir 

pasiekimų dermė. Pamokos organizavimas skirtingų poreikių mokiniams 

(praktiniai pamokų stebėjimai, individualizavimai), 16 val.  
Vidaus kontrolės ataskaitos ir praktiniai patarimai, 8 val.  

Pokyčių valdymas ir lyderystė, 8 val.  
Mobingas ir kaip jį nustatyti pagal darbo kodeksą, 8 val. 
Komandos formavimas, 4 val.  

Dovilė Savickaja Sąsajos tarp vaiko/mokinio raidos/amžiaus ir pasiekimų; vaiko/mokinio 

amžiaus/raidos sąsajos su pasiekimais; vaiko/mokinio amžiaus/raidos ir 

pasiekimų dermė. Pamokos organizavimas skirtingų poreikių mokiniams 

(praktiniai pamokų stebėjimai, individualizavimai), 16 val. 

Komandos formavimas, 4 val.  

Kaip išlikti autentišku ir empatišku vadovu? 4 val. 

Didžiausios delegavimo klaidos ir kaip jų išvengti 4 val. 

Ar įmanoma organizuoti efektyvius susirinkimus ir rezultatyvų kolektyvo darbą? 

http://www.obeliugimnazija.lt/
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4 val. 

Organizacijos mikroklimatas 4 val. 

Ugdomosios veiklos planavimas ir organizavimas Rokiškio lopšelyje-darželyje 

“Varpelis” 3 val. 

Jolanta Garunkštienė Sąsajos tarp vaiko/mokinio raidos/amžiaus ir pasiekimų; vaiko/mokinio 

amžiaus/raidos sąsajos su pasiekimais; vaiko/mokinio amžiaus/raidos ir 

pasiekimų dermė. Pamokos organizavimas skirtingų poreikių mokiniams 

(praktiniai pamokų stebėjimai, individualizavimai), 16 val. 

Pokyčių valdymas ir lyderystė 8 val.  

Vidaus kontrolės ataskaitos ir praktiniai patarimai 8 val. 

Komandos formavimas 4 val. 

Mokslo metų atidarymas 4 val.  

 

 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas  

 

1. „Sąsajos tarp vaiko / mokinio raidos / amžiaus ir pasiekimų; vaiko/mokinio amžiaus / 

raidos sąsajos su pasiekimais; vaiko / mokinio amžiaus / raidos ir pasiekimų dermė. Pamokos 

organizavimas skirtingų poreikių mokiniams (praktiniai pamokų stebėjimai individualizavimai)“ 

16 val., 100 proc. mokytojų. 

2. „Komandos formavimas“, 4 val. 80 proc.mokytojų. 

3. „Kaip organizuoti įtraukiant į patyriminį ugdymą lauke?“, 4 val., 40 proc. mokytojų. 

4. „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės 

medžiagos priemonių rinkiniais“,. 6 val. , 40 proc. mokytojų. 

5. „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą PU programą; gerosios patirties 

pavyzdžiai“, 4 val., 20 proc. mokytojų. 

6. „Žaidimai moko“, 40 val. 20 proc. mokytojų. 

7. „Fizinio aktyvumo renginių organizavimo metodika“, 6 val. 20 proc. mokytojų. 

 

Pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas  

1. „Įtraukusis ugdymas švietimo ir pradinio ugdymo kaitos kontekste“,  4 val.  

2. „Darbo patirtys laukiant įtraukiojo ugdymo“, 4 val. 

3. „Skaitymo ir rašymo sutrikimai įtraukiojo ugdymo kontekste“, 8 val.  

4. „Mokslo metų atidarymas“, 4 val. 

5. „Išmok padėti sau ir kitam: psichikos sveikatos raštingumo mokymai“, 8 val.  

6. „Socialinio pedagogų užrašinė“, 4 val.  

7. „Mediacija socialinio pedagogo darbe“, 16 val.  

8. „Įtraukiosios aplinkos kūrimas ugdant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus“, 8 val. 

9. „Psichologinis atsparumas: Kaip stiprinti ir apsaugoti vaikus“. 

10.  „Vaikų sveikatos priežiūra 2022“, 12 val.  

11. „Stresas ir jo valdymas“, 8 val. 

