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BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 

VEIKLOS PLANAS 

2020–2021 M.M. 

 

I.  2020–2021  M. M. IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS: 

Ugdyti kiekvieno vaiko gebėjimus organizuojant kryptingą, sistemingą ir nuoseklų ugdymo(si) procesą, užtikrinant vaikų saviraišką, sveikos 
gyvensenos įgūdžių plėtotę. 

 II. UŽDAVINIAI: 

1.Ugdyti kūrybiškumo, saviraiškos įgūdžius. 
  
2.Kurti edukacines ugdymo (si) aplinkas vaikų gebėjimams ugdyti  ir poreikiams tenkinti. 
  
3.Tobulinti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo ugdymo sistemą, tenkinti prigimtines fizinio aktyvumo reikmes.  
  
4. Siekti veiksmingo tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo, išnaudojant elektroninio dienyno galimybes apie vaikų pasiekimus, pažangą, 
padedančio gerinti vaikų ugdymo kokybę. 
 

III.  BENDRADARBIAVIMO  SU MOKYKLA KULTŪROS PLĖTOJIMAS: 
 
Eil.Nr. Veiklos turinys Vykdytojai, 

partneriai 
Laikas  Laukiamas rezultatas  

1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojų  
metodinė veikla 
 

Grupių  mokytojos, 
metodinės grupės 
pirmininkė 

Visus 
mokslo 
metus 

Kvalifikacijos tobulinimas, 
dalijimasis patirtimi, kolegialus 
mokymasis  



2. Pagal galimybes dalyvauti mokyklos organizuojamuose 
renginiuose pagal Renginių planą (priedas Nr. 2). Mokyklos 
vykdomų programų aptarimas 

Grupių mokytojos, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
direktorius 

Visus 
mokslo 
metus 

Veikimas komandomis, sveikatą 
stiprinančios  ir saugios  
ugdymosi aplinkos kūrimas 

3.  Ugdytinių pirminio ir metinių pasiekimų ir pažangos lyginamoji 
analizė. Pranešimas mokytojų tarybos posėdyje 

Grupių mokytojos, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Mokslo 
metų 
pabaigoje 

Ugdomosios veiklos reflesija 

4.  Dalyvavimas mokyklos veiklos kokybės  plačiajame ir 
giluminiame įsivertinime. 

Grupių mokytojos, 
direktorius 

Visus 
mokslo 
metus 

Sąmoninga mokyklos veiklos 
įsivertinimo ir vertinimo kultūra 

 
IV. LYDERYSTĖS IR PARTNERYSTĖS  SKATINIMAS, BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA, SOCIALINIAIS PARTNERIAIS.  
 

Veiklos pavadinimas Laikas Vykdytojai, partneriai Laukiamas rezultatas 
1. Išvykos po seniūnijos 
įstaigas: 

• seniūniją 
• biblioteką 
• parką 
• kultūros centrą. 
• ambulatoriją 
• gaisrinę 
• pas senelius į ūkį 
• tėvelių  darbovietes. 

Visus mokslo metus Grupių  mokytojos, seniūnijos 
įstaigų darbuotojai 

Kompetencijų ugdymas, 
ugdymas karjerai, tiriamoji 
veikla, bendradarbiavimo 
kultūros plėtojimas. 

2.Grįžtamasis  informacijos 
ryšys dėl vaikų pasiekimų ir 
pažangos, tėvelių lūkesčių ir 
pažangos dermės analizė. 
Pirminio ir metinio vaikų 
pasiekimų vertinimo aptarimas 
su tėvais (individualių pokalbių 
metu ) 

Visus mokslo metus Grupių mokytojos, tėvai,  
direktorius, švietimo pagalbos 
specialistai, meninio ugdymo 
pedagogas 

 Kiekvieno ugdytinio 
individualios pažangos 
skatinimas pagal 
kompetencijoms priskirtas 
veiklos sritis, grįžtamasis ryšys. 
Įstaigos ir šeimos partnerystės 
stiprinimas, išnaudojant 
elektroninio dienyno galimybes. 

3. Tolerancijos diena. Lapkričio mėn. Grupių  mokytojos, tėveliai. Tolerancijos ugdymas. 



4. Kalėdinio laikotarpio 
renginiai „Belaukiant Kalėdų 
senelio“ 

Gruodžio mėn. Grupių mokytojos, tėveliai, seneliai, 
meninio ugdymo pedagogas, 
Balbieriškio KLC meno vadovė 

Teigiamos emocijos vaikams. 
Ugdytinių pažintinės, sveikatos 
stiprinimo komunikavimo, 
meninės, socialinės 
kompetencijų tobulinimas, 
saviraiškos poreikių tenkinimas,  
plėtojama šeimos ir įstaigos 
partnerystė, savanorystė. 

