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1. Įstaigos prisistatymas:  

Lopšelis-darželis „Riešutėlis“  yra  Vilniaus miesto savivaldybės  biudžetinė, pelno nesiekianti ugdymo įstaiga savo veiklą grindžianti 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 

įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais. Vykdomos  ugdymo programos – savita, ugdymo įstaigos  

parengta ikimokyklinio ugdymo programa “Vaikystės taku“, bendroji priešmokyklinio ugdymo programa,  panaudojant priešmokyklinio 

ugdymo priemonių komplektą  „OPA-PA-PA“. 

 

 Misija: 

               Įgyvendiname  valstybinę švietimo politiką, šiuolaikinės visuomenės ir lopšelio-darželio  „Riešutėlis“  bendruomenės poreikius 

atitinkančiai ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo paslaugas.. 

 Vizija: 
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Saugi, nuolat besimokanti, atvira šeima ir partnerystei ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į šiuolaikinio ugdymo (si) strategijas, 

kurios tenkina prigimtinius, kultūrinius vaiko poreikius bei  atskleidžia unikalius vaiko gebėjimus 

 Filosofija: 

Patikimiausias būdas gerai išauklėti ir  išauginti vaikus - tai padaryti juos laimingus. 

  Vertybės: 

- pagarba  ir meilė vaikui,  individualybei; 

- vaiko savarankiškumo, saviraiškos ir savireguliacijos svarba; 

- nuoseklus, planingas ir kruopštus darbas, maksimaliai panaudojant žinias ir įgūdžius, remiantis šiuolaikinės pedagogikos žiniomis; 

- aktyvus vaikas – aktyvus pedagogas; 

- suaugusiojo pavyzdžio svarba. 

 

• Ugdytinių, grupių skaičius, mokytojų, kitų darbuotojų skaičius, kiti bendrieji duomenys apie įstaigą  2019 – 2020 m. m. 

 

Lopšelyje-darželyje „Riešutėlis“ vaikų grupės komplektuojamos pagal Vilniaus m. savivaldybės tarybos patvirtintą „Vaikų priėmimo 

į Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas“ tvarkos aprašą. 2019 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuota 2 ankstyvojo amžiaus 

grupės (2 – 3 metų), dvi  3-4  metų amžiaus vaikų grupės, dvi – 4 - 5 metų, trys – 5 – 6 metų, dvi – 6 – 7 metų (priešmokyklinio) amžiaus vaikų 

grupės. Viso darželį – lopšelį lanko 229 ugdytiniai. 

2020 rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelyje – darželyje „Riešutėlis“ dirbo:1 direktorius, 1 direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 sekretorius, 1 dietistas. Pedagoginį personalą sudarė 28 specialistai :  20 mokytojų dirbančių pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą, 4 mokytojai - dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 1 logopedas, 1 psichologas, 1 meninio 

ugdymo pedagogė, 1 fizinio lavinimo mokytojas. 2020 metų  rugsėjo 1-sios duomenimis 8 mokytojos yra įgijusios mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, 7 – vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 7 – mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 2 mokytojos mokosi aukštojoje 

mokykloje ir siekia įgyti mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 
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Lopšelio-darželio „Riešutėlis“ 2021 metų veiklos plano rengimas: rengiant 2021 metų veiklos planą 2018-2022 m. patvirtintu Vilniaus 

miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 30-3224, įstaigos vidinio 

įsivertinimo duomenų analize, taip pat atsižvelgta į lopšelio-darželio vykdomą veiklą, turimus žmogiškuosius išteklius, materialinius išteklius, 

bendruomenės narių pasiūlymus, pageidavimus, poreikius. 2021 m. veiklos plano rengėjai – darbo grupė, patvirtinta 2020 m lapkričio 11 d. 

lopšelio-darželio „Riešutėlis“ įsakymu Nr. V-91 „Dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ veiklos plano 2020 m parengimo“ . Darbo grupę 

sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Daugirdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Egidija Putienė, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė Ilona Pupkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Gatelienė, psichologė Šarūnė Dubauskienė  

Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ veiklos planui pritarta 2021 metų sausio 10 d. lopšelio-darželio Pedagogų tarybos posėdyje, 

protokolas Nr. PT- 1. Patobulintas planas pristatytas, aptartas, jam pritarta 2021 m. sausio 13 d. įstaigos Tarybos posėdyje, protokolas Nr. DT- 1. 

