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1. 2017 metų veiklos analizė  

2017 m. gimnazijos uždaviniai: 

1. Gerinti mokinių ugdymo(-si) pasiekimus; 

2. Kurti fiziškai ir emociškai saugią gimnazijos aplinką; 

3. Kurti edukacines aplinkas gimnazijos erdvėse. 

Visus metus   didžiausias dėmesys buvo  skiriamas vaikų pasiekimams bei  ir jų pažangos gerinimui. Vaikai buvo ugdomi pagal  pasiekimų 

žingsnelius ir per metus padarė nemažą pažangą, daug patobulėjo. Sėkmingam rezultatui pasiekti buvo ieškoma naujų, įdomių veiklos būdų, 

formų  bei priemonių. Viena iš įdomesnių  – ugdymo procese naudoti muzikinius elementus. Tokių veiklų metu vaikai darosi laisvesni, labiau 

pasitiki savimi, nebijo klysti. Veikla tapo smagesnė ir įvairesnė.  Vyko sėkminga naujų vaikų adaptacija grupėse. 

  Kad vaikai kuo geriau tobulėtų, labai svarbūs glaudūs auklėtojų ryšiai su tėvais. Išbandyta nauja patirtis – individualūs pokalbiai su tėvais. Tam 

buvo ruošiamasi iš anksto – tėvams dalinamos anketos, apklausos. Šių pokalbių metu buvo labai svarbu  sužinoti, kaip vaikas elgiasi šeimoje ( 

namuose), kiek dėmesio jam skiria tėvai ir kokie yra jų pačių lūkesčiai. Deja, ne visiems tėvams suprantamas žodis „lūkesčiai“. Kai kuriems teko  

ilgiau pagalvoti ir įvardinti, o auklėtojoms aiškinti, kas tai yra.  Bet ši įgyta praktika labai pasitarnaus ateityje, nes tokius pokalbiai bus  

organizuojami  kiekvienais metais. 

Kad vaikų ugdymas vyktų sklandžiai, labai svarbus tėvų švietimas. Šiais metais tėvams buvo organizuoti du tėvų susirinkimai. Balandžio mėn. 

organizuoto susirinkimo tema buvo " Vaikų sakytinė kalba. Šeimos vaidmuo ją ugdant". Pranešimus paruošė logopedė Miglanda Aleksiejienė bei 

priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Jolita Braukylienė. Aptarti vaikų kalbos įvertinimo rezultatai. Tėvams buvo negailėta patarimų, kaip ugdyti 

vaikų kalbą namuose. Lapkričio mėn. tėvų susirinkimo tema - " Tėvų vaidmuo ugdant vaiką". Buvo kalbama apie tai, kaip tėvai gali padėti 

vaikui jau nuo mažų dienų sėkmingai ugdytis ir namuose, ir darželyje. Pakviestos lektorės: psichologė Jūra Juknienė, priešmokyklinio ugdymo 

auklėtoja Jolita Braukylienė, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos 1 klasės mokytoja Rita Zovienė bei 4 klasės mokytoja Danutė Tymukienė.  

Lektorės kalbėjo apie problemas, su kuriomis susiduria vaikai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje bei pirmoje klasėje. Kvietėme  diskutuoti, 

ieškojome atsakymų į tėvams rūpimus klausimus. Labai džiugina gausus tėvų dalyvavimas susirinkimuose. Labai svarbu, kad tėvai kuo dažniau 

įsijungtų į darželyje organizuojamas veiklas kartu su vaikais. Lapkričio pabaigoje tėvai buvo pakviesti į bendrą veiklą - „ Kūrybines dirbtuvėles“, 

kuriose kartu su vaikais iš molio lipdė kalėdinius žaisliukus. Tėvai visuomet kviečiami į įvairias organizuojamas šventes ir noriai jose dalyvauja.   

Didelis dėmesys buvo skirtas  savišvietai ir profesinių kompetencijų tobulinimui. Metodiniuose susirinkimuose auklėtojos dalinosi asmenine 

gerąja  patirtimi bei žiniomis, įgytomis įvairių seminarų metu.  

