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PATVIRTINTA  
Kėdainių lopšelio–darželis ,,Varpelis“  
direktoriaus 2017 m. sausio 23 d.  
įsakymu Nr. V-02/1 

 
KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ 

2017METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I. SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis: 

• Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ 2013-2017 m. Strateginiu planu  
• Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu 
• Lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatais 
• Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ Ikimokyklinio ugdymo programa 
• Švietimo strategijos 2012-2020 m. Lietuvos švietimo nuostatomis 
• Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos sprendimais 
• SWOT analize, veiklos plano išvadomis už 2016 m. 

 
Veiklos planą rengė darbo grupė: 
Pirmininkė Danutė Vaičiulienė, direktorė 
Nariai: Jolita Miliškevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui 
 Eimantė Blažinauskytė priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
 Nijolė Želvienė auklėtoja-metodininkė 
 Irena Liaugaudienė vyr. auklėtoja 
 Odeta Stankevičienė vyr. auklėtoja 
 Aušra Jankauskaitė vyr. auklėtoja 
 
Veiklos planas parengtas vadovaujantis lopšelio-darželio ,,Varpelis“ direktoriaus 2016-12-09 įsakymu Nr. V-48 
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II. SKYRIUS 

2016 M. METŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ANALIZĖ 
 
 2016 m. veiklos dokumentai: Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatai, lopšelio-darželio „Varpelis“ strateginis planas 2013-2017 m., 
atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa, Metinis veiklos planas., kuriuo siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas 
švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti vaikų ugdymosi poreikius ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 
 Planą įgyvendins lopšelio-darželio „Varpelis“ vadovai, pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir 
jų tėvai. 
 Metinio veiklos plano įgyvendinimas 
 Parengtas ir įgyvendintas 2016 metų veiklos planas. 2016 m. įgyvendinti veiklos prioritetai:	 KOKYBIŠKAS IR INOVATYVUS 
IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS: 1. Vaiko sveikata ir saugumas; 2. Socialinės kompetencijos ugdymas; 3. Meninės 
kompetencijos ugdymas 
 Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ veikla vykdoma, vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. 
TS-323 patvirtintais Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatais. 2016 metų metinis veiklos planas sudarytas atsižvelgiant į strateginį 2014-2017 
m. įstaigos planą. Įgyvendinti šie veiklos prioritetai: kokybiškas ir inovatyvus ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: vaiko sveikata ir saugumas, 
socialinės, meninės kompetencijos ugdymas. 
 Vaiko sveikata ir saugumas. Siekiant užtikrinti vaiko sveikatą ir saugumą įstaigoje kuriama aplinka, kurioje vaikas kasdien jaustųsi saugiai, 
būtų sudarytos sąlygos fiziniam aktyvumui stiprinti. Pagal metinį veiklos planą vyko sportiniai renginiai su socialiniais partneriais: „Ryto“ 
progimnazija, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija, MAFA, RIUKKPA organizacijomis Kaune. Vienuoliktus metus 
dalyvaujame Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų konkurse. Šiais metais ilgalaikis  
projektas „Sveikas vaikas“ gavo 400 Eurų finansavimą. Vykdant projektą ugdytiniai ir tėvai gavo žinių apie burnos higieną, silantų naudą dantims, 
grupės buvo aprūpintos burnos higienai reikalingomis priemonėmis. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai lankėsi odontologijos klinikoje „Senoji 
odontologija“. Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį įstaigoje buvo rengiama Sveikatingumo diena: ugdytiniai sportavo netradicinėje aplinkoje 
(Gegučių parke), patys gamino daržovių ir vaisių mišraines. Buvo organizuojamos „Arbatos dienos“, kurių metu ugdytiniai susipažino ir ragavo 
įvairias vaistažolių arbatas, aiškinosi jų naudą žmogaus organizmui. 5-6 metų ugdytiniai vieni iš pirmųjų respublikoje dalyvavo respublikiniame 
prekybos tinklo „IKI“ socialiniame atsakomybės projekte „Sodinčius“, skirtu gilinti vaikų žinias apie vaisius ir daržoves nuo ankstyvosios vaikystės 
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skiepijant sveikos mitybos įpročius. Buvo organizuota pažintinė ekskursija į Kėdainių rajono ekologinį Ilonos ir Virgilijaus Kuprevičių ūkį. Užtikrinant 
vaikų užimtumą ir saugumą lauke, buvo atnaujintos 4 lauko pavėsinės, įsigyti du nauji lauko įrenginiai, pakeista dalis kiemo dangos. 
 Socialinės kompetencijos ugdymas. Ugdant socialinę kompetenciją, siekama formuoti bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiaisiais 
įgūdžius, išsiaiškinti vaikų amžiaus tarpsnių krizes, taikius konflikto sprendimo būdus, jausmų supratimą, reiškimą ir kontrolę. Šiuo tikslu buvo 
suorganizuoti du seminarai įstaigos tėvams ir pedagogams „Kriziniai etapai ikimokyklinuko gyvenime. Kaip galima padėti?“, „Kaip kalbėtis su vaiku, 
kad jis klausytų ir girdėtų“, kuriuos vedė Kauno mokymų ir psichologinio konsultavimo centro lektorės. Vyko mini projektai tarp grupių „Aš moku 
draugauti“. Su projekto rezultatais tėvai supažindinti susitikimų metu. Balandžio mėnesį vyko edukacinė savaitė „ Mano teisės ir pareigos įstaigoje“. 
Ugdytiniai, pedagogai ir tėvai susikūrė grupės susitarimus Išleistas lankstinukas tėvams „Emocinio intelekto ugdymas – 5 žingsniai“. 
Priešmokyklinukai dalyvavo viktorinoje „Kai žinosi būsi saugus“ su mokyklos-darželio „Vaikystė“ ugdytiniais. Darbo grupės „Ištiesk gerumui ranką“ 
iniciatyva įstaigoje tėvai su vaikais siuvo lėles, kurias dovanojo Kėdainių „Saulutės“ globos namų vaikams. Dalyvavome socialinėje akcijoje „Pyragų 
diena“. Akcijos metu paaukotas lėšas įstaigos Tarybos sprendimu 2016-12-14, protokolo Nr. S2-04 buvo skirtos ugdytiniams, augantiems sunkiai 
gyvenančiose šeimose. Sistemingai ir kryptingai organizuojant veiklą, ugdytiniai aktyviai dalyvavo ir atskleidė savo kūrybiškumą, sėkmingai bendravo 
ir bendradarbiavo, plėtojo socialines kompetencijas. 
  Meninės kompetencijos ugdymas. Ugdant meninę kompetenciją įstaigos pedagogams buvo suorganizuotas dviejų dienų seminaras „Dailės 
terapijos ir meninio ugdymo panašumai bei skirtumai. Provokacija vaizduotei“. Seminaro metu pedagogai susipažino su naujomis dailės technikomis, 
prisiminė dailės pagrindus, dailės terapijos naudą vaikams, lavino savo vaizduotę. Įgytas žinias pritaikė praktikoje, kompleksinės veiklos metu. 
Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ vyko netradiciniai ir tradiciniai renginiai, valstybės švenčių minėjimai, įgyvendinti projektai, surengtos kultūrinės-
pažintinės ekskurijos, ugdytinių kūrybinių darbų parodos. 
 Metinio veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizė buvo pateikta 2017-01-20 mokytojų tarybos posėdyje protokolo Nr. S1-01. Veiklos 
plano įgyvendinimo sėkmingumas buvo įvertintas gerai 
 Pasiekimai.  
 2016 m sausio 1 d. įstaigos pedagogai pradėjo naudotis elektronine sistema „Mūsų darželis“. 2016-10-01 duota prieiga tėvams. 
 Parengtas ir laimėtas Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projektas „Futboliukas“. Renginiams organizuoti 
įstaigai buvo padovanoti du komplektai didelių ir mažų futbolo vartų, sportinė apranga pedagogams, sportiniai marškinėliai vaikams, futbolo 
kamuoliai, skirtukai. 