 

2. Svarbiausi lopšelio-darželio „Riešutėlis“ pasiekimai 2020metais: 

2020 METŲ ĮSTAIGOS STRATEGINIO IR VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

Lopšelio-darželio „Riešutėlis“ strateginio veiklos plano ir 2020 įstaigos metinio veiklos plano rezultatai ir rodikliai: 

Įgyvendinimas: 

Tikslas: Tobulinti ugdymo turinį ir ugdymo proceso planavimą 

 Parengėme aktyvios mokyklos programą buvome pripažinti aktyvia mokykla (Aktyvios mokyklos pažymėjimas galiojantis iki 2025 m. 

Registracijos Nr. AM-118); 

 Vaikai dalyvavo draugiškoje SEU olimpiadoje „Dramblys“; 

 Bendradarbiaujant su Vilniaus m. sveikatos biuru vykdėme sveikatos saugojimo prevencines programas „Sveiki dantukai“, „Švarios 

rankutės“, „Daržovės, vaisiai – mūsų sveikos šaltiniai“; 

 Grupėse vyko sveikatingumo savaitės; 

 Bendradarbiaujant su Lietuvos Olimpiniu komitetu visus metus su priešmokyklinio ugdymo grupių vaikais vykdėme  projektą „Olimpinė 

panorama“ tęsdami vaikų pažintį su įvairių sporto šakų atstovais, jų pasiekimais; 

 Įvyko vaikų susitikimas su  olimpiečiu biatloninku Kaukėnu; 
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 Prisijungėme prie  Respublikinės  ikimokyklinio ugdymo  kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUPKA) akcijos pasaulinei judrumo 

savaitei ir dienai be automobilio paminėti „Rieda ratai rateliukai“. Dalyvavo visų grupių, visų amžių vaikai (išlaikant atstumą, kiekvienai 

grupei atskirai); 

 Prisijungėme prie Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“  akcijos skirtos pasaulinei turizmo dienai paminėti „Mažieji turistai 2020“. 

Žygyje dalyvavo 12 grupių (vyresni keliavo į Pasakų parką, jaunesni – prie darželio esantį miškelį, lopšelio grupės vaikai po darželio 

teritoriją); 

 Vaikai ir pedagogai dalyvavo respublikinėje akcijoje – renginyje „Gelbėkit vaikus“. Visų grupių vaikai „Minties“ progimnazijos stadione  

bėgo solidarumo bėgimą; 

 Vaikai ir pedagogai dalyvavo projekte „Futboliukas“; 

 Organizavome respublikinį renginį-projektą „Nykštukų bėgimas 2020“, kuriame dalyvavo  52 ikimokyklinės įstaigos iš visos respublikos   

(Vilniaus, Klaipėdos,  Trakų, Šiaulių, Gargždų, Palangos ir kt.). Projekte dalyvavo 5551 dalyvis (5022 ugdytiniai, 477 pedagogai); 

 Bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos laisvė gynėjų dienai paminėti; 

 Priešmokyklinių grupių vaikai ir mokytojai dalyvavo; akcijoje „Išgelbėkim kaštonus“; 

 Įrengėme vaikams gamtamokslinę tyrinėjimų, eksperimentų erdvę, kurioje pasodinome vaismedžių, vaiskrūmių, įruošėme lysveles 

daržovių ir pavasarį žydinčių augalų auginimui; 

 Su vaikais savo žiniomis apie darželio teritorijoje žiemojančius paukščius dalinosi ornitologas G. Petkus; 

 Siekiant tobulinti ugdymo procesą darželyje pradedama diegti internetinė sistema „Mano darželis“. Ji padės kurti glaudesnius pedagogų, 

administracijos, tėvų ryšius keičiantis informacija, teikiant tėvams tikslingą informaciją apie vaikų ugdymo(si) pasiekimus, planus; 

 Vaikų ir mokytojų bendruomenė dalyvavo „Gyvosios planetos“ ir „Apkabinkime žemę“ komandos projekte „Gyvoji žemė. Gyvūnai 

mūsų mokytojai 2020“. Išsileidome informacinę knygelę „Lapė“; 

 Siekdami palengvinti tėvams nuotolinio ugdymo iššūkius parengėme tėvams metodines rekomendacijas “Matematikos pasaulyje“, „Apie 

skaitymą“, “Rašymas – smagus žaidimas“, „Susikaupimo žaidimai“, „Ką nuveikti su vaikais“ ; 