  Bendradarbiavome ir su įvairiais partneriais, dalyvavome įvairiuose renginiuose. Priešmokyklinio ugdymo vaikai dalyvavo respublikiniame 

konkurse „ Žalioji palangė“, dalyvauta ir rajono renginiuose. Gegužės mėnesį vaikai vyko į edukacinę išvyką  Birutės Dapkienės ūkyje. 

Dalyvavo edukacinėje programoje „ Lėlė – kelias į vaiko širdį“ Rokiškio viešosios bibliotekos vaikų skyriuje. Glaudūs ryšiai sieja ir su Kamajų 

Antano Strazdo gimnazijos pradinukais. Dalyvauta bendroje Užgavėnių šventėje. Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja dalyvavo pradinių klasių 

metodiniame susirinkime, kuriame buvo aptarta pirmokų adaptacija. Būsima pirmokų mokytoja gegužės mėn. stebėjo priešmokyklinukų veiklas, 

jas aptarė su priešmokyklinio ugdymo auklėtoja. 



Labai svarbu, kad vaikai būtų ugdomi tam tikroje aplinkoje, kuri skatintų juos tyrinėti, mokytis, tobulėti. Sėkmingas projektas: „Pražydo lauko 

pavėsinės vaikystės spalvomis“. Projekto metu klasių auklėtojos spalvingai apipavidalino keturių darželio teritorijoje esančių pavėsinių sienas. 

Vaikai nuolat dalyvauja rajoniniuose renginiuose, konkursuose. Glaudus bendradarbiavimas sieja su Rokiškio viešosios bibliotekos vaikų 

skyriumi, taip pat ir su Kamajų biblioteka. Nuolat prisidedama prie Kamajų miestelio bendruomenės renginių - Birželio 1- ąją,  miestelio šventėje 

„Kuc kuc Kamajuos“.  

Per šiuos 2017 metus, pagerinta vaikų ugdymo aplinka – sutvarkyti vaikų higienos kambarėliai ( atnaujintos kriauklės, klozetai). Visos grupės 

turėjo galimybę įsigyti baldų. Nupirktos kėdės darželio aktų salei, virtuvei – naujų buitinių reikmenų ( puodų, keptuvių ir t. t. ) . Visų grupių 

vaikams nupirkti patalynės komplektai. Įsigyta nauja garso aparatūra ( kolonėlė su mikrofonais). Atnaujintas auklėtojų metodinis kabinetas. 

 

Iškilusios problemos:  

1. Grupėje daug ir įvairaus amžiaus bei gebėjimų vaikų.  

2. Vaikai nori   naujesnės veiklos ir priemonių, vis sunkiau juos sudominti. 

 3. Trūksta komunikavimo, savitarpio ryšio bendruomenėje. 

 

2018 metų gimnazijos uždaviniai  
1. Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas ( siekiant vaikų motyvacijos); 

2. Visapusiškai saugios gimnazijos aplinkos kūrimas;  

3. Bendruomeniškumo ugdymas, palankios bendradarbiauti aplinkos kūrimas; 

  

Veiklos tikslas 
Gerinti mokinių pažangą bei pasiekimus, įtraukiant į ugdymo procesą tėvus, kurti tam palankią bendradarbiavimo aplinką. 

 

 

Veiklos uždaviniai 
1. Stiprinti vaikų pažangą diferencijuojant veiklas, taikant kūrybiškus  metodus, kurie gerintų vaikų motyvaciją bei pasiekimus. 

2. Telkti tėvus aktyviam bendradarbiavimui. 

3. Gerinti vaikų socialinių įgūdžių formavimą, kuriant tam palankią bei saugią ugdymosi aplinką.  

4. Stiprinti auklėtojų bendradarbiavimą, kolegialumą, gerosios  patirties sklaidą.  

5. Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais. 

  

 

 

 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, veiklos Atsakingi; partneriai Terminas, laikas Lėšų, išteklių 

poreikis 

Laukiamas rezultatas, pokytis  
 

 1. 1. Stiprinti vaikų pažangą diferencijuojant veiklas, taikant kūrybiškus metodus, kurie gerintų vaikų motyvaciją 

bei pasiekimus. 