 

Pedagoginės veiklos pasiekimai 2022 metais 

 

  Didelis dėmesys buvo skirtas vaikų sveikatos sampratos ugdymui, emocinei ir psichinei 

sveikatai ugdyti. Obelių gimnazijos ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdymo skyriuje 

organizuojama įvairiapusiškesnė pagalba vaikams, įtrauktiems į Rokiškio r. Pedagoginės psichologinės 

tarnybos pagalbos gavėjų sąrašą, taip pat iš socialiai pažeidžiamų šeimų: bendradarbiaujant su Paramos 

vaikams centru pradėta vykdyti smurto prevencijos programa ,,Esame saugūs”. Programos tikslas – kai 

vaikai atsiduria pavojingose, gąsdinančiose situacijose, kai jiems padidėja rizika patirti vienokio ar 

kitokio pobūdžio prievartą – mokyti juos atpažinti ir tinkamai reaguoti tokiose situacijose. Programa tai 
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pat siekia padėti tėvams atpažinti ženklus, kai vaikai galimai susiduria su pavojingomis situacijomis, 

mokyti tinkamai reaguoti. 

  Parengtas ir įgyvendintas projektas ,,Augu sveikas ir laimingas – 2022“, kurio metu Rokiškio 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamo projekto 

lėšomis Rokiškio r. Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje įkurtas 

sensorinis kambarys, kuris atliepia vaikų įvairius edukacinius, akademinius, emocinius, socialinius 

poreikius. Sensorinio kambario erdvė efektyviai naudojama vaikų individualiems ir grupiniams 

užsiėmimams, edukacinėms veikloms.  

  Vykdytas sveikatingumo projektas „Noriu augti sveikas ir stiprus” kurio metu, 3 kartus per 

mėnesį, vyko veiklos, fizinio aktyvumo prevencijai, asmens higienos, savęs pažinimo, sveikos mitybos, 

saugumo, ligų ir patyčių prevencijai, gamtosaugos ir psichinės sveikatos sampratai, vaikų fizinių galių 

lavinimui, bei sveikatos gerinimui. Vyko projektai sveikatos žinių ugdymui ,,Nykštuko daržas” ir 

,,Kelionė į vitaminų šalį”.  

  Įgyvendinama ilgalaikė sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos taku“, prevencinė programa 

„Zipio draugai“. Siekiant ugdyti vaikų fizinį aktyvumą, priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės vaikai 

dalyvavo LTMŽ sporto festivalio renginyje Panevėžyje ir Juodupės darželio organizuotose estafečių 

rungtynėse. Visos grupės prisijungė prie Europos sporto dienos akcijos, kurios metu skyriuje buvo 

organizuotas sportinis rytmetys. Dvi skyriaus mokytojos vykdė respublikinį projektą „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“ į kurio veiklas buvo įtrauktos visos skyriaus grupės. Šio projekto metu vaikai ir mokytojai 

dalyvavo 8 nuotolinėse sportinio ugdymo pamokose.  

  Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja kartu su logopede dalyvavo ilgalaikėje programoje 

“Žaidimai moko”. Programos tikslas: įvairiais žaidimais bei užduotimis lavinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, komunikavimo, socialinę kompetencijas. 

 

Skyriuje dirbę pagalbos specialistai 2022 m. 

Specialistas Darbuotojų skaičius / pareigybių skaičius 

Socialinis pedagogas 1/0,25 

Specialusis pedagogas 1/0,25 

Logopedas 1/0,75 

Mokytojo padėjėjas 2/1,5 

 

II SKYRIUS 

SKYRIAUS APLINKA 

Trumpas skyriaus kontekstinės aplinkos aprašymas 

  2022 metais Rokiškio rajono Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

skyriuje buvo 2 mišrios ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės (1,5–3 m. ir 3–5 m.) ir 1 priešmokyklinio 

amžiaus vaikų grupė (5–6 m.). Ikimokyklinėse grupėse vaikai ugdomi pagal įstaigos mokytojų 2016 m. 

sukurtą, 2019 m. pakoreguotą ir patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu”. 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašu, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir Priešmokyklinio ugdymo 

standartu. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis atnaujinta 

priešmokyklinio ugdymo programa ir kompetencijų raidos aprašu. Programos tikslas – atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis 

vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai 

pradėti mokytis mokykloje. 

  Skyrių lanko Obelių miesto, priemiesčio ir aplinkinių kaimų: Aleksandravėlės, Antanašės, 

Niaukų, Krapiškio, Pakriaunių, Skemų, Barkiškio, Andriūnų, Šileikių, vaikai. 2022 m. rugsėjo 1 d. 

duomenys: ugdomi 49 vaikai, suformuotos 3 grupių komplektai.  
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  Skyriuje vykdomas neformalus vaikų švietimas. Užsiėmimuose dalyvauja 35 vaikai. Taip pat, 

vyksta anglų kalbos užsiėmimai kuriuose dalyvauja 21 vaikas (42 proc.). Yra galimybės taikyti 

modernius ugdymo ir ugdymosi metodus, naudojant interaktyvias lentas. Skyriuje yra 2 interaktyvios 

lentos.  