 5-6 metų ugdytiniai vieni iš pirmųjų respublikoje dalyvavo respublikiniame prekybos tinklo „IKI“ socialiniame atsakomybės projekte 
„Sodinčius“, skirtu gilinti vaikų žinias apie vaisius ir daržoves nuo ankstyvosios vaikystės skiepijant sveikos mitybos įpročius. Buvo organizuota 
pažintinė ekskursija į Kėdainių rajono ekologinį Ilonos ir Virgilijaus Kuprevičių ūkį. 
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 Siekiant priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo dermės, vyresniųjų grupių pedagogai veiklą pradėjo organizuoti pagal „PIKOS“, iš „OPA 
Pa“ serijos, rinkinius, skirtus 5-6 metų ugdytiniams. 
 Įstaiga su LEU dviem auklėtojų padėjėjom sudarė trišales sutartis dėl studijų (ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacijos) tikslinio 
finansavimo  
 Įstaigos pedagogai kėlė kvalifikaciją parodoje „Mokykla 2016“. 

 Įstaigos ugdytiniai dalyvavo:  
 Tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ 
 ES paramos programose: ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“. 

 Respublikiniame aplinkos apsaugos projekte ,,Mes rūšiuojam“. 
 Republikiniame projekte „Kaip surasti Lietuvą 2016“ su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Du gaideliai“. 

 Rajoninėje moksleivių dainų ir šokių šventėje „Aš mylių Lietuvą“ 
 Įstaigos bendruomenė dalyvavo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo šventėje „Futboliuko Kalėdos 2016„ (Kaune) 

 Pagalbos teikimas.  
 Tikslingai organizuota Vaiko gerovės komisijos veikla: nuo 2016-09-01 vykdoma priešmokyklinukų lankomumo kontrolė, kiekvieną mėnesį 
aptariamos nelankymo priežastys. Vyko pokalbiai su ugdytinių tėvais, priešmokyklinių grupių pedagogais.  
 Pedagogai teikė pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą ugdytiniams ir jų tėvams. 2016 m. logopedines pratybas lankė 63 vaikai. Įveikti: 
29 – nežymūs kalbos sutrikimai, 22 – fonologiniai kalbos sutrikimai, 7- mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos, 4- fonetiniai kalbėjimo sutrikimai, 
1- kompleksinis sutrikimas (dėmesio bei kalbos, nežymus kalbos neišsivystymas). 
 Socialinė pedagogė organizavo prevencinį darbą tėvams ir vaikams. 39 ikimokyklinio amžiaus vaikams už maitinimą taikoma 50 % nuolaida. 
Įstaigoje nemokamus pietus gavo 5 priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, buvo 3 šeimos gaunančios socialinę paramą.  
 Tėvų poreikiams tenkinti įstaigoje yra pailgintos darbo dienos grupė iki 19.00 val 
 Neformalusis švietimas  
 Kalbų mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programą „Pirmieji žingsniai“ lankė 25 ugdytiniai. 
 Sportinių šokių klubo „Vilnis“ šokių pamokas lankė 29 ugdytiniai. 
 J.Liebienės šokių pamokas lankė 20 ugdytinių . 
 Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro „Gitaros ir vokalo studiją“ lankė 15 ugdytinių  
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 Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro anglų kalbos pamokėlės 5 metų ugdytiniams lankė 15 ugdytinių 
 Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro dailės pamokėles lankė 63 ugdytiniai. 
 APIBENDRINIMAS: 
 Ugdomasis procesas vyko sėkmingai. Kryptingai įgyvendintos įstaigos savitumą ir kokybišką ugdymą laiduojančios programos: lopšelio-
darželio „Varpelis“ Ikimokyklinio ugdymo programa, Bendroji priešmokyklinio ugdymo (si) programa.  
 Visų lopšelyje-darželyje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2014.08.29, įsakymą Nr. V-774 „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“ , dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas. Jų išsilavinimas, 
ilgametė pedagoginė patirtis, nuolat keliama kvalifikacija garantuoja kūrybišką, kryptingą, atitinkantį vaikų amžių, gebėjimus ir poreikius ugdymą. 
 Įstaigoje ne visų iniciatyvinių grupių veikla pasiteisino. Mėgiamos ir daug teigiamų emocijų vaikams suteikė „Sporto ir sveikatingumo“, 
„Vaidybos ir viktorinų“ iniciatyvinių grupių šventės ir pramogos. Tęsiame dalyvavimą respublikiniame aplinkos apsaugos projekte ,,Mes rūšiuojam“, 
tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai“ (2 priešmokyklinio ugdymo grupės). ES paramos programose ,,Pienas 
vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“. Lopšelio-darželio veikla grindžiama lygių galimybių principu. Įstaigos aplinka jauki, 
estetiška ir svetinga.  
 Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai 
 Iš viso įstaigoje dirbo 22 pedagogai. Jų kvalifikacinės kategorijos: 3 mokytojai metodininkai, 12 vyr.  mokytojai, 5 neatestuoti mokytojai, nes 
neturi reikiamo pedagoginio darbo stažo. Direktoriaus – II vadybos kvalifikacinė kategorija (2015.01.13). Direktoriaus pavaduotojo udgymui – III 
vadybos kvalifikacinė kategorija (2015.07.02). Visi pedagogai - savo dalyko specialistai, įgiję aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą. Įstaigos tikslams ir 
jų uždaviniams įgyvendinti buvo vykdytos šios veiklos: pedagogai ir administracija tobulino kvalifikaciją vadybos, dalykų, psichologijos seminaruose, 
edukacinėse išvykose (228 val.) 
Pedagoginių darbuotojų išsilavinimas 
 Aukštasis (universitetis) Aukštesnysis Specialusis 