1.1. Naujų ugdymo 

priemonių kūrimas ir 

pritaikymas vaikų 

veikloje 

Dalia Ragauskienė, 

Lina Zolubienė 

Jolita Braukylienė  

Gitana Širvienė 

Miglanda Aleksėjienė 

Metų eigoje.  1. Sukurs ne mažiau kaip dvi 

metodines ugdymo priemones 

1.2.  Metodinės grupės 

susirinkimas:  
„Naujų ugdymo 

priemonių kūrimas ir 

pritaikymas vaikų 

veikloje“ 

Jolita Braukylienė Spalio mėnuo Naujausia 

literatūra, mokymų 

medžiaga  

2. Dalinsis sukaupta patirtimi.   

3. Pristatytos ir aptartos vaikų 

ugdymo priemonės. 

1.3. Metodinės grupės 

susirinkimas: „Vaikų 

kalbos plėtotės 

aptarimas. Inovacinių 

metodų taikymas 

kalbai gerinti“. 

Logopedė Miglanda 

Aleksėjienė 

Spalio mėnuo  1. Aptarta vaikų kalbinė raiška, 

iškylančios problemos. 

2. Bus pasidalinta patarimais kaip ją 

gerinti. 

 

1.4. Metodinės grupės 

susirinkimas 

„Tinkamo vaikų 

elgesio formavimas“ 

Dalia Ragauskienė Balandžio mėn.  1. Pasidalinta patirtimi, kaip formuoti 

tinkamą vaikų elgesį 

1.5. Metodinės grupės Logopedė Miglanda Gegužės mėnuo  1. Auklėtojos susipažins su vaikų 



susirinkimas: „ Vaikų 

kalbinių gebėjimų 

pažangos aptarimas.“ 
 

Aleksėjienė kalbiniais gebėjimais, kokią pažangą 

jie padarė.  

 

2. Telkti tėvus aktyviam bendradarbiavimui. 

2.1. Vaikų pažangos 

fiksavimas 

dokumentuose ir 

dalinimasis 

informacija su tėvais. 

Dalia Ragauskienė, 

Lina Zolubienė 

Jolita Braukylienė  

Gitana Širvienė 

Asta Mičelienė 

Miglanda Aleksėjienė 

Ne mažiau kaip du 

kartus per metus 

 1. Su tėvais aptarta vaikų pasiekta 

pažanga. 

2.2. Savaitė, skirta 

Lietuvos šimtmečio 

minėjimui. Vasario 

16-osios rytmetis. 

Dalia Ragauskienė, 

Lina Zolubienė 

Jolita Braukylienė  

Gitana Širvienė 

Asta Mičelienė 

 

Vasario mėn.  

 

Lėšos ugdymui, 

vaisių programa.  

1.Rytmečiai  bus organizuojami visai 

skyriaus bendruomenei. 

2. Bus organizuojamos veiklos, skirtos 

Lietuvos Jubiliejui. 

3. Kviečiami tėvai prisidėti prie 

šventės organizavimo 

2.3. Užgavėnių šventės 

organizavimas 

Asta Mičelienė  Vasario mėnuo  1.Priminsime vaikams Užgavėnių 

tradicijas. 

2.4.  Kovo 11- tosios 

paminėjimas. 

Rytmetys. 

Lina Zolubienė 

Jolita Braukylienė  

Gitana Širvienė 

Dalia Zolubienė 

Kovo mėnuo Lėšos ugdymui 1.Paminėta Lietuvai įsimintina diena. 

2. Kviečiami tėvai prisidėti prie 

šventės organizavimo 

2.5.  Tėvų susirinkimas 

priešmokyklinio 

ugdymo gr. tėvams: 

„Mano vaikas – 

būsimas pirmokas“. 

Jolita Braukylienė Balandžio mėnuo  1. Susitikimas su būsima pirmokų 

mokytoja. 

2. Bus suteikta informacija, ką turėtų 

žinoti būsimųjų pirmokų tėvai, aptarti 

jų pasiekimai 



2.6.  Tėvų susirinkimas: 

„Sveika mityba – 

sveikas vaikas. Vaiko 

dantukų priežiūra“ 

Dietistė Aurelija 

Šarkauskaitė, 

Virėja Daiva 

Galvydienė 

  

Balandžio mėnuo  1. Bus pristatoma naujos sveikos 

mitybos programa. 

