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1.  Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (toliau – Mokykla) strateginis planas 

parengtas 2017-2019 metams. Strateginiai tikslai: 

1.1. Išplėsti partnerystės su šeima ryšius 

2018 metus išnaudotos visos elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ tėvų informavimo 

galimybės. Tėvai gali stebėti savo vaikų pasiekimus, kasdienę veiklą Mokykloje, keliamos 

nuotraukos, filmuota medžiaga iš vaikų kasdienės veiklos, švenčių. 

Vykdyti bendri su tėvais renginiai, projektai: Užgavėnės, kūrybinių darbų paroda „Piešiu 

Lietuvą“, Kaziuko mugė, Šaškių turnyras 2018, dalyvavome rajoninėje akcijoje „Padovanokim 

paukščiukams namus“, respublikiniame konkurse „Sodinčius“. Tėvai aktyviai įsitraukė 

organizuojant priešmokyklinio ugdymo vaikų išleistuves. Kartu minėjome Motinos dieną, 

Šeimos šventę, dalyvavome Tauragės dienose, vakarojome Advento metu. 

 

1.2. Diegti inovatyvias idėjas ir metodus vaikų ugdymo(si) procese, tobulinti 

pedagogų kompetencijas 

Visos Mokyklos grupės aprūpintos kompiuteriais, multimedija. Priešmokyklinio ugdymo 

grupėse naudojamos išmaniosios lentos, dirbama su priešmokyklinio ugdymo priemonių rinkiniu 

„Opa Pa“, kuris labiausiai atliepia Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, skatina 

eksperimentuoti, kritiškai mąstyti. 

2018 m. parengtas metinis pedagogų kvalifikacijos kėlimo planas. 100 proc. pedagogų 

tikslingai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

1.3. Turtinti Mokyklos materialinę bazę, atnaujinti bei kurti naujas, saugias, 



estetiškas vaikų ugdymo(si) erdves. 

2018 m. atlikta: Mokyklos virtuvės remontas, atnaujinta 2 grupių grindų danga, pakeisti 3 

grupių rūbinių baldai, atitinkantys higienos normas, 3 lauko žaidimų aikštelės papildytos saugiais 

lauko įrengimais, įrengtos 2 saugios dangos po lauko įrengimais. Ugdomoji aplinka pritaikyta 

kokybiškam ugdymui(si). Grupės aprūpintos ugdymo priemonėmis, žaislais, knygomis, 

kompiuteriais, interaktyviosiomis lentomis ir pan. 

2. 2018 m. veiklos plano tikslai: 

2.1. Tikslingas ir savalaikis, Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

valdymas 

2018 m. atlikta: atnaujinti ir patvirtinti mokytojų ir jų padėjėjų pareigybių aprašymai; 

Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo aprašas; Ugdytinių asmens duomenų 

tvarkymo taisyklės; Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės; Elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatai. 

Sėkmingai įsisavinta ir naudojama dokumentų valdymo sistema „Kontora“. 

2.2. Sudaryti sąlygas tikslingam ir efektyviam sveikatos kompetencijos įgūdžių 

formavimui 

2018 metais Mokykloje vykdyti sveikatos stiprinimo, ugdymo ir mokymo užsiėmimai. 

Atkreipiamas reikšmingas dėmesys į traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją, todėl sausio 

mėnesį grupėse organizuoti užsiėmimai tema „Saugus elgesys žiemą“, o gegužės mėnesį – 

„Saugi vasara 2018“.  

Tradiciškai vasaris – Mokykloje sveikatingumo mėnuo. 2018 metais jo metu vykdyti 

fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai lauke (buvo daug sniego, tinkama oro temperatūra 

žaidimams ir grūdinimuisi).  Fizinis aktyvumas yra vienas iš prioritetinių sričių vaikų sveikatos 

priežiūroje, todėl gegužės mėnesį buvo vedamos rytinės mankštos lauke, spalio mėnesį dalyvauta 

respublikinėje akcijoje „Apibėk mokyklą“ ir NVO „Sveikatiada“ inicijuotoje veikloje 

„Mankštiada“ 

Siekiant gilinti vaikų žinias sveikatos temomis, kovo mėnesį vaikams vestos pamokėlės 

apie teisingą dantų higieną, o balandį – kokia svarbi rankų higiena ir čiaudėjimo bei kosėjimo 

etiketas. Tam, kad ši svarbiausia užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonė nebūtų pamiršta – 

lapkričio mėnesį Mokyklos ugdytiniai dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse „Bakterijų 

tramdytojai“ ir buvo vieni iš nugalėtojų. Taip pat lapkričio mėnesį grupėse organizuoti 

užsiėmimai tema „Asmens higienos įgudžių savaitė“. 



Mokykloje sveikatos priežiūros specialistas vedė sveikatos stiprinimo užsiėmimus: 

birželio mėnesį – „Vasariški džiaugmai“, kurių metu vaikai atliko įvairius pratimus kvėpavavimo 

sistemos organų stiprinimui, rugpjūčio mėnesį – plokščiapėdystės profilaktikos, o lapkričio 

mėnesį vaikai stiprino nugaros raumenis, lavino laikyseną ir koordinaciją mankštų salėje metu 

naudodamiesi įvairiu sportiniu inventoriumi. 

Dar viena prioritetinė vaikų sveikatos priežiūros sritis Mokykloje – sveikos mitybos 

įgūdžių formavimas. Vasario mėnesį priešmokyklinių grupių ugdytiniai su sveikatos priežiūros 

specialistu gamino sveikatai palankų maistą, nes buvo vykdomi užsiėmimai tema „Sveiko maisto 

cechas“, lapkričio mėnesį vykdytos pamokėlės grupėse tema „Sveikas maistas – sveikas vaikas“. 

Taip pat vaikai dalyvavo piešinių konkurse  „Metų laikai pietų lėkštėje“. Visi kartu jie sukūrė 

kolektyvinį darbą, kuris buvo įvertintas tarp originaliausių ir apdovanotas vardine padėka. 

2.3. Ugdytinių ir ugdytojų emocinė branda (emocinis intelektas) 

2018 m. 100 proc. Mokyklos pedagogų išklausė 24 val. mokymus „Pedagogų emocinio 

intelekto ugdymas“. Įgijo žinių apie emocinį intelektą, jo stiprinimo galimybes. Sužinojo jausmų 

slopinimo pasekmes. Sužinojo,  kaip stiprinti savivertę, kaip išmokti pozityviau žiūrėti į 

gyvenimą.  

100 proc. Mokyklos darbuotojų išklausė 6 val. seminarą „Bendravimo ir 

bendradarbiavimo su šeima praktiniai aspektai“. 

20 proc. darbuotojų išklausė 6 val. seminarą „Darbas su vaikais, turinčiais elgesio 

sunkumų“. 

40 proc. pedagogų dalyvavo 6 val. seminare „Netinkamo ugdytinių elgesio šalinimo 

psichologiniai ypatumai: patyčios, drausmė, atsakomybė, tėvai“. 

100 procentų mokytojų padėjėjų dalyvavo 6 val. mokymuose „Vaikų emociniai poreikiai 

ir kaip juos atliepti“ . 

2018 m. su Mokyklos ugdytiniais vykdytos Pasakų ir menų terapijos, kurių metu vaikai 

skatinami atpažinti savo jausmus. Kaip ir kiekvienais metais įvykdyta programa „Zipio draugai“. 
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