5. Šeimos diena. Gegužės-birželio mėn. Grupių mokytojos, tėveliai, seneliai, 
meninio ugdymo pedagogas  

Tolerancijos ugdymas, bendrųjų 
kompetencijų ugdymo dermė. 
Įstaigos ir šeimos partnerystės 
stiprinimas 
Vertybinių nuostatų ugdymas 

 V.KOLEGIALAUS  BENDRADARBIAVIMO PLĖTOJIMAS, : 
Veiklos pavadinimas Laikas Vykdytojai, partneriai Laukiamas rezultatas 

1. Pedagoginių darbuotojų 
supažindinimas su skyriaus 
Vidaus darbo tvarkos taisyklių 
aprašu, ikimokyklinio ugdymo 
veiklos planu, ugdomosios 
veiklos 
organizavimu,elektroninio 
dienyno pildymu.  

Rugsėjo mėn.  Grupių  mokytojos, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, direktorius, 
dienyno administratorius 

Bendruomenės  
susitarimų laikymasis. 

2. Pedagoginių darbuotojų 
konsultavimas dėl ilgalaikių 
teminių planų rengimo, veiklos 
plano sudarymo 

Rugsėjo mėn. pagal poreikį Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Bendruomenės  
susitarimų laikymasis, 

3.Informaciniai-refleksiniai 
pedagoginių  
darbuotojų susirinkimai, 
individualūs pokalbiai 

2 kartus per mėnesį Grupių  mokytojos, direktorius Mokymasis ir veikimas 
komandomis 

4. Pirminio ugdytinių vertinimo 
aptarimas.Adaptacija.Vaikų 
gebėjimai pagal veiklos sritis. 

Lapkričio mėn.  Grupių  mokytojos, logopedė, 
meninio ugdymo pedagogas, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, direktorius 

Ugdytinių ir tėvų lūkesčių ir 
pažangos dermė 

5.Kolegialios pagalbos  
teikimas ugdomojo proceso 
organizavimo gerinimui, 

Visus mokslo metus Direktorius, grupių mokytojos Ugdymo kokybės tobulinimas, 
grįžtamasis ryšys 



elektroninio dienyno  pildymo 
priežiūrai 
6. Ugdomosios patirties sklaida Visus mokslo metus (iš seminarų, 

naujausios metodinės literatūros) 
Grupių  auklėtojos, logopedė, 
meninio ugdymo pedagogas, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 

Kiekvieno ugdytinio pažanga, 
savirefleksija 

7. Metodinių  
priemonių poreikio  vaikų 
ugdymui tyrimas 

Balandžio mėn. Direktoriaus  
pavaduotoja ugdymui, grupių 
mokytojos. 

Kiekvieno ugdytinio ugdymosi 
poreikių tenkinimas 

8. Ugdytinių pirminio ir metinių 
pasiekimų ir pažangos 
lyginamoji analizė. Pranešimas 
mokytojų tarybos posėdyje 

Gegužės mėn. Grupių  mokytojos, logopedė, 
meninio ugdymo pedagogas, 
direktorius. 

Kiekvieno ugdytinio pažanga, 
ugdymo kokybės gerinimo 
strategijos 

9.Ugdomosios veiklos ilgalaikių 
planų refleksija, metinis 
pokalbis su vadovais. 

Birželio mėn. Grupių  mokytojos, logopedė, 
meninio ugdymo pedagogas, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, direktorius. 

Savirefleksija, metinių tikslų ir 
uždavinių grįžtamasis ryšys 

10. Mėnesio  veiklos refleksija Mėnesio pabaigoje Grupių  mokytojos, logopedė, 
meninio ugdymo pedagogas, 
direktorius. 

Vykdomų veiklų įtaka ugdytinių 
kokybės gerinimui 

 
 
 
 

VI. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS TĖVŲ KOMITETŲ 
VEIKLOS PLANAS 

2020 -2021 m.m. 
 
Eil.Nr. Veiklos  turinys Laikas Vykdytojai, partneriai 
1. Tėvų komiteto rinkimas grupėse, atstovų 

delegavimas į mokyklos tėvų „Apskrito stalo“ 
diskusijų klubą. Veiklų aptarimas 

2020-09 mėn. Tėvų komiteto pirmininkai 

2. Bendruomenės veiklų iniciatyvos, savanorystė, 
partnerystė,  renginių organizavimas 

2020-2021 m.m. Grupių mokytojos, Tėvų komiteto pirmininkai 

 
 
 
 



VII. IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS TĖVŲ SUSIRINKIMAI 
2020 – 2021 m. m. 

 
 
VIII. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS ORGANIZUOJAMI 
RENGINIAI      2020–2021 M.M. 
 