Direktorius 1 0 0 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 0 0 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 0 0 

Auklėtojas 5 4 5 
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Meninio ugdymo pedagogas 1 0 0 

Socialinis pedagogas 1 0 0 

Logopedas 1 0 0 

 

Pedagoginių darbuotojų darbo stažas 

Iki 5 metų Nuo 5 iki 10 metų Nuo 10 iki 15 metų 15 ir 30 ir daugiau  

3 1 2 16 

	

Pedagogų amžius 

Pedagogų 

amžius 

Iki 25 m. 26-29 m. 30-34 m. 35-39 m. 40-44 m. 45-49 m. 50-54 m. 55-59 m. 60-64 m. 

Pedagogų 
skaičius 

1 0 0 1 3 5 2 7 3 

 

Kitas personalas 

• Auklėtojų padėjėjų amžiaus vidurkis 47 metai. 

• Personalo kaita labai maža. Pagrindinė priežastis- gyvenamosios vietos keitimas. 

•  
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 Grupių ir ugdytinių skaičius 
 

Grupės Skaičius Vaikai Skaičius Lytis 
Mergaitės Berniukai 

Ikimokyklinio ugdymo grupės 7 Ikimokyklinio amžiaus  140 68 72 
Priešmokyklinio ugdymo grupės 2 Priešmokyklinio amžiaus  42 20 22 
Lopšelio ugdymo grupė 2 Lopšelinio amžiaus 34 14 20 
VISO: 11  216 102 114 
 

Iniciatyvinės darbo grupės 
 

Eil. Nr. Veikiančios iniciatyvinės darbo grupės Pedagogų skaičius 
1.  Vaidybos ir viktorinų 7 
2.  Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimo 6 
3.  Sporto ir sveikatingumo 6 
4.  Bendraukime ir bendradarbiaukime su šeima 5 
5.  Projektų rengimo 8 
6.  Interjero apipavidalinimo 5 
7.  Ištiesk gerumui ranką 5 
8.  Veiklos kokybės įsivertinimo 5 

PASTABA: visose darbo grupėse dalyvauja direktorės pavaduotoja ugdymui J.Miliškevičienė 
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III. SKYRIUS 
SSGG ANALIZĖ 

 
STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Kuriama sveika ir saugi, funkcionali, estetiška, kūrybiškumą skatinanti 
ugdymosi aplinka. 

2. Dalyvavimas rajoniniuose, republikiniuose ir tarptautiniuose 
projektuose. 

3. Nuosekliai įgyvendinami švietimo sistemos pokyčiai (strateginis 
planavimas, pedagoginės patirties sklaida) 

4. Keliama pedagogų kvalifikacija. Dalyvaujama rajoniniuose, 
respublikiniuose konkursuose, programose, parodose, akcijose. 

5. Stiprėja bendradarbiavimo ryšiai su kitomis ikimokyklinėmis 
įstaigomis, socialiniais partneriais. 

6. Įstaigos veikla viešinama žiniasklaidoje, internetinėje svetainėje. 
7. Sėkminga vaikų adaptacija, stabilus įstaigą lankančių vaikų skaičius 
8. Geras mikroklimatas, tinkama personalo vadyba, maža darbuotojų kaita. 

1. Reikalinga pastato renovacija 
2. Šiluminio mazgo renovacija 
3. Reikalingas 4 lauko pavėsinių atnaujinimas 
4. Reikalinga sporto salė. 
5. Pedagogų įgūdžių stoka naudojant informacines 

komunikacines technologijas ugdymo proceso metu. 
6. Nepakankamai išplėtotas vaikų patirtinis ugdymasis, 

tyrinėjimai, įvairių būdų, metodų ir jų elementų taikymas 
7. Dalis pedagogų nepakankamai atviri pokyčiams, jaučiama 

bendradarbiavimo, komandinio darbo gebėjimų, 
iniciatyvumo, motyvacijos stoka. 
 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
1. Įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas. 
2. Tenkinti tėvų poreikius, teikti kokybiškas paslaugas (darbas iki 19 val., 

darbas vasarą) 
3. Gerinti lopšelio-darželio įvaizdį. 
4. Siekti edukacinės ir materialinės bazės gerinimo 
5. Plėtoti besimokančios ir bendradarbiaujančios bendruomenės idėją. 
6. Projektinės veiklos aktyvinimas, įvairinimas, stiprinant socialinę 
partnerystę. 

7. Vaikų sveikatos saugojimo ir komunikavimo kompetencijas plėtojančių, 
ugdymo metodų taikymas. 

1. Rajono mokyklų-darželių reorganizavimas didina 
konkurenciją tarp įstaigų. 

2. Daugėja socialiai remtinų šeimų. 
3. Gimstamumo mažėjimas ir šeimų migracija gali įtakoti 

vaikų, grupių ir etatų mažėjimą. 
4. Ugdymo priemonių įvairovės priklausomybė nuo lėšų. 
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IV. SKYRIUS 
VEIKLOS PRIORITETAI 

 
  
IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS:  
 

1. Sveikatos saugojimo kompetencija. Vaikų sveikatos saugojimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas. 
2. Komunikavimo kompetencija. Tautiškumo, pilietiškumo nuostatų ugdymas per tautosakos ir gimtosios kalbos pažinimą, etnokultūrą.  

 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 
 

1. Sveikatos saugojimo kompetencija. Vaikų sveikatos saugojimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas. 
 

• Stiprinti vaikų sveikatą, gilinti šios srities žinias bei įgūdžius, padėti kurti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo sistemą 
• Sveikos gyvensenos vertybinių nuostatų ugdymas integruojant į kasdieninę veiklą. 

 
2. Komunikavimo kompetencija. Tautiškumo, pilietiškumo nuostatų ugdymas per tautosakos ir gimtosios kalbos pažinimą, etnokultūrą. 