Informacija apie remonto darbus, kitą materialinės bazės turtinimą 

  Suremontuotos patalpos sensoriniam kambariui. Atlikti remonto darbai administracinėse 

patalpose, salėje ir pirmo aukšto koridoriuje. 

  Įsigyta didelė smėlio dėžė, konvekcinė krosnis, balansinės supynės ir kamuoliukai – 2750 Eur. 

Projekto „Augu sveikas ir laimingas“ savivaldybės lėšomis įsigyta interaktyvus ekranas, kilimas, pufai, 

kamuoliukai, vaikiški baldai, stalo žaidimai, žaidimų baseinas, palapinė su tuneliu, šokinėjimo kamuolys 

– 4000 Eur. Pirktos ūkinės prekės (statybinės medžiagos, grindų dažai, plokštės, grindjuostės) 2900 Eur. 

Savivaldybės lėšomis pirktos statybinės medžiagos, grindjuostės, elektros instaliacijos darbai – 

3500 Eur. Atlikti laiptų remonto darbai su medžiagomis – 600 Eur.  

 

III SKYRIUS 

VAIKAI 

 

Vaikų skaičiaus kaita 

 Vaikų skaičius Grupių komplektų skaičius 

2021 m. rugsėjo 1 d. 41 3 

2022 m. rugsėjo 1 d. 49 3 

Skirtumas 8  

 

Neformaliojo švietimo skyriaus vaikų skaičiaus kaita 

 Vaikų skaičius 

2021 m. rugsėjo 1 d. 21 

2022 m. rugsėjo 1 d. 20 

Skirtumas -1 

 

Vaikų / mokinių socialinis kontekstas 2022 m. 

  Skyriuje  ugdomi vaikai iš Obelių socialinių paslaugų namų, skyriui tenka svarbus vaidmuo – 

sudaryti sąlygas vaikų socializacijai. Šias ir kitas problemas padeda spręsti skyriuje dirbantys pagalbos 

mokiniui ir mokytojui specialistai: socialinis pedagogas, logopedas, specialieji pedagogai, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas, mokytojo padėjėjai. 

  Skyriuje kasmet didėja socialinės rizikos grupės ir specialiųjų poreikių vaikų, gaunančių 

nemokamą ar kompensuojamą maitinimą. 2022 m. rugsėjo mėn. duomenimis – 22 (45 proc.). 

Sprendžiant iškilusias problemas bendradarbiaujama su Obelių socialinių paslaugų namų specialistais, 

Obelių seniūnijos socialiniais darbuotojais, Rokiškio r. savivaldybės Vaiko gerovės komisija, 

Pedagogine-psichologine tarnyba.  

 

2021–2022 m. m. vaikų lankomumo prevencija  

  Rokiškio r. Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus ugdymo 

dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas nustato ugdymo dienų praleidimo priežastis, pateisinamą 

ugdymo dienų skaičių, pateisinimą patvirtinančius dokumentus ir jų pateikimo tvarką, ugdymo dienų 

lankomumo kontrolės būdus ir kontrolę vykdančius asmenis.  Lankomumas fiksuojamas kiekvieną dieną 

elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Vaikų, ugdomų pagal privalomą priešmokyklinio ugdymo 
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programą, lankomų ugdymo valandų skaičius turi būti ne mažesnis nei 620 val. per programos vykdymo 

laikotarpį nuo rugsėjo mėnesio iki  metų birželio mėnesio.  

  Kilus neaiškumui dėl vaiko neatvykimo, grupės ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas gali kreiptis į Skyriaus Vaiko gerovės komisiją. Skyriaus Vaiko gerovės komisija, 

apsvarsčiusi individualų atvejį dėl praleistų ugdymo dienų, teikia sprendimą Rokiškio r. Obelių 

gimnazijos direktoriui dėl praleistų ugdymo dienų pateisinimo / nepateisinimo.  
  



 

 

IV SKYRIUS 

2022 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS 

 

1. Tikslas. Ugdymo kokybės gerinimas. 

Uždavinys Priemonės Laikas Atsakingi Laukiamas rezultatas Rezultatas 

1.1. Įvairinti ugdymo 

turinį pasitelkiant 

STEAM ugdymą. 

