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RUMŠIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 
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TIKSLAS: Saugios ugdymo(-si) aplinkos kūrimas ir bendradarbiavimas lopšelyje-darželyje. 

UŽDAVINIAI: 

1. Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams jaustis saugiems, palaikomiems, priklausantiems 

bendruomenei ir atsakingiems už ją. 

2. Apibrėžti žodžio smurtas sąvoką. 

3. Apibrėžti žodžio patyčios sąvoką. 

4. Padėti vaikams išsiugdyti nuostatą, kad smurtas ir patyčios nėra normalus ir toleruotinas 

reiškinys. 

5. Nuolat skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų emocinės ir 

socialinės kompetencijos ugdymą ir puoselėjimą. 

6. Įtraukti visus bendruomenės narius ir socialinius partnerius į aktyvią veiklą, formuojant 

Saugią, pozityvią aplinką. 

 

Darbas su pedagogais ir kitais bendruomenės nariais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Smurto ir patyčių prevencinės 

programos pristatymas. 

Programos peržiūra, tobulinimas, 

koregavimas. 

2020 m. IV ketv. Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

2. Pranešimai. 

Filmų peržiūra ir aptarimas, 

diskusijos: 

„Smurtas – kas tai?“ 

„Patyčios – kaip atpažinti ir 

sustabdyti.“ 
„Smurtas prieš vaikus.“ 

2021 m. I, II ketv. Vaiko gerovės komisija, 

pavaduotojas ugdymui 

3. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas. 

Temos: 

1. Pozityvios aplinkos kūrimas 

grupėje ir įstaigoje. 

2. Ugdytinių elgesio korekcija. 

3. Pedagogo emocinio intelekto 

ugdymas. 

2020-2021m.m. 

eigoje 
Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

4. Stendiniai informaciniai leidiniai. Nuolat ir pagal 

esamas situacijas 

Pedagogai, specialistai, 

administracija. 

5. Aktyvus dalyvavimas veiksmo 
savaitėje „Be patyčių“. 

2021 m. kovo mėn. Pavaduotojas ugdymui, 
pedagogai 



6. Projektas ,,Arbatinė ant ratų” 2021 m.m. eigoje Įstaigos bendruomenė 

 

Darbas su tėvais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Smurto prieš vaikus, 

prevencinės programos 

pristatymas tėvų susirinkimų 

metu. 

2020 m. rugsėjo- 

spalio mėn. 

Direktorius 

2. Stendinių pranešimų, skrajučių 

tėvams ruošimas: 

„Vaiko adaptacija įstaigoje‘‘ 

„Emocijų valdymas“ 

„Patyčios“ 

„Smurtas artimoje aplinkoje“ 

„Vaikų EQ“ 

2020-2021 m.m. 

eigoje. 
Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, specialistai 

3. Grupių tėvų susirinkimai 2020-2021 m.m. du 

kartus metuose. 

Pedagogai, direktorius 

5. Informacija įstaigos tinklalapyje: 

„Smurtas – kas tai?“ 

„Patyčios – kaip atpažinti ir 

sustabdyti.“ 

„Smurtas prieš vaikus“ 

„Kaip ugdyti vaikų emocinį 

intelektą“. 

2020-2021 m.m. 

eigoje 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, administracija, 

specialistai. 

 

Prevencinės veiklos su ugdytiniais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Trumpalaikis projektas ,, Kaip 

gera sugrįžti į darželį‘‘- 

pokalbiai, diskusijos, valandėlės 

draugystės tema, grupės taisyklių 

sudarymas. 

2020- 09 mėn. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

2. Terapijos ugdytinių emocijų 
valdymui: 

„Šviesos stalo terapija“. 

2020- 2021 m.m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, specialistai 

3. Emocinio intelekto ugdymas su 

„Kimochi“ ir „Zipio draugai“ 

programomis 

2020-2021 m.m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

3. Rytmetys „Būkime draugais“ – 

skirta tarptautinei draugo dienai 

paminėti. 

2020 11 Pedagogai ir meninio ugdymo 

mokytojas. 

4. Veiksmo savaitė „Be patyčių“. 

Pokalbiai, žaidimai, edukacinių 

filmų Demonstravimas ir 

aptarimas. ,,Arbatinė ant ratų” 

2021 m. kovas Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai. 



Situacijos analizė, poreikių išaiškinimas 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Vaiko gerovės komisijos plano 
vykdymas 

2018- 2019 
m.m 

Direktorius, pavaduotojas 
ugdymui 

2. Vaikų adaptacija: vertinimas ir 
korekcija 

2018 m.m. 09- 
10 mėn. 

Pavaduotojas ugdymui, 
pedagogai 

3. Pozityvi sąveika tarp vaikų ir grupėje 
dirbančių asmenų 

Nuolat Direktorius, pavaduotojas 
ugdymui 

4. Darbuotojų emocijų valdymas, 
pozityvių santykių kūrimas, palaikymas 

Nuolat Direktorius 

5. Tėvų elgesys su vaikais ir įstaigos 

darbuotojais (analizė). 

Nuolat Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, vaiko gerovės 
komisija, pedagogai 

 