 
• Skiepyti meilę ir pagarbą savo gimtinei, tėvynei ir jos etnokultūrai. 
• Sudaryti sąlygas vaikui perimti susidomėjimą lietuvių liaudies tradicijomis, kaupti etnokultūrinę patirtį kuo įvairesniais ir priimtinais 

pagal amžiaų būdais, metodais bei formomis, skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant bei puoselėjant liaudies muziką, šokį, dailę.  
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V. SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 
 

1. Veiklos turinio planavimas 
 

1. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA. VAIKŲ SVEIKATOS SAUGOJIMAS IR SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ 
STIPRINIMAS  

 Stiprinti vaikų sveikatą, gilinti šios srities žinias bei įgūdžius, padėti kurti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo sistemą. 
Priemonės  Data Vykdytojai  

1. Įsigyti sporto inventoriaus. 
2. Sudaryti tinkamas sąlygas judėti lauke, įrengti „Basų kojų“ takelį , 

atnaujinti 4 pavėsines, nupirkti naujų lauko įrengimų. 

 
Visus metus 

 

Pavaduotojas ugdymui, pedagogai 
Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems 
klausimamas 

 
Sveikos gyvensenos vertybinių nuostatų ugdymas integruojant į kasdieninę veiklą. 

Priemonės  Data Vykdytojai  
1. Rytinės mankštos salėje, lauke, netradicinėje aplinkoje. 
2. Sveikatingumo dienos. 

 
3. „Futboliuko“ treniruotės ugdytiniams. 

 
 

4. „Futboliuko“ šventė įstaigos bendruomenei „Futboliukas - jėga“ 
 

5. Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams 
„Kūno kultūra vaikams darželyje“ 

6. Edukacinė savaitė įstaigoje „Sportuoju aktyviai, nes gyvenu 

Kasdien, visus metus 
Kiekvieną mėnesio 

paskutinį ketvirtadienį 
Kiekvieną mėnesio 
penktadienį 

 
Kovo 2 d. 

 
Kovo 22 d. 

 
Balandžio mėn. 

Pavaduotojas ugdymui, pedagogai  
Pedagogai 
 
A.Jankauskaitė, J.Paškevičienė 
 
 
A.Jankauskaitė, J.Paškevičienė 
 
J.Miliškevičienė, RIUKKPA lektorės 
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sveikai“ 
Atvira sportinė veikla „Kačiukų“ grupėje „Futboliukas - jėga“ 
Atvira veikla „Nykštukų“ grupėje „Valgau sveikai ir skaniai“ 
Atvira veikla „Meškučių“ grupėje „Valgau sveikai“  
 
Anketinė ugdytinių apklausa tema: „Sveika mityba“ 

J. Paškevičienė 

 

E. Blažinauskytė 

N.Želvienė 

R.Macianskienė, O.Stankevičienė, 
J.Miliškevičienė 

 

2.	KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA .TAUTIŠKUMO, PILIETIŠKUMO NUOSTATŲ UGDYMAS PER TAUTOSAKĄ IR 
GIMTOSIOS KALBOS PAŽINIMĄ, ETNOKULTŪRĄ. 
 

Skiepyti meilę ir pagarbą savo gimtinei, tėvynei ir jos etnokultūrai. 

Priemonės  Data Vykdytojai  
1. Papildyti grupes Lietuvos tautiniais simboliais 
2. Lietuvos valstybinių švenčių minėjimai. 
3. Respublikinis projektas „Kaip surasti Lietuvą'2017“ („Pelėdžiukų“ 

gr. ugdytiniai) 
4. Tradicinės ir netradicinės šventės  

 
Visus metus 

Pavaduotojas ugdymui 
 
Pavaduotojas ugdymui, priešmokyklinio 
ugdymo pedagogės 
Meninio ugdymo pedagogas 

 

Sudaryti sąlygas vaikui perimti susidomėjimą lietuvių liaudies tradicijomis, kaupti etnokultūrinę patirtį kuo įvairesniais ir priimtinais pagal 
amžiaų būdais, metodais bei formomis, skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant bei puoselėjant liaudies muziką, šokį, dailę. 

Priemonės  Data Vykdytojai  
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1. Edukacinė savaite „Iš močiutės skrynios“ 
Atviros veiklos: 
„Drugelių“ grupėje 
„Kiškučių“ grupėje 
„Nykštukų“ grupėje 
Pranešimas tema „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas 
ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“.  

2. Naujametiniai spektakliai 
3. Parodų ir muziejų lankymas Kėdainių mieste. 
4. Priešmokyklinių grupių ugdytinių edukacinė išvyka „Medaus 
kelias“. 

Lapkričio mėn. 
 
 
 
 
 

 
Gruodžio mėn. 

Visus metus 
Data derinama 

 
 
V.Bačiliūnienė 
V.Gaurilčikaitė 
E.Blažinauskytė 
R.Klimakova, N.Šaulienė 
 
Pedagogai, meninio ugdymo pedagogas 
Pedagogai, pavaduotojas ugdymui 
Pavaduotojas ugdymui, pedagogai 

 

2.Mokytojų tarybos veiklos planas 

Turinys  Data Vykdytojai 
Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas.  
Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas elektroninėje sistemoje „Mūsų 
darželis“ 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, logopedo, socialinio 
pedagogo ataskaitos. 
Darbo vasara organizavimas 
Naujų darbo krūvių paskirstymo projektas. 

 
 

 
Birželio mėn. 

 
Vadovai  
Pagalbos mokiniui specialistai  
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 
Pedagogai 

Supažindinimas su naujais dokumentais ir teisės aktais.  
Vaikų užimtumas ir veikla vasaros laikotarpiu. 
Naujų darbo krūvių paskirstymas. 
Vaikų grupių sąrašų tvirtinimas. 

 
Rugpjūčio mėn. 

Vadovai  
Pagalbos mokiniui specialistai 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 
Pedagogai 

Komunikavimo kompetencijos ugdymas.   
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3.Renginiai 

 
KALENDORINĖS ŠVENTĖS 

  
Renginiai Data Dalyviai Atsakingi 

 
Eglute, lik sveika 

 
Sausio mėn. Įstaigos ugdytiniai, pedagogai 

 
R. Klimakova, V. Greičiuvienė, I. Liaugaudienė 

 
Užgavėnės 

 
Vasario mėn. Įstaigos ugdytiniai, pedagogai 

 
I. Liaugaudienė, L. Levanaitė, V. Greičiuvienė 
N. Želvienė, V. Gaurilčikaitė, V. Bačiliūnienė,        
J. Paškevičienė, A.Vaitkevičienė          

Kaip surasti Lietuvą 2016 Vasario mėn. Priešmokyklinės grupės ugdytiniai, 
pedagogai  

 
R. Klimakova, N. Šaulienė, E. Blažinauskytė 
V. Greičiuvienė 

 
Rajoninis konkursas ,,Posmai 
Lietuvai“ 

 
Kovo mėn. Įstaigos ugdytiniai, pedagogai 

 
N. Želvienė, I.Liaugaudienė, V.Greičiuvienė 

 
Kaziuko mugė 

 
Kovo mėn. Įstaigos ugdytiniai, pedagogai, tėvai  

 
L.Skirienė, V.Bačiliūnienė, J. Paškevičienė 
A. Vaitkevičienė, V.Greičiuvienė 

 
Vaikų gynimo diena 

 
Birželio mėn. 