 

STEAM veiklos:  

Aš – Žemės vaikas: tyrinėju, 

atrandu. 

Mažos didelės gamtos 

paslaptys. 

Aš jaunasis tyrinėtojas. 

Visus 2022 metus Mokytojos:  

K. Jasinevičienė,  

I. Kondratienė 

Mokytojos:  

V. Piskarskienė, 

R. Mekuškienė 

Mokytoja  

J. Kulienė 

 

Vaikams ugdomas 

kompleksiškas tikrovės 

reiškinių pažinimas 

gamtos mokslų, 

matematikos, 

technologijų ir 

inžinerijos kontekste. 

Vaikai įgyja naujų 

žinių, dalindamiesi 

atliktais tyrinėjimais, 

atradimais, patyrimais, 

įspūdžiais.  

Grupėse pravestos 

veiklos ugdančios 

kompleksišką tikrovės 

reiškinių pažinimą, 

gamtos mokslų, 

matematikos, 

technologijų ir 

inžinerijos kontekste.  

Nupirkta STEAM 

veikloms, įvairiems 

bandymams atlikti 

skirtų priemonių 

komplektas, smėlio 

laikrodis.  

1.2. Ugdymą 

orientuoti į 

kiekvieno vaiko 

pažangą. 

Esu nepaprastas ir įdomus;  

Aš ir mano Lietuva; 

Saugokime gamtą, nes tai 

mūsų namai; 

Kiškio Piškio velykinės 

dirbtuvėlės;  

Mano augintinis; 

Spalvų karalystė; 

Kaliausės pasakojimai; 

Pasakų šalyje; 

Šarmota tėviškėlė; 

Kalėdos – saulėgrįža. 

Saugau snaigę delne; 

Kelionė po Lietuvą; 

Mūsų miklūs pirštukai kuria 

mažus stebuklus; 

Sausio mėnuo  

Vasario mėnuo 

Kovo mėnuo 

 

Balandžio mėnuo 

Gegužės mėnuo 

Rugsėjo mėnuo 

Lapkričio – 

gruodžio mėnuo 

Sausio mėnuo 

Vasario mėnuo 

Kovo mėnuo 

Balandžio-

gegužės mėnuo 

Rugsėjo – spalio 

mėnuo 

Mokytojos:  

V. Piskarskienė, 

R. Mekuškienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytoja  

J. Kulienė 

 

 

Padidėjęs vaikų 

savarankiškumas, 

kūrybiškumas, 

savivertė, geresni 

pasaulio pažinimo, 

matematinio suvokimo, 

komunikavimo 

gebėjimai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupėse, 

remiantis 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu, bei 

atsižvelgiant į 

ikimokyklinio 

ugdymo programą,  

buvo pravestos 

ugdomosios veiklos, 

kurių metu didinamas 

vaikų 

savarankiškumas, 

lavinamas 

kūrybiškumas, 



 

2 

 

 

Augalai aplink mus;  

Per mokslo kalnus; 

Ką kalba raidės; 

Palydžiu paukščio skrydį; 

Viskas apie žiemą; 

Mes atversim pasakos duris. 

 

Visiems reikalingi namai; 

Žemė – mūsų namai; 

Pavasario pranašai; 

Žmonių darbai mums padeda 

gyventi; 

Su Gimtadieniu, Obeliai; 

Rudenėlis mano kieme; 

Ką rudens gėrybės slepia; 

Mūsų viešnia baltoji žiema. 

Lapkričio – 

gruodžio mėnuo 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojos:  

K. Jasinevičienė,  

I. Kondratienė 

 

ugdomi pasaulio 

pažinimo, 

matematinio 

suvokimo, 

komunikavimo 

gebėjimai. Vaikų 

padaryta pažanga 

pagal amžiaus 

pasiekimų sritis 

užfiksuota  

individualiuose 

ugdymo(si) pasiekimų 

vertinimo lapuose. 

 

2. tikslas.  Vaikų visuminės sveikatos sampratos ugdymas, saugant ir puoselėjant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. 

Uždavinys Priemonės Laikas Atsakingi Laukiamas rezultatas Rezultatas 

2.1.Įgyvendinti 

ilgalaikius grupių 

sveikos gyvensenos 

ugdymo projektus. 

 

Sveikatos stiprinimo 

programa „Sveikatos taku“. 

2022 metai Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojančios 

darbo grupės 

vadovas. 

Sukurta saugi, sveika, 

fizinį aktyvumą 

skatinanti aplinka.  