 
Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Vykdytojai, partneriai Data Rezultatas 

1. Rytmetis  
„Rudens spalvos“ 

Grupių  mokytojos,  
meninio ugdymo pedagogas. 

2020-10 mėn. Padėti vaikams tenkinti meninės saviraiškos 
poreikius, ugdyti komunikavimo, socialinę, 
mokėjimo mokytis  kompetencijas, 
puoselėti gimtąją kalbą 

2. Kalėdų šventė  
„Belaukiant Kalėdų Senelio“ 

Grupių mokytojos,  meninio 
ugdymo pedagogas, 
Balbieriškio KLC meno 
vadovė. 

2020-12 mėn. Saviraiška, meninės kompetencijos 
ugdymas, gimtosios kalbos, etnokultūrinių 
tradicijų puoselėjimas, plėtojama šeimos ir 
įstaigos partnerystė, savanorystė 

3. Rytmečiai  
,,Išpuošiu Lietuvai kasas“, skirti 
Sausio 13-ajai, Vasario 16-jai, 

Kovo 11-ajai  
 

Grupių  mokytojos,  
meninio ugdymo pedagogas. 

2021-01, 02 , 03 mėn. Pilietiškumo, meilės Tėvynei, vertybinių 
nuostatų  ugdymas, bendrųjų kompetencijų 
ugdymo dermė. 

Eil. 
nr. 

Veiklos turinys Laikas Vykdytojai, partneriai Laukiamas rezultatas 

1. Tėvų susipažinimas ir supažindinimas su 
Ugdomosios veiklos planu 2020-2021 m.m., įstaigos 
ugdymo programa, vidaus tvarkos taisyklėmis. 
Vaikų adaptacija. Bendradarbiavimo su mokykla 
kryptys. Tėvelių prisijungimas prie elektroninio 
dienyno. Sveikatos priežiūros specialistės veiklų 
pristatymas 
Tėvų aktyvo rinkimai. 

2020 m. 09 mėn. Grupių mokytojos, 
elektroninio dienyno 
administratorius, VSPS, 
direktorius. 

Ieškoma naujų 
partnerystės formų su 
tėvais, grupių aplinka 
turtinama pedagogių, 
vaikų tėvų pagamintomis 
priemonėmis. 
Socialiniai tinklai 
„Facebook“. 
 

2. Ugdomosios veiklos programos refleksija. Vaikų 
pasiekimų ir pažangos  refleksija. Elektroninio 
dienyno teikiamų galimybių aptarimas 
 

2021 m. 05 mėn. Grupių  mokytojos,  
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, direktorius. 

 

 



4. Rytmetis  
„Velykos- atbudimo metas“ 

Grupių  mokytojos,  
meninio ugdymo pedagogas. 

2021-04 mėn. Kartu su vaikais marginti Velykinius 
margučius. Etnokultūrinių vertybių 
puoselėjimas. Kompetencijų ugdymo 
dermė. 

5. Šventė mamytėms  
„Tau, mamyte, visos gėlės“ 

 

Grupių  mokytojos,  
meninio ugdymo pedagogas. 

2021-05 mėn. Meilės ir pagarbos mamai ugdymas, 
vertybinių nuostatų ugdymas 
Kompetencijų ugdymo dermė. 

6. Šeimos šventė  
Paroda šeimos šventei pažymėti 

„Aš ir mano šeima“ 

Grupės mokytojos, šeimos. 2021-05-06 mėn. Vertybinės nuostatos, bendravimas, 
bendradarbiavimas, partnerystė. 
Sveikatos stiprinimo programa „Laimingas 
žmogus sveikoje mokykloje“. 
 

7. Vaikų darbų parodėlės Grupės mokytojos. Visus mokslo metus Meninės, mokėjimo mokytis  kompetencijos 
ugdymas, įsivertinimo skatinimas, 
asmenybės ūgtis 

8. VSPC specialistų edukaciniai 
užsiėmimai 

Grupės mokytojos, VSPC 
specialistai. 

Visus mokslo metus 
(pagal visuomenės 

sveikatos priežiūros 
specialisto planą) 

Sveikatos stiprinimo programa „Laimingas 
žmogus sveikoje mokykloje“, sveikos 
gyvensenos įgūdžių ugdymas. 
 

 
 
IX. VAIKŲ MAITINIMAS 
Eil.Nr. Veiklos turinys Vykdytojai, partneriai  Laikas Pastabos 
 ● Dalykiniai susitikimai su maitinimo 

įmonės savininke. 
 

Tėvų komitetas, VSPC Visus mokslo metus  

  