 
Įstaigos ugdytiniai, pedagogai 

 
R. Macianskienė, R. Bukauskienė, O.Stankevičienė 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas elektroninėje sistemoje „Mūsų 
darželis“ 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, logopedo, socialinio 
pedagogo ataskaitos. 
Metinio veiklos plano pristatymas 

 
 

Sausio mėn. 

 
Vadovai  
Pagalbos mokiniui specialistai 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 
Pedagogai 
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A. Jankauskaitė, V.Greičiuvienė 
 
Rugsėjo 1-oji 

 
Rugsėjo mėn. 

 
Įstaigos ugdytiniai, pedagogai 

 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 
V.Greičiuvienė 

Advento vakaronė 
 

Gruodžio mėn. 
 
Priešmokyklinės grupės ugdytiniai, 
pedagogai 

 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 
V. Greičiuvienė 

 
Šv. Kalėdos 

 
Gruodžio mėn. 

 
Įstaigos ugdytiniai, tėvai, pedagogai 

 
Grupių pedagogai 

 
NETRADICINĖS ŠVENTĖS 

 
Žiemos šventė 

Sausio - vasario 
mėn. 

 
Įstaigos ugdytiniai, pedagogai Sporto iniciatyvinė darbo grupė 

Sporto šventė ,,Sportuoju kartu 
su šeima“ 

Gegužės mėn. Įstaigos ugdytiniai ir pedagogai Grupių pedagogai 

Mykoliuko diena Gegužės mėn. Vyresniųjų grupių ugdytiniai, 
pedagogai 

I. Liaugaudienė, R. Bukauskienė, V. Greičiuvienė 
N. Želvienė, R. Macianskienė 

Išleistuvės „Lik sveikas, 
darželi“ 

Gegužės mėn. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai 
tėvai 

N. Šaulienė, R.Klimakova, E. Blažinauskytė 
V.Greičiuvienė 

Renginiai pagal Iniciatyvinių 
grupių planus 

Sausio-gruodžio 
mėn. 

Įstaigos ugdytiniai, tėvai, pedagogai 
 

Iniciatyvinės darbo grupės 

Mykolo diena Rugsėjo mėn. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, 
tėvai, pedagogai 

R. Klimakova, N. Šaulienė, E. Blažinauskytė 
V. Greičiuvienė 

Rudeninio lapo šventė Spalio mėn. L/d ,,Varpelis“ bendruomenė I. Liaugaudienė, E. Blažinauskytė, V. Greičiuvienė 
Arbatos diena Spalio mėn. Vyresniųjų grupių ugdytiniai V.Bačiliūnienė, L.Levanaitė 

 
Pyragų diena Lapkričio mėn. L\d ,,Varpelis“ bendruomenė 

 

Grupių pedagogai 
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Žibintų šventė Lapkričio mėn. Įstaigos ugytiniai, pedagogai N.Šaulienė, R.Klimakova, V.Gaurilčikaitė 
A. Jankauskaitė, N. Želvienė, V. Greičiuvienė 

 
 

4.Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

Socialiniai partneriai Bendradarbiavimo tikslai ir formos 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kėdainių miesto seniūnija,	
Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyrius, Vaiko teisių apsaugos 
tarnyba, Kauno Visuomenės sveikatos centro Kėdainių filialas, Kėdainių 
Pirminės sveikatos priežiūros centras, Kėdainių rajono policijos komisariatas 

Informacijos priėmimas ir perdavimas, susirašinėjimas, pasitarimai, 
informacijos sklaida, bendradarbiavimas 

Kėdainių Švietimo pagalbos tarnyba Specialiųjų poreikių vaikų įvertinimas, konsultacijos, kvalifikacijos 
tobulinimo renginiai 

Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigos: ,,Ryto“ pagrindinė mokykla 
,,Aušros“ sporto ir sveikatinimo mokykla, dailės, muzikos, kalbų ir sporto 
mokyklos, mokyklos-darželiai „Vaikystė“ ir „Puriena“, lopšeliai-darželiai 
„Žilvitis“ ir „Vyturėlis“. 

Bendradarbiavimas, renginiai 

ES paramos programos ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas 
švietimo įstaigose“. 

Bendradarbiavimas 

Švietimo ir mokslo ministerija Įsakymų, potvarkių priėmimas ir vykdymas 
 

Švietimo plėtotės centras Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 
 

Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“. Projekto įgyvendinimas, seminarai 
 

Respublikinis aplinkos apsaugos projektas ,,Mes rūšiuojam  Projekto įgyvendinimas 
 

Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo aprūpinimo centras Projekto įgyvendinimas 
 

MAFA, RIUKKPA Bendradarbiavimas, projektų vykdymas 
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5.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės planas 

Tikslas: Sveikas ir saugus vaikas 
Uždaviniai:  

1. Prevencinis darbas su šeima sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais 
2. Praktiniai užsiėmimai formuojantys sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius. 

 
Pavadinimas Vykdymo laikas Atsakingas 

 
Pokalbiai „Žiemos pavojai“ (priešmokyklinės gr.) 

 
Sausio mėn. 

 
E. Dirsienė 

Pokalbiai „Teisingos laikysenos ABC“ (ikimokyklinės gr.)  
Vasario mėn. 

E. Dirsienė	

Pokalbiai „Vanduo-daro stebuklus“ (priešmokyklinės gr.)  
Kovo mėn. 

E. Dirsienė	

„Sveiki dantukai“ Balandžio mėn. E. Dirsienė	
„Švarios rankytės-sveiki vaikučiai“ (priešmokyklinės gr.)  

Gegužės mėn. 
E. Dirsienė	

Atmintinės tėvams apie teisingą kuprinės pasirinkimą.  
Gegužės mėn. 

E. Dirsienė	

Pokalbis „Saugi vasara“ (ikimokyklinės gr.) Birželio mėn. E. Dirsienė	
Pasiruošimas mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 
konkursui „Sveikuolių sveikuoliai“ 

 
Rugsėjo mėn. 

 

E. Dirsienė	

Pokalbiai „Mokykimės asmens higienos“ (priešmokyklinės gr.) Rugsėjo mėn. E. Dirsienė	
Pokalbiai „Teisinga mityba“ (priešmokyklinės gr.)  