Išugdyti(s) sveikos 

gyvensenos ir asmens 

higienos įgūdžiai. 

Suorganizuotas sporto 

renginys visai skyriaus 

bendruomenei.  

Dalinamasi sveikatos 

stiprinimo veiklos 

gerąja patirtimi. 

Atnaujintos lauko 

žaidimų aikštelės. 

Bendruomenės sporto 

renginys neįvyko, dėl 

pandemijos 

apribojimų. 

Visuomenės sveikatos 

specialisto veikla 

integruota į vaikų 

grupių veiklas, 

sveikatos stiprinimo 

programą. Sudarytos 

sąlygos vaikams iš 

socialinės atskirties 

šeimų, vaikų turinčių 
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specialių ugdymosi 

poreikių, ugdytis 

socialinius įgūdžius. 

Vykdomos 

prevencinės 

programos – „Zipio 

draugai“, „Esame 

saugūs“. 

Bendradarbiaujant su 

Juodupės darželiu 

„Drugelių“ gr. vaikai 

dalyvavo rajono 

estafečių varžybose 

Juodupėje.  

„Boružiukų” grupėje 3 

kartus per mėnesį 

vykdytos sveikatinimo 

projekto „Noriu augti 

sveikas ir stiprus” 

veiklos. 

2.2.Fizinio 

aktyvumo 

skatinimas. 

 

Respublikinis projektas 

„Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

 

2022 metai  Padidėjęs vaikų fizinis 

aktyvumas, patenkintas 

vaikų judėjimo 

poreikis, lavėjantis 

ugdytinių vikrumas, 

judesių koordinacija. 

Kiekviena grupė kasryt 

organizuoja rytines 

mankštos, vieną kartą 

per savaitę – estafetės 

ar kitos judrios 

varžybos. 

Vyko 8 nuotolinės 

pamokos. Surengta 

darželio 

bendruomenės sporto 

šventė Obelių 

gimnazijos sporto 

salėje. 

Dalyvavo 

respublikiniame 

sporto renginyje 

„Mažųjų žaidynės“.  
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2.3. Ugdyti sveikos 

gyvensenos įpročius. 

 

Sveikatingumo projektas 

„Noriu augti sveikas ir 

stiprus“. 

 

 

Žalioji palangė ,,Nykštuko 

daržas“; 

„Kelionė į vitaminų šalį“ 

 

Mano žalia palangė; 

Sveikuoliaujame kartu; 

Mano pusryčių lėkštė. 

2022 metai Mokytojos:  

K. Jasinevičienė,  

I. Kondratienė 

 

Mokytojos:  

V. Piskarskienė, 

R. Mekuškienė 

 

Mokytoja  

J. Kulienė 

 

 

Bendruomenė  sutelkta 

sveikatos  stiprinimo ir 

ugdymo veikloms.  

Užtikrintas ugdytinių 

sveikos gyvensenos 

ugdymas. 

Suformuoti higienos 

įgūdžiai, sveikos 

mitybos įpročiai. 

Sveikatingumo 

projekto “Noriu augti 

sveikas ir stiprus” 

metu, 3 kartus per 

mėnesį, pravestos 

veiklos fizinio 

aktyvumo prevencijos, 

asmens higienos, 

savęs pažinimo, 

sveikos mitybos, 

saugumo, ligų ir 

patyčių prevencijos, 

gamtosaugos ir 

psichinės sveikatos 

sampratai, vaikų 

fizinių galių 

lavinimui, ir sveikatos 

gerinimui. 

Vykdyti 

sveikatingumo 

projektai ,,Nykštuko 

daržas” ir ,,Kelionė į 

vitaminų šalį”. 

 

 

V SKYRIUS 

2023 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. TIKSLAS – Sistemingas grįžtamojo ryšio taikymas siekiant individualios vaikų ugdymo pažangos 

UŽDAVINIAI: 

1.1.Organizuoti įvairiapusį ugdymą, siekiant individualios vaikų pažangos. 

1.2.Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų atpažinimo ir  priešmokyklinio amžiaus vaikų  individualios pažangos 

stebėjimą, taikant įvairius grįžtamojo ryšio būdus,  
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1.3.Pilietinių ir tautinių vertybių ugdymas. 