 Vykdėme projektą „Išsaugokime pasaulį žalią“: 

 Rudenėlio žinių skrynia (pažintinės, žaidybinės, edukacinės viktorinos apie rudenėlį); 

 „Rudens paukščiai (ugdytinių ir jų šeimos narių kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paukščių paroda); 

 „Rudeniniai pievų sapnai“ (ugdytinių ir pedagogų paveikslų iš gamtinės medžiagos paroda darželio kieme) 

  „Rudens girlianda“ (įstaigos patalpų, laiptinių, grupių,  puošimas lapų girliandomis); 

 „Spalvotų lapų vitražai languose“ (ugdytinių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda grupių languose); 

 „Žibintų šventė  kieme“ (ugdytinių ir mokytojų žibintų paroda lauko erdvėse“ 

  „Miško paslaptis įminsiu“ (pažintinės veiklos lauke, informacijos, pasakų, legendų, mįslių, eilėraščių apie darželio teritorijoje 

augančius medžius rinkimas); 
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 „Mokausi rūšiuoti“ (pažintinės, mokomosios, kūrybinės veiklos; 

 Viena grupė dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuotame konkurse „Skaitymai medžių pavėsyje“; 

Trys pedagogai ir ugdytiniai dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Jovarėlis“ aplinkosauginiame projekte „Medžių pavėsyje“ 

 

2021 metų prioritetai 

1. Priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas. Dalijimasis gerąja patirtimi 

2. Fizinio aktyvumo stiprinimas, kūrybiškumo, naujų ugdymo galimybių taikymas lauko erdvėse 

3. Ankstyvojo amžiaus vaikų higienos/savitvarkos įgūdžių ugdymas darželyje, jų svarba šiuolaikiniam kontekste 

 

Tikslai ir uždaviniai 2021 mokslo metais: 

 

 

1. PROGRAMA. UGDYMO(SI) KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS  

Tikslas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybės gerinimas  

 

 

Uždaviniai  Įgyvendinimo priemonės  Terminai  Finansinių ir kitų  

išteklių poreikis 

Atsakingi 

vykdytojai  

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Parengti ugdymo(si) 

kokybės gerinimo, 

akcentuojant 

individualią 

besimokančiojo 

pažangą, metodines 

rekomendacijas 

 

Atsižvelgiant į individualią 

vaikų pažangą, poreikius, 

pomėgius surinkti vaikų 

ugdomosios veiklos 

tobulinimo idėjų  banką, ir 

parengti ugdymo kokybės 

gerinimo metodines 

rekomendacijas 

 

2021 m. Intelektiniai 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

Parengta metodinė 

priemonė su ugdymo 

kokybės gerinimo 

rekomendacijomis. 
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2. Inovatyvių ugdymo 

metodų paieška 

Organizuoti mokymus apie 

inovatyvius ugdymo(si) 

metodus mokytojams   

2021 m. Mokinio 

krepšelio lėšos 

300 Eurų 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

Suorganizuoti 2 

mokymai mokytojams; 

inovatyvių ugdymo 

metodų paieška 

savišvietos 

platformoje 

„Pedagogas.lt“; 

Padlet, Zoom, Teams 

programų įsisavinimas 

ir panaudojimas 

organizuojant vaikų 

nuotolinį ugdymą, 

gerosios patirties 

sklaida; 

Interaktyvios lentos 

galimybių 

panaudojimas 

organizuojant 

priešmokyklinio 

ugdymo veiklas. 

3. Sudaryti individualias 

ugdymo(si) programas 

vaikams turintiems 

didelius ir labai didelius 

specialiuosius poreikius 

 

Bendradarbiaujant su PPT 

psichologais, logopedais spec. 

pedagogais ir kitais 

specialistais išsiaiškinti 

programų rengimo kriterijus ir 

rekomendacijas   

2021 m Intelektiniai 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 Parengtos ir 

įgyvendinamos 

programos kiekvienam 

didelius ir labai 

didelius spec. 

poreikius turinčiam 

vaikui.  

Toliau tobulinama 

spec. poreikių vaikų 

pasiekimų vertinimas, 

kasdieninės pažangos 

stebėjimas, naudojant 
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informacinę sistemą 

„Mūsų darželis“. 