Spalio mėn. 
E. Dirsienė	

Pokalbiai „Rūkymo žala“ (priešmokyklinės gr.) Lapkričio mėn. E. Dirsienė	
Pokalbiai „Akių higiena“. Akių mankštelės (priešmokyklinės gr.) Gruodžio mėn. E. Dirsienė	
 

 
 
 



	

18	
	

6.Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 
Tikslas: 

1. Organizuoti efektyvią, sisteminę pagalbą, padedančią ir skatinančią ugdytinius lavinti kalbinius gebėjimus. 
 

Uždaviniai: 
1. Teikti efektyvią pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sunkumų. 
2. Konsultuoti pedagogus ir tėvus dėl vaikų specialiojo ugdymo būdų ir metodų taikymo akcentuojant sutrikimų pobūdį bei sutrikusios 

funkcijos korekciją. 
3. Kurti saugią įstaigos aplinką, skatinti bendruomenės partnerystę. 

 
 

Veiklos 
pobūdis 

 
Tema 

 
Vykdymo data, 

 

 
Laukiami rezultatai 

Duomenų 
kaupimas 

1.1 VGK plano rengimas ir 
įgyvendinimas 
1.2.Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 
sudarymas. 
1.3. Ugdytinių ugdymo(si) 
pasiekimų įvertinimo duomenų 
kaupimas kalbos kortelėse, 
ataskaitose. 

Sausis 
 

Rugsėjis, sausis 
 

Per metus 
 
 

Parengtas VGK 2017 m. darbo planas, vyks nuosekli, planinga veikla. 
 
Bus žinomas kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių specialiųjų vaikų 
skaičius įstaigoje, duomenys suvesti į duomenų bazę. 
 
Informacija apie SUP turinčių vaikų ugdymosi sunkumus ir 
pasiekimus. 

Analitinė 
veikla 

Vaiko gerovės komisijos posėdžių 
organizavimas: 
2.1. Ugdytinių, turinčių kalbėjimo ir 
kalbos sutrikimų, pažangos 
vertinimas, ugdymo(si) pasiekimų 
aptarimas su pedagogais, tėvais, 
pagalbos specialistais ir fiksavimas 
vertinimo formoje. 

Sausio, gegužės, 
rugsėjo mėn. 

Sausio, gegužės mėn. 

Bus vertinami ir aptariami vaikų pasiekimai, sunkumai, numatomi 
tolimesni sunkumų įveikimo būdai ir metodai. 
 
 
Įvertinti VGK darbo sėkmes ir nesėkmes. 
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2.2. VGK veiklos ataskaita. 
2.3. Specialiojo ugdymo sėkmingumas 
ir problemos įstaigoje. 

Pedagogų 
ir tėvų 
edukaci-
nis 
švietimas, 
ugdymo 
priemoni
ų 
kūrimas. 

3.1. Ugdytinių pasiekimų ir sunkumų 
aptarimas su tėvais.  
3.2. Rekomendacijų teikimas 
pedagogams, tėvams dėl specialiojo 
ugdymo metodų, būdų, ugdymo 
priemonių naudojimo;  
 
3.3. Paskaita tėvams „Turtinga kalba 
– turtingos mintys“.  
3.4. Ugdymo priemonės: 
3.4.1.Pūtimo įgūdžių lavinimui 
„Sniego maišelis“; 
3.4.2. Smulkiosios motorikos 
lavinimui „Ančiukai“. 

Per metus 
 
 
 
 
 

Spalio mėn. 
 
 

Vasario mėn. 
 

Gegužės mėn. 
 

Bus teikiama kryptinga, efektyvi pagalba atsižvelgiant į vaiko 
poreikius. 
 
 
 
 
Informacija apie pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos 
sutrikimų.  
 
Lavės taisyklingo pūtimo įgūdžiai. 
 
Lavės smulkioji motorika. 

Projekti-
nė veikla. 
 
 
 
 
 

4.1„Kalbos savaitė" l/d „Vyturėlis“ 
 
4.2. Mini projektas „Tautosaka ir 
aš“.  
4.3. Skirtingų gebėjimų mokinių 
konferencija „Mano istorija“. 
(Josvainių progimnazija). 
4.4.Mini projekto „Saulytučiai” 
vykdymas. 
4.5. Kūrybinės dirbtuvės „Rudens 
mandalos“. 

Vasario - kovo mėn. 
 

Spalio mėn. 
 

Spalio mėn. 
 
 
Spalio, lapkričio mėn. 

 

SUP turinčių vaikų kalbinių, meninių gebėjimų įtvirtinimas įvairiose 
aplinkose. (R.Klimakova) 
L. Sarulienė, R. Klimakova, N. Šaulienė, E. Blažinauskytė 
 
Dalyvauja priešmokyklinių grupių ugdytiniai, pedagogai 
 
 
 
Jankauskaitė , L.Skirienė, V. Gaurilčikaitė, K. Gliebienė 

 
3 – 4 metų vaikų pažintinės, komunikacinės, meninės, sveikatos ir 
socialinės kompetencijos ugdymas. 
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 Bus lavinama smulkioji motorika, erdvinis suvokimas, spalvų 
diferencijavimas, ugdomas vaikų kūrybiškumas, fantazija. 

Kvalifika-
cijos 
tobulini-
mas. 

6.1. Dalyvauti PPRC, KPKC, ŠU ir 
Kėdainių MŠC organizuojamuose 
seminaruose specialiojo ugdymo ir 
socialinės pagalbos teikimo 
klausimais.  

2017 m. 
 
 
 
 

Įgytų žinių taikymas ugdymo procese. 
 
 
 
 

 

Socialinio pedagogo veikla 

 
TIKSLAS – padėti vaikams socializuotis įstaigoje.  
 
UŽDAVINIAI: 
     1. Ugdyti šiuolaikinio socialinio bendravimo įgūdžius. 
     2. Individualios pagalbos teikimas. 
     3. Bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais. 
 