 

2. TIKSLAS  – Sveikatos, socialinių, emocinių įgūdžių ugdymas vykdant programas ir įsitraukiant į projektines veiklas 

UŽDAVINIAI:  

2.1. Organizuoti sveikatos įgūdžių ugdymo veiklas, vykdant programas ir įsitraukiant į projektus. 

2.2. Socialinių įgūdžių ugdymas organizuojant bendras veiklas, į kurias įtraukiami tėvai /globėjai.  

2.3. Emocinių įgūdžių ugdymas vykdant programas ir organizuojant prevencines veiklas. 

 

VI SKYRIUS 

2023 METŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Tikslas. Sistemingas grįžtamojo ryšio taikymas siekiant individualios vaikų ugdymo pažangos 

Uždavinys Priemonės Laikas Atsakingi Laukiamas rezultatas Ištekliai 

1.1. Organizuoti įvairiapusį 

ugdymą, siekiant 

individualios vaikų 

pažangos. 

1.1.1 Parengti 

ikimokyklinio ugdymo 

programą remiantis 

„Žaismė ir atradimai“ 

metodinėmis 

rekomendacijomis. 

2023-06-23 Skyriaus vedėja, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

 

 

Parengta ikimokyklinio 

ugdymo programa 

„Nykštukų“ ir 

„Boružiukų“ grupėje 

Intelektualiniai, 

laiko 

 

1.1.2 Tobulinti ir patvirtinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

aprašus. 

2023-09-01 Skyriaus vedėja, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

 

 

Iki 2023 m. rugsėjo 

1 d. parengti ir 

patvirtinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo vaikų 

pasiekimų vertinimo 

aprašai. 

Intelektualiniai, 

laiko 
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1.1.3 Plėtoti STEAM 

įgūdžius per projektines ir 

patyrimines veiklas. 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

logopedė, spec. 

pedagogė. 

 

 

Suorganizuota bent po 

9 veiklas skirtingo 

amžiaus grupėse. 

Mokytojai su vaikais 

dalyvaus ne mažiau 

kaip 2 projektuose. 

Įsigyta priemonių 

STEAM veiklų 

ugdymui.  

Mokymo, 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

1.1.4 Plėtoti skaitmeninių 

ugdymosi išteklių ir 

priemonių naudojimą 

ugdymo(si) procese. 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

 

„Boružiukų“ ir 

„Drugelių“ grupėje 

30 proc. veiklų 

naudojamos 

skaitmeninės 

priemonės. „Nykštukų“ 

grupėje 10 proc. veiklų 

naudojamos 

skaitmeninės 

priemonės.   

Skyriaus vedėja 

aplankys ne mažiau 

kaip po 2, kiekvienos 

grupės veiklas. 

Mokymo, 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

1.1.5 Siekti aukštos 

mokytojų kvalifikacijos 

STEAM ir skaitmeninių 

priemonių panaudojimo 

ugdymo(si) procese. 

2023 m. Skyriaus vedėja Mokytojai dalyvauja 

ne mažiau kaip 30 val. 

tokių mokymų ir 

dalinasi gerąja 

mokymų patirtimi bent 

4 Metodiniuose 

susirinkimuose. 

Mokymo, 

rėmėjų, 

projekto lėšos, 

spec. programų 

lėšos, 

intelektualiniai 

ir laiko 

ištekliai. 
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1.1.6 Organizuoti ugdymą 

ne tik skyriaus aplinkose, 

bet ir kitose miesto erdvėse 

skatinant vaikų aplinkos 

pažinimą, 

bendradarbiavimą ir 

kultūringą elgesį. 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Organizuoti įvairaus 

amžiaus grupėse bent 

penkias ugdomąsias 

veiklas ne skyriaus 

aplinkoje. 

Mokymo, spec. 

programų, 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

1.2.7 Organizuojamos 

ugdymo dienos, išvykos, 

renginiai kurių metu vaikai 

turi galimybę susipažinti su 

įvairiomis profesijomis. 

 

2023 m. Skyriaus 

mokytojos 

Organizuojama 

karjeros ugdymo diena 

grupėse. Organizuotos 

išvykos į miestelyje 

esančias įmones ir 

įstaigas.   

Mokymo, 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

1.1.8 Vaikų ir tėvų 

kūrybinių darbų paroda 

profesijų tema. 

2023 m. Skyriaus 

mokytojos 

Skyriaus patalpose 

suorganizuota vaikų 

paroda, įtraukiami 

tėvai.  

Intelektualiniai, 

laiko ištekliai. 

 

1.2 Organizuoti 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymosi pasiekimų 

atpažinimo ir  

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų  individualios 

pažangos stebėjimą, taikant 

įvairius grįžtamojo ryšio 

būdus.   