4. Parengti 

bendradarbiavimo 

programą su pradinėmis 

mokyklomis  

 

Per metus organizuotas vienas 

susitikimas. Pasidalijimas 

patirtimi, siekiant sėkmingo 

vaiko perėjimo prie sistemingo 

ugdymo(si) mokykloje. 

2021-09-

01 

Intelektiniai 

ištekliai 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Organizuotas 

susitikimas su pradinių 

klasių mokytojomis,  

aptartos aktualios 

problemos ir jų 

sprendimo būdais. 

Priešmokyklinių 

grupių vaikai kartu su 

mokytojomis 

susipažins su mokykla  

dalyvaudami 

mokyklos atvirų durų 

dienoje. 

5. Atnaujinti 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų grupę 

naujomis ugdymo(si) 

erdvėmis ir 

priemonėmis 

 

Įrengta interaktyvi lenta, 

atnaujinta bibliotekėlė 

enciklopedijomis ir kitomis 

pažintinėmis knygelėmis, 

vaikų veiklai parūpinta 

žaidimų skatinančių protinį, 

loginį mąstymą; 

Įrengti tyrimų. Eksperimentų 

erdvę 

2021-09-

01 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

4000 Eurų 

Direktorė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Įrengta tyrimų ir 

eksperimentų erdvė, 

interaktyvi lenta, 

atnaujinta bibliotekėlė 

skatins vaikų 

smalsumą, vaikų 

intelektinę veiklą, 

protinį, loginį 

mąstymą. Vaikai 

lengviau įsisavins 

naujas žinias, geriau 

pasiruoš mokyklai. 

2. PROGRAMA. FIZINIO AKTYVUMO STIPRINIMAS, KŪRYBIŠKUMO, NAUJŲ UGDYMO GALIMYBIŲ TAIKYMAS LAUKO 

ERDVĖSE 

                  Tikslas: Fizinio aktyvumo skatinimas per kūrybišką projektinę veiklą 
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Uždaviniai  Įgyvendinimo priemonės  Terminai  Finansinių ir kitų  

išteklių poreikis 

Atsakingi 

vykdytojai  

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Netradicinių fizinio 

aktyvumo formų 

integravimas į vaikų 

fizinio aktyvumo veiklą 

 

Akcijos: 

“Diena be automobilio“; 

„Nykštukų bėgimas“; 

„Turistų diena“; 

 

Dalyvavimas Europos sporto 

savaitėje. Masinis vaikų šokis 

„Beactive“. 

Pasaulinei sveikatos dienai 

pažymėti. Sveikatą 

stiprinantys judrieji žaidimai 

lauke, estafetės. 

 

 

Dalyvavimas respublikinės 

ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociacijos 

„Riukkpa“ veikloje. 

 

Projektas „Šiaurietiškas 

ėjimas“ 

2021 m. 

 

2021-12-

01 

 

2021-09-

27 

 

2021-09-

28 

 

 

 

 

2021-04-

07 

 

 

 

2021 m. 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Fizinio lavinimo 

mokytojas 

Mokytojai 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Fizinio lavinimo 

mokytojas 

Mokytojai 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Fizinio lavinimo 

mokytojas 

Mokytojai 

 

 

 

Vaikai dalyvaus ne 

mažiau 6 fizinio 

aktyvumo veiklose 

2. Naujų fizinio aktyvumo 

erdvių sukūrimas 

 

Įrengta nauja fizinio aktyvumo 

erdvė. 

Naujais treniruokliais 

papildyta sporto aikštelės 

erdvė  

2021-09 

mėn. 

 

 

2021-10 

mėn 

4000 tėvų įnašų 

krepšelio lėšos 

Direktorius 

Direktoriaus 

pav.ūkio reikalams 

Vaikų fizinis 

aktyvumas lauko 

erdvėje  išaugs 50 

proc. 

Atsiras nauja galimybė 

treniruoti įvairias 

raumenų grupes. 
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Išaugs 50 proc. vaikų 

fizinis aktyvumas. 

Pagerės vaikų 

motyvacija sportuoti. 