2. Tėvai bus mokomi, kaip prižiūrėti 

vaikų dantukus. 

2.7. Projektas „ Pėdučių 

takelis“ 

bendradarbiaujant su 

vaikų tėvais.   

Grupių auklėtojos 

Tėvai 

Gegužės mėnuo  1. Bendradarbiaujant su vaikų tėvais 

darželio lauko erdvėje bus kuriamas 

„Pėdučių takelis“. 

2.8. Tėvų susirinkimas: 

„Kur pasibaigia vaikų 

mandagumo ribos. 

Taisyklės šeimoje“ 

Psichologė Jūra 

Juknienė 

Lapkričio  mėnuo  1. Tėvams bus suteikta žinių, kaip 

vaikus mokyti pagarbos. 

 

2.9 Kūrybinės 

dirbtuvėlės „ 

Kalėdinės 

dekoracijos“ 

Grupių auklėtojos 

Miglanda Aleksėjienė 

Lapkričio mėn.  1. Į veiklas bus įtraukta visa darželio 

bendruomenė 

2. Kartu su vaikais veikloje dalyvaus ir 

tėveliai 

3.  Gerinti vaikų socialinių įgūdžių formavimą, kuriant tam palankią bei saugią ugdymosi aplinką. 

 

3.1. 

Prevencinė programa 

pagal atskirą planą 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėje. 

Jolita Braukylienė Metų eigoje  1. Bus vykdoma prevencinė veikla, 

integruojamos temos į vaikų veiklas. 

3.2. Tarptautinė „ Ačiū“ 

diena 

Grupių auklėtojos Sausio 11 d.  1. Vaikai bus skatinami būti 

mandagiais 

3.3. Valentino diena „ 

Myliu mamą, myliu 

tėtį, myliu savo šalį“ 

Grupių auklėtojos Sausio 14 d.  1. Bus ugdoma meilė savo 

artimiesiems bei savo tautai. 



3.4.  „ Kitoks rytas“ . 

Bendra vaikų grupių 

mankšta lauke. 

Grupių auklėtojos  Gegužės  mėnuo Lėšos ugdymui 1. Vaikai bus skatinami mankštintis, 

atlikdami įvarius pratimus.  

3.5. Metodinės veiklos 

grupės susirinkimas: 

„ Vaikų grūdinimas“ 

Lina Zolubienė Lapkričio mėn. 

mėnuo 

Naujausia 

literatūra, mokymų 

medžiaga 

1. Auklėtojos įgys naujų žinių ir taikys 

jas darbe su vaikais. 

3.6. Saugios emocinės 

aplinkos kūrimas. 

Grupių auklėtojos Spalio mėn.  1. Bus pasidalinta patirtimi, kaip 

kuriama saugi aplinka grupėse. 

3.7. Tarptautinė draugo 

diena. 

Grupių auklėtojos Lapkričio 29 d.  1. Vaikai bus skatinami draugauti, būti 

draugiškais. 

4.  Stiprinti auklėtojų bendradarbiavimą, kolegialumą, gerosios  patirties sklaidą. 

4.1. Lankytų kursų, 

seminarų, mokymų 

bei renginių 

aptarimas. 

Grupių auklėtojos Metų eigoje  1. Bus pasidalinta gerąja patirtimi įgyta 

kursų bei seminarų metu. 

4.2.  Metodinis 

susirinkimas. 

Pranešimas „ Tėvų 

pedagoginio švietimo 

organizavimas 

ikimokyklinėje 

įstaigoje“ 

Lina Zolubienė 

 

Balandžio mėnuo  Mokymų medžiaga 1. Visos pedagogės susipažins su tėvų 

pedagoginio švietimo organizavimo 

būdais ir juos aptars. 

 

4.3. Metodinis 

pranešimas „ Ką 

daryti, kad vaikai 

sutartų tarpusavyje“ 

Gitana Širvienė Gegužės mėn.  1. Bus pasidalinta patirtimi apie vaikų 

tarpusavio santykius ir aptarti būdai 

kaip juos gerinti. 