 

1.2.1 Organizuoti 

individualius pokalbius su 

ugdytinių tėvais 

2023 m. Skyriaus vedėja 2 kartus per metus 

organizuojami 

individualūs pokalbiai 

su vaikų tėvais teikiant 

informaciją apie vaiko 

ugdymosi rezultatus, 

pažangą.  

Logopedė, spec. 

pedagogė organizuoja 

individualius pokalbius 

su užsiėmimus 

lankančių vaikų tėvais.  

Intelektualiniai, 

laiko ištekliai. 
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1.2.2 Ugdyti vaikų 

gebėjimus įsivertinti savo 

dalyvavimą ugdomosiose 

veiklose. 

2023 m. Skyriaus vedėja Grupių mokytojai taiko 

įvairius vaikų 

įsivertinimo būdus. 

Gerąja patirtimi 

dalijasi 2 kartus per 

metus metodinės 

grupės susirinkimuose.  

Intelektualiniai, 

laiko ištekliai 

 

1.2.3 Vaikų įtrauktų į 

Rokiškio r. Obelių 

gimnazijos ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

skyriaus sąrašus 

gaunančius švietimo 

pagalbą, pažangos rezultatų 

aptarimai, kuriuose 

dalyvauja mokytojai ir 

pagalbos vaikui švietimo 

specialistai. 

2023 m. Skyriaus vedėja 3 kartus per metus 

aptariami vaikų 

pasiekimai, ugdymo ir 

kiti su ugdymu susiję 

klausimai, numatoma 

reikalinga pagalba. 

 

Intelektualiniai, 

laiko 

 

1.3. Pilietinių ir tautinių 

vertybių ugdymas 

1.3.1 Akcija “Atmintis 

gyva nes liudija”. 

2023-01-13 Skyriaus vedėja, 

grupių 

mokytojos. 

Suorganizuotas Sausio 

13-osios minėjimas 

grupėse.  

Intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

1.3.2 Šventinis skyriaus 

vaikų rytmetys skirtas 

Vasario 16 d. paminėti. 

2023-02-09 Skyriaus vedėja, 

grupių 

mokytojos. 

Suorganizuotas 

Vasario 16-osios 

minėjimas. 

Intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

1.3.3 Kovo 11-osios – 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

minėjimas. 

2023-03-10 Skyriaus vedėja, 

grupių 

mokytojos. 

Bendradarbiaujant su 

Laisvės kovų istorijos 

muziejumi, organizuoti 

Kovo 11-osios dienos 

minėjimą. 

Intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 
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1.3.4 Vaikų kūrybinių 

darbų parodos skirtos 

pilietinių ir tautinių 

vertybių puoselėjimui. 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

grupių 

mokytojos. 

Organizuojamos vaikų 

kūrybinių darbų 

parodos.  

Grupių mokytojos ir 

vaikai dalyvauja 

parodose skirtose 

pilietinėms ir tautinėms 

vertybėms puoselėti. 

Mokymo, spec. 

programų. 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

1.3.5 Skyriuje vykstančių 

veiklų viešinimas skyriaus 

erdvėse ir skyriaus 

tinklapyje. 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

grupių 

mokytojos. 

Skyriaus erdvėse 

eksponuojami vaikų 

darbai, viešinamos 

veikos, atspindinčios 

pilietiškumo ugdymą. 

Intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

2. tikslas. Sveikatos, socialinių, emocinių įgūdžių ugdymas vykdant programas ir įsitraukiant į projektines veiklas 

Uždavinys Priemonės Laikas Atsakingi Laukiamas rezultatas Ištekliai 

2.1 Organizuoti sveikatos 

įgūdžių ugdymo veiklas 

vykdant programas ir 

įsitraukiant į projektus 

 

2.1.1 Sveikatos stiprinimo 

programa „Sveikatos taku“. 

2023 m. Skyriaus vedėja Organizuojant projekto 

veiklas, padedama 

vaikams išsiugdyti 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius bei 

nuostatas, atsakomybę 

už savo ir kitų 

sveikatą, paskatinti 

rinktis sveiką 

gyvenimo būdą.  

Mokymo, 

specialiųjų 

programų, 

rėmėjų, projekto 

lėšos. 

2.1.2 Respublikinis 

projektas „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“ 

 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

projektą 

vykdantys 

mokytojai 

Didės vaikų fizinis 

aktyvumas, bus 

tenkinamas prigimtinis 

judėjimo poreikis ir 

skatinamas pedagogų 

bendradarbiavimas 

Mokymo, 

specialiųjų 

programų, 

rėmėjų, projekto 

lėšos. 
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2.1.3 Sveikatos ugdymo 

užsiėmimai 

 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

socialinis 

pedagogas 

Užsiėmimų metu 

taikomi aktyvieji 

ugdymo metodai 

formuos vaikų sveikos 

gyvensenos nuostatas 

ir įgūdžius.  