Veikla Data Atsakingas 
Darbas VGK Visus metus Ž.Vaitovič 
Individualios konsultacijos tėvams, lankymasis socialinės rizikos šeimose Visus metus Ž.Vaitovič, grupių pedagogės 
Pramoga prieš. gr. ugdytiniams  „Aš esu saugus“ Kovo mėn. Ž. Vaitovič 

VTAT vyr. specialistė L. Krylaitė 
Prevencinė savaitė „Savaitė be patyčių“( plakato ir lankstinuko  
išleidimas ir platinimas) 

Kovo mėn. Ž. Vaitovič, nepilnamečių reikalų inspektorė K. 
Kolevatova 

,,Knyga - mano draugas“ („Pegaso“ knygyne) Gegužės mėn. Ž. Vaitovič 
Ekskursija-išvyka į Kėdainių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą Gegužės mėn. Ž. Vaitovič, prieš. gr. pedagogai 
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Informacijos tiekimas įvairiais klausimais Rugsėjo, sausio mėn Ž. Vaitovič 
Dalyvavimas akcijoje „Vaikai už taiką keliuose, gatvėje, namuose ir 
darželyje“ 

Rugsėjo mėn. Ž.Vaitovič, VTAT I.Aleksandravičė 

Ekskursija į policijos komisariatą „Mes policijos darbai“ Spalio mėn. Ž.Vaitovič, priešmokyklinių gr. pedagogės 
Ekskursija-išvyka į Kėdainių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą Lapkričio mėn. Ž. Vaitovič, prieš. gr. pedagogai 
Priešmokyklinių gr. apklausa – anketavimas „Patyčios“ Gruodžio mėn. Ž. Vaitovič 
	
 

7.Darbas su šeima 
 

Veikla Data Atsakingas 

Tėvų susitikimas su vaikų psichologe Daiva Govorova „Kaip bendrauti su vaikais“ 
 
Lietuvos futbolo federacijos atstovų, švietimo skyriaus, savivaldybės administracijos, įstaigos 
tėvų ir ugdytinių šventė „Fuboliukas – jėga“ 
 
Atvira kompleksinė veikla tėvams visose amžiaus grupėse 
 
Akcija „Darom 2017“ su švente bendruomenei (bendra talka ir žaidimai, bulvių plokštainio 
gaminimas) 
 
Tėvų susitikimai grupėse: 

Pranešimas: ,,Ikimokyklinio ugdymo programos tikslai ir uždaviniai“. Supažindinimas su 
vaikų amžiaus tarpsnių ypatumais, grupės programa, tikslais, uždaviniais 
Priešmokyklinių grupių ugdytinių brandumo mokyklai testų aptarimas. 

 
Susitikimas su tėvais: „Mano vaikas pradeda lankyti lopšelį“ 
 

Vasario mėn. 
 

Kovo 2 d. 
 
 

Balandžio mėn. 
 

Balandžio mėn. 
 

 
Gegužės, spalio mėn. 

 
 
 

Gegužės mėn. 

Pavaduotojas ugdymui 
 
Pavaduotojas ugdymui, 
pedagogai 
 
Pedagogai 
 
Pavaduotojas ugdymui, 
pedagogai 
 
Pavaduotojas ugdymui 
Pedagogai. 
 
 
Pavaduotojas ugdymui, 
ankstyvojo amžiaus 
pedagogai 

Kultūriniai – pramoginiai, projektiniai renginiai pagal planą Visus metus Pavaduotojas ugdymui 
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Tradicinės ir netradicinės šventės  Pedagogai 

Individualūs susitikimai su tėvais, dėl vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 
 

Spalio-gegužės mėn. Pedagogai 

Vaikų ir tėvų darbelių parodos 
 

Pagal planą. 
 

Pedagogai 

 
 

 
8.Ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės veiklos programa 

 
Pedagoginės ir metodinės patirties skaida 

Veiksmo apibūdinimas Data Atsakingas 

• Edukacinė savaitė įstaigoje „Sportuoju aktyviai, nes gyvenu sveikai“ 
 
Atvira sportinė veikla „Kačiukų“ grupėje „Futboliukas- jėga“ (3-4 m.) 
Atvira veikla „Nykštukų“ grupėje „Valgau sveikai ir skaniai“ (6-7 m.) 
Atvira veikla „Meškučių“ grupėje „Valgau sveikai“ (5-6 m.) 
 

• Anketinė ugdytinių apklausa ir analizė tema: „Sveika mityba“ 
 

• Edukacinė savaite įstaigoje „Iš močiutės skrynios“ 
Atvira veikla „Drugelių“ grupėje (5-6 m.) 
Atvira veikla „Kiškučių“ grupėje (3-4 m.) 
Atvira veikla „Nykštukų“ grupėje (6-7 m.) 
 
Pranešimas tema „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame amžiuje“.  

Balandžio mėn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lapkričio mėn.  

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui 

J.Paškevičienė 
E.Blažinauskytė 
N.Želvienė 

 
R.Macianskienė, O.Stankevičienė, 

J.Miliškevičienė 
 

V.Bačiliūnienė 
V.Gaurilčikaitė 
E.Blažinauskytė 

 
R.Klimakova, N.Šaulienė 
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VI. SKYRIUS 

TURTO IR LĖŠŲ VALDYMO, ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS 
 

Išlaidų pavadinimas Suma 
(tūkst. Eur.) 

Data Atsakingas 

Mokinio krepšelis    
Spaudiniai 1,0 I-IV ketv. Pavaduotojas ugdymui 

Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 
Kitos prekės (vaizdinės priemonės) 3,4 II-IV ketv. Pavaduotojas ugdymui 

Kvalifikacijos kėlimas 1,1 I-IV ketv. Pavaduotojas ugdymui 

Kitos paslaugos 1,4 I-IV ketv. Pavaduotojas ugdymui 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas - - - 

Iš viso prekėms ir paslaugoms 6,9  - 

Aplinka    
Medikamentai 0,1 III ketv. Sveikatos priežiūros specialistas 
Šildymas 18,0 I-IV ketv. Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 
Elektros energija 6,5 I-IV ketv. Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 
Ryšių paslaugos 0,8 I-IV ketv. Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 
Apranga ir patalynė 0,5 II-IV ketv. Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 
Spaudiniai 0,1 II-IV ketv. Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 
Kitos prekės (santechninės, ūkinės) 3,0 I-IV ketv. Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 
Komandiruotės 0,1 I-IV ketv. Direktorius 

Vandentiekis ir kanalizacija 3,5 I-IV ketv. Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 
Kvalifikacijos kėlimas 0,2 I-IV ketv. Direktorius, pavaduotojas ugdymui 
Šiukšlės 2,0 I-IV ketv. Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 
Kitos paslaugos 1,7 I-IV ketv. Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 



	

24	
	

Iš viso prekėms ir paslaugoms    
 

VII. SKYRIUS 
MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 
Tikslas: Vykdyti atestaciją pagal atestacijos nuostatus, vadovaujantis 2008-11-24, Nr. ISAK-3216, 2009-01-16 Nr. ISAK-95, 2010-09-06 Nr. V-1499,  
 
Uždaviniai: 

Vertinti ir įsivertinti savo veiklą, pritaikant naujas žinias ir gebėjimus. 
Išlaikyti pedagogų,	įgijusių kvalifikacinę kategoriją, aktyvumą ir veiklos kokybę.  
Teikti informaciją pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, posėdžių datas ir komisijos 
nutarimus. 