3. Vaikų sveikatos 

stiprinimas per 

kūrybišką projektinę 

veiklą 

Parengti sveikatos stiprinimo 

projektą „Sveikam kūne 

sveika siela“, 

„Fizinis aktyvumas 

netradicinėse erdvėse“, 

Bendruomenės eko projektas  

“Išsaugokime pasaulį žalią” 

 

 

Organizuoti ir vykdyti 

ugdomuosius projektus 

grupėse 

2021 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m 

Intelektiniai 

ištekliai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

400 Eur. 

 

 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

Įgyvendinant vaikų 

sveikatos stiprinimo 

projektą vaikai turės 

ne mažiau 5 įdomias, 

skatinančias judėti ir 

stiprinti sveikatą 

veiklas; 

Visose darželio 

grupėse vykdomi 

projektai, atsižvelgiant 

į vaikų savitumą, 

vaikų poreikius, 

turimą patirtį ir 

gebėjimus. 

3.  PROGRAMA. VAIKŲ HIGIENOS/SAVITVARKOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS DARŽELYJE, JŲ SVARBA ŠIUOLAIKINIAM 

KONTEKSTE 

Tikslas: ankstyvojo amžiaus vaikų savitvarkos gebėjimų ir higienos įgūdžių gerinimas 

 

 

Uždaviniai  Įgyvendinimo priemonės  Terminai  Finansinių ir kitų  

išteklių poreikis 

Atsakingi 

vykdytojai  

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Sukurta jauki,   

emociškai,  fiziškai 

saugi grupės aplinka 

 

Grupių  aplinkos praturtinti 

naujomis žaidimo, 

edukacinėmis priemonėmis. 

 

2021-09-

01 

 

Tėvų įnašų 

krepšelio lėšos 

500 Eur 

 

Direktorius 

 

 

 

2 grupių  aplinkos 

praturtintos naujomis 

žaidimo, edukacinėmis 

priemonėmis (ne 
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Įrengti manipuliacines sieneles 

vaikų judesių tobulinimui  

 

Tėvų įnašų 

krepšelio lėšos 

200 Eur 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

 

mažiau 10 priemonių), 

įrengtos 2 

manipuliacinės 

sienelės vaikų judesių 

tobulinimui  

 

2. Parengti 

informaciniai 

bukletai naujai 

atėjusių vaikų 

tėvams 

 

Susisteminti medžiagą bukleto 

parengimui 

2021-09-

01 

Intelektiniai 

ištekliai 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Parengti informaciniai           

bukletai apie darželį ir 

vaikų adaptaciją iki 

2021-08-02 

 

3. Atnaujintos naujais 

įrenginiais  

ankstyvojo amžiaus 

vaikų lauko žaidimų 

aikštelės 

 

 

Parengtas planas dėl 

ankstyvojo amžiaus vaikų 

lauko aikštelių atnaujinimo  

2021-09-

01 

Intelektiniai 

ištekliai 

Tėvų įnašų 

krepšelio lėšos 

1200 Eurų 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

 

Įrengti 4  

spyruokliukai 

ankstyvojo amžiaus 

vaikams iki 2021-09-

01 

4. Kurti aplinką 

palankią vaikų 

savitvarkos ir  

higienos įgūdžių 

formavimuisi 

Parengti aplinkos  kūrimo 

vaikų savitvarkos ir higienos 

įgūdžių formavimui planą 

2021 m Intelektiniaii 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

1 grupėje įrengta 

papildoma kriauklė 

rankučių plovimui, 

pritvirtintas vaiko 

dydžio veidrodis 

prausykloje, pakabinti 

plakatai savitvarkos ir 

higienos įgūdžių 

formavimui skatins 

vaikus tobulinti 

higienos/savitvarkos 

įgūdžius.  



 11 

5. Parengti ankstyvojo 

amžiaus vaikų 

higienos/savitvarkos 

įgūdžių formavimo 

rekomendacijas 

tėvams 

 

Parengti bukletą su 

informacija apie higienos ir 

savitvarkos įgūdžių 

formavimą 

2021-09-

01 

Intelektiniai 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Tėvai informuoti  apie 

priemones, 

skatinančias vaikams  

formuoti (is) 

higienos/savitvarkos 

įgūdžius, tai leis  

laikytis vieningų 

reikalavimų 

formuojant vaikams 

savitvarkos ir higienos 

įgūdžius tiek 

darželyje, tiek 

namuose. 

 

 

Programos rengimui naudoti informacijos šaltiniai: 

1. Vilniaus lopšelio – darželio „Riešutėlis metinės veiklos planas 2020 metams,  Strateginis veiklos planas 2018-2022 m.m. 

2. Mokyklų veiklos planavimo struktūros rekomendacijos  

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus rekomenduojami prioritetai 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybei gerinti 2020-2021m.m. 

 

 

 

 

 


