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VILNIAUS „ŽILVINĖLIO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

2022 M. BENDRUOMENĖS MIKROLIMATO GERINIMO PLANAS 

 

Uždavinys  Priemonės pavadinimas Laukiamas rezultatas Vykdytojai  Įvykdymo 

terminas 

Pastabos  

Bendruomenės narių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

skatinimas, įtraukimas į 

įstaigos veiklą. 

Bendruomenės narių 

supažindinimas su 

mikroklimato gerinimo 

planu.  

Mikroklimato gerinimo planas 

pristatytas ir aptartas darbuotojų 

susirinkimo metu. 

Direktorė J. Gaučienė 2022 m. rugsėjis  

Mikroklimato gerinimo plano 

paskelbimas įstaigos 

internetinėje svetainėje 

www.zilvinelis.lt  

Visi įstaigos bendruomenės nariai 

turi galimybę susipažinti su 

mikroklimato gerinimo planu. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

G.Bladžinauskienė 

2022 m. rugsėjis  

Renginių, akcijų, projektų, 

seminarų įstaigoje 

organizavimas ir vykdymas, 

skatinant bendruomenės 

narių bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

1. Įstaigos bendruomenei pravesti 

3 mokymai streso valdymo, 

mikroklimato gerinimo, pozityvių 

santykių formavimo kolektyve 

temomis. 

Dikretorė J. Gaučienė 2022 m. rugsėjo 

– gruodžio mėn. 

 

2. Įgyvendintas aplinkosauginis 

visuomenės švietimo projektas 

„Gamtai reikia draugų: 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. rugsėjo 

– gruodžio mėn. 

 

http://www.zilvinelis.lt/


aplinkosauginis ir ekologinis 

ugdymas vaikų darželyje“  

  3. Įkurtas „Žilvinėlio“ lopšelio-

darželio bendruomenės dramos 

teatras. Spektaklis „Grybų karas“ 

pristatytas įstaigos bendruomenei. 

Suorganizuoti penki 

išvažiuojamieji spektakliai į kitus 

Vilniaus miesto darželius. 

Meninio ugdymo 

mokytoja Jelena 

Aleknavičienė 

2022 m. rugsėjo 

– gruodžio mėn. 

 

4. Kiekvieną pirmadienį vykdyti 

pedagogų posėdžius, kurių metu 

reflektuojama apie praėjusią 

savaitę ir aptariami ateinančios 

savaitės darbai bei iššūkiai. 

Direktorė J.Gaučienė 2022 m. rugsėjo 

– guodžio mėn. 

 

5. Suorganizuoti bendruomenės 

„Rudenėlio“ šventė (dalyviai: 

ugdytinių tėvai, ugdytiniai, 

darbuotojai). 

Direktorė J.Gaučienė, 

direktorės pavadutoja 

ugdymui 

G.Bladžinauskienė, 

meninio ugdymo 

pedagogė 

J.Aleknavičienė 

2022 m. rugsėjo 

mėn. 

 

Bendruomenės narių įtrauktis 

į bendrų tikslų įgyvendinimą. 

1. Organizuoti bendruomenės 

susirinkimus svarbiems 

klausimams aptarti. 

Direktorė J.Gaučienė Nuolat pagal 

poreikį  

 

2. Inicijuota akcija „Pasitikime Direktorė J.Gaučienė, 2022 m. spalio  



pavasarį gražūs ir spalvingi“  - 

padovanokime po vieną tulpės 

svogūnėlį lopšeliui-darželiui. 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

G.Bladžinauskienė 

mėn. 

  3. Mokymų organizavimas 

pedagogams ir tėvams įtraukiojo 

ugdymo tema „Specialių ugdymo 

poreikių turintis vaikas grupėje“. 

Direktorė J. Gaučienė 2022 m. 

lapkričio mėn. 

 

Naujų tradicijų kūrimas Atlikti bendruomenės narių 

apklausą dėl naujų tradicijų 

įstaigoje kūrimo. 

Atlikta internetinė anoniminė 

bendruomenės narių apklausa dėl 

naujų tradicijų įstaigoje kūrimo 

(apklausti įstaigos darbuotojai, 

ugdytinių tėvai). 

Darbo tarybos 

pirmininkė V.Lopetienė 

2022 m. 

lapkričio – 

gruodžio mėn. 

 

Ugdomosios aplinkos 

gerinimas, 

modernizavimas 

Sudaryti sąlygas ugdymo 

veiklose naudotis IKT. 

Įsigyta naujų išmanių ugdymo 

priemonių („Bitutės“), du 

nešiojami kompiuteriai. 

Direktorė J.Gaučienė 2022 m. rugsėjo 

– gruodžio mėn. 

 

 

 

 

 