4.4. Kolegė – kolegei. 

Pagal atskirą 

susitarimą. 

 

Grupių auklėtojos Metų eigoje  1. Bus aptartos stebėtos veiklos bei 

vaikų pasiekimai. 

2. Vyks geranoriškas pasidalinimas 

patirtimi, pastebėjimais. 

4.5.  Mikroklimato 

aptarimas grupėse. „ 

Vaikų adaptacija 

ankstyvajame amžiuje 

bei priešmokyklinio 

ugdymo grupėje“ 

Grupių auklėtojos Spalio mėn.  1. Bus pasidalina įžvalgomis, kokia 

vaikai atėjo po vasaros atostogų ir kaip 

jie jaučiasi grupėse. 

1. Bus pasidalinta patirtimi bei 

įžvalgomis kaip sekėsi naujiems 

vaikams adaptuotis grupėje. 

2. Bus aptarti priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikų gebėjimai bei jų 

adaptacija. 

4.6. Praktikumai 

tėveliams : 

paruošiamieji 

pratimai mokantis 

garso „ R“ tarimo. 

Padėkime vaikui“ 

Logopedė Miglanda 

Aleksėjienė 

Gegužės mėn.  1. Patarimai tėvams kaip padėti vaikui, 

kad jie kuo greičiau išmoktų tarti „R „ 

raidę 

5. Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais.  

5.1. Projektas Lietuvos 

šimtmečiui. 

Dalyvavimas su 

tėvais bendruomenės 

renginyje Kamajų 

kultūros centre. 

Grupių auklėtojos 

 

Vasario 16 d.  1. Su paruošta programa dalyvaus 

Kamajų bendruomenės 

renginyje ir patirs smagių 

įspūdžių. 

.  

5.2. Rytmetys 

„Atsisveikinimas su 

žiema“. 

Jolita Braukylienė Kovo I savaitė  2. Smagiai praleistas renginys su 

darželio svečiais. 



Priešmokyklinukų „ 

Nykštukų“ grupės bei 

Jūžintų 

priešmokyklinio ug. 

grupė 

5.3. Bendradarbiavimas 

su Kamajų Antano 

Strazdo gimnazija, 

mokinių klubu 

ARA.  

Mokinių kluboARA 

narių talkinimas 

ikimokyklinio 

ugdymo vaikams 

renginuose. 

Priešmokyklinukų 

ekskursija po 

mokyklą, susitikimas 

su būsimais pirmokų 

mokytojais. 

Tradicinės sportinės 

varžybos „ 

Priešmokyklinukai – 

pirmokai“.  

Grupių auklėtojos Gegužės mėn.  1. Bendradarbiavimas su Kamajų A. 

Strazdo gimnazijos pirmokais. 

2. Smagiai praleistas laikas. 

  

5.4. Bendradarbiavimas 

su Kamajų 

bendruomene. 

Koncertai šventėse: 

Vasario – 16-tai, 

Birželio – 1ąjai, 

„Kuc, kuc Kamajai“. 

Piešinėlių, darbelių 

Grupių auklėtojos Visus metus  1. Stiprinsime bendradarbiavimo 

ryšius. 

2. Reprezentuosime įstaigą ir 

ugdytinių, bei ugdytojų pasiekimus. 



parodos.   

Dalyvavimas 

renginiuose. 

5.5. Bendradarbiavimas 

su Kamajų miestelio 

biblioteka. 

Piešinėlių, darbelių  

parodos įvairioms 

metų progoms. 

Grupių auklėtojos Visus metus  1. Stiprinsime bendradarbiavimo 

ryšius. 

2. Reprezentuosime įstaigą ir 

ugdytinių, bei ugdytojų pasiekimus. 

5.6. Bendradarbiavimas 

su Rokiškio viešosios 

bibliotekos vaikų 

skyriumi. 

Dalyvavimas 

renginiuose, piešinių 

bei darbelių 

konkursuose. 

Grupių auklėtojos Visus metus  1. Stiprinsime bendradarbiavimo 

ryšius. 

2. Reprezentuosime įstaigą ir 

ugdytinių, bei ugdytojų pasiekimus. 

 

 

 