	
Poreikis Veiklos formos Data Atsakingas 

Naujų dokumentų analizė Kursai 
Darbas metodinėse grupėse 

Nuolat  Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 

Perspektyvinės pedagogų atestacijos programos  
2017 - 2019 m. sudarymas 

Atestacijos komisijos posėdis Sausio mėn. Direktorius  
Pavaduotojas ugdymui 

Pedagogų savianalizės ir veiklos tobulinimo 
anketų aptarimas 

Individualiai su 
kuruojančiu vadovu 

Gegužės-
birželio mėn. 

Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 

 
1. Pedagoginio darbo stebėsena  

  
Stebėsenos 
forma 

Turinys Data Vykdytojas 
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TEMINĖ 
 
 

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymas 
Aplinkos paruošimas skatinantis vaikų fizinį aktyvumą. 
Maitinimo organizavimas 

2017 m. Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 

Komunikavimo kompetencijos ugdymas kompleksinėje 
veikloje, švenčių, pramogų metu  

2017 m.  Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 

PERSONALINĖ Pedagogų kompleksinės veiklos, švenčių, pramogų stebėjimas, 
renginių pagal iniciatyvinių darbo grupių planus 

2017 m.  Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 

GRĮŽTAMOJI Dienos ritmo organizavimas 
Maitinimo organizavimas 
Socialinės kompetencijos ugdymas įvairios veiklos metu  

2017 m. Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 

OPERATYVINĖ Pasiruošimas naujiems mokslo metams: 
Dokumentų tvarkymas 
Informacija tėvams,  
Aplinkos paruošimas 
Naujų vaikų adaptacija 
Darbas su kalbos sutrikimus turinčiais vaikais, soc. remtinais 
vaikais 
Saugios aplinkos žaidimų aikštelėse ir grupėse užtikrinimas, 
pagal naujas higienos normas HN:2016 

2017 m. Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui  
Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems 
klausimams 
Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas 
 
 
 

 
 

2. Mokytojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo programa 
 
Tikslas:  
Kelti kvalifikaciją sveikatos ir komunikavimo kompetencijų ugdyme. 
Uždaviniai: 

1. Siekti, kad dirbantys specialistai turimą kvalifikaciją ir įgytas kompetencijas naudotų tikslingai. 
2. Savišvietai naudoti įvairesnes šiuolaikines mokymosi technologijas. 
3. Didinti komandinio darbo efektyvumą.  
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Poreikis Veiklos formos Atsakingas 

Informacinių technologijų naudojimas Kompiuterinio raštingumo kursai, 
Individualios konsultacijos 

Pedagogai 
Pavaduotojas ugdymui 

Darbas su elektronine sistema „Mūsų darželis‘ Nuolatinis mokymasis Pavaduotojas ugdymui  

Vadybos, administravimo tobulinimas Seminarai, individualus mokymas Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų analizė 
(vertinimas pagal žingsnelius) 

Individualus mokymas Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas pagal 
pasiekimų žingsnelius 

Renginiai, darbas grupėse Iniciatyvinė darbo grupė 

Projektų rengimas ir vykdymas Renginiai darbo grupėse Darbo grupės 

RIUKKPA seminaras- praktikumas „Kūno kultūra darželyje“ 
Pokalbis- diskusija su vaikų psichologe D.Govorova „Kaip 
bendrauti su vaiku“ 

Seminarai Pavaduotojas ugdymui 
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VIII. SKYRIUS 
ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS ĮVERTINIMAS 

 
Kas vertins Kaip bus vertinama Kokie vertinimo kriterijai 

 

Pedagogai,  
Pagalbos mokiniui specialistai 

 
 

Dalyvaujant renginiuose, 
projektuose, stebint veiklą 

 
 

Įdomesni ugdymo metodai. Pažangos ir pasiekimų vertinimas. Edukacinė aplinka 
pagal ugdymo (si) kompetencijas. Aprūpinimas ugdymo priemonėmis pagal 
ugdymo kompetencijas (pagal priešmokyklinio, ikimokyklinio ir ankstyvojo 
ugdymo priemonių sąrašus, patvirtintus LR Švietimo ir mokslo ministerijos) 

Tėvai 
 

Dalyvaujant renginiuose, 
projektuose, stebint veiklą 

 

Lopšelio–darželio ,,Varpelis“ teikiamų paslaugų kokybė: bendruomenės tradicijos , 
dalyvavimas projektuose, ugdomosios veiklos stebėsena, maitinimas, specialistų ir 
kitos papildomos paslaugos. 

Socialiniai partneriai 
 

Dalyvaujant bendruose 
projektuose, renginiuose 

 

Projektinė veikla. 
Bendrieji renginiai. 
Seminarai ir konsultacijos 

Švietimo skyriaus ekspertai Pateikiant ataskaitas, atliekant 
auditą, dalyvaujant renginiuose 

 

Rekomendacijos. 
Konsultacijos. 
Stebėsena. 
Vaikų registras 
Pedagogų registras 

Kitų sričių specialistai 
 

Atliekant auditą, pateikiant 
ataskaitas 

 

Tikslinis turto ir lėšų panaudojimas. 
MK lėšų panaudojimas 
Saugios ir sveikos aplinkos vertinimas įstaigoje 
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IX. SKYRIUS 
LAUKIAMAS REZULTATAS 

 
ĮGYVENDINUS UŽDAVINIUS: 
 
1.Sudarysime sąlygas ugdymo paslaugų kokybės gerinimui. 
2.Sieksime didesnio ugdomojo proceso efektyvumo  
3.Sudarysime sąlygas pedagogų tobulėjimui, sukursime palankias sąlygas vaikų sveikatai, saugumui ir gerovei palaikyti,  
4.Sieksime aktyvesnio bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo. 
5.Koreguosime ir atnaujinsime įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 
6.Atnaujinsime įstaigos materialinę bazę, įsigysime ugdymo procesui reikalingų ugdymo priemonių. 
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X. SKYRIUS 

PRIEDAI 
 
 

INICIATYVINIŲ DARBO GRUPIŲ PLANAI 
1. Sporto ir sveikatingumo 
2. „Futboliukas“ 
3. Ištiesk gerumui ranką 
4. Interjero 
5. Vaidybos ir viktorinų 
6. Projektų rengimo 
7. Veiklos kokybės įvertinimo 

SAVIVALDOS INSTITUCIJOS 
PEDAGOGŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS, ŠVENČIŲ, RENGINIŲ STEBĖSENOS PLANAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRITARTA 
Lopšelio–darželio ,,Varpelis“ Tarybos 
2017-01-20 protokoliniu 
nutarimu Nr. S2-01 