Intelektualiniai ir 

laiko ištekliai 

2.1.4 VGK posėdžiai dėl 

vaikų turinčių ugdymo(si) 

bei kitų sunkumų 

identifikavimo ir pagalbos 

organizavimo.  

 

2023 m. 

(pagal poreikį) 

Skyriaus vedėja, 

VGK 

pirmininkas 

Organizuojant VGK 

posėdžius užtikrinama 

nuosekli, kompleksinė 

pagalba mokiniams, 

turintiems sunkumų, 

bei emociškai saugi ir 

sveika ugdymo įstaigos 

aplinka. 

Intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

2.1.5 Vaikų ir jaunimo 

socializacijos programos 

projekto vykdymas „Obels 

žiedo kelionė –18“ 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

projekto 

vadovas, grupių 

mokytojos 

Vaikų socializacijos 

galimybių plėtojimas. 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Programos, 

rėmėjų lėšos, 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

2.1.6 Rajono 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų estafečių varžybos 

„Kartu varžytis smagu“. 

2023-05-03 Skyriaus vedėja, 

mokytoja  

J. Kulienė 

Bendradarbiaujant su 

rajono priešmokyklinių 

įstaigų mokytojais ir 

vaikais, suorganizuotos 

rajoninės estafečių 

varžybos gimnazijos 

stadione. 

Spec. programų 

lėšos, 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

2.2 Socialinių įgūdžių 

ugdymas organizuojant 

bendras veiklas į kurias 

įtraukiami tėvai / globėjai.  

2.2.1 Šeimos diena 2023-05 Skyriaus vedėja, 

mokytojos, 

neformaliojo 

skyriaus vedėja 

Bendradarbiaujant su 

neformaliojo mokinių 

švietimo skyriumi 

suorganizuota šventė 

Šeimos dienai 

paminėti. 

Spec. programų 

lėšos, 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 
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2.2.2 Rudenėlio šventė 

„Mykolinės” 

2023-09 Skyriaus vedėja, 

mokytojos 

Suorganizuota 

rudenėlio šventė skirta 

skyriaus bendruomenės 

nariams. 

Spec. programų 

lėšos, 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

2.2.3 Adventinės dirbtuvės 2023-11 Skyriaus vedėja, 

mokytojos 

Suorganizuotos 

Advento dirbtuvėlės 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse, 

kuriose dalyvauja bent 

80 proc. grupės tėvų. 

Spec. programų 

lėšos, 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

2.2.4 Kalėdinis renginys 2023-12 Skyriaus vedėja, 

mokytojos, 

neformaliojo 

skyriaus vedėja 

Bendradarbiaujant su 

neformaliojo mokinių 

švietimo skyriumi 

suorganizuotas 

Kalėdinis renginys 

skyriaus 

bendruomenei. 

Spec. programų 

lėšos, 

intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

2.3 Emocinių įgūdžių 

ugdymas vykdant 

programas ir organizuojant 

prevencines veiklas. 

2.3.1 Prevencinė programa 

„Esame saugūs“ 

 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

programos 

vykdytojai  

Pravestos 6 veiklos. 

Vaikai gebės atpažinti, 

netinkamą jų atžvilgiu 

elgesį, ir tinkamai 

reaguos tokiose 

situacijose. 

 

Intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

2.3.2 Programa „Zipio 

draugai“ 

 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

programos 

vykdytojai  

Pravestos 9 veiklos. 

Vaikai pažins 

emocijas, gebės jas 

valdyti, išmoks įvairių 

nusiraminimo būdų. 

Gebės taikiai spręsti 

konfliktus, kultūringai 

Intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 
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bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

2.3.4 Socialinių, emocinių 

įgūdžių ugdymo grupių 

organizavimas 

 

2023 m. Skyriaus vedėja, 

socialinis 

pedagogas 

Vaikai išmoks spręsti 

jiems iškylančias 

problemas. Vaikų 

saviraiškos ir 

kūrybiškumo 

skatinimas per 

bendravimą. 

Intelektualiniai ir 

laiko ištekliai. 

 

_______________________________ 

 

 

PRITARTA 

Obelių gimnazijos mokyklos tarybos 

2023-02-02 protokolas Nr. GT-1 

  


