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PATVIRTINTA  

Kėdainių lopšelio–darželis ,,Varpelis“  

direktoriaus 2018 m. sausio 30 d.  

įsakymu Nr. V-08/2 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Lietuvos aidas 1991, Nr. 153-0; Žin., 2011, Nr. 38-1804); 

Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatais 

Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ 2018-2020 m. Strateginiu planu  

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 2017 m. 

 

Veiklos planą rengė darbo grupė: 

Pirmininkė Danutė Vaičiulienė, direktorė 

Nariai: Jolita Miliškevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui 

 Irena Liaugaudienė vyr. auklėtoja 

 Odeta Stankevičienė vyr. auklėtoja 

 Rima Macianskienė vyr. auklėtoja 

 Jolanta Paškevičienė, vyr. auklėtoja 

 Kristina Gliebienė, vyr. auklėtoja 

 

 

Veiklos planas parengtas vadovaujantis lopšelio-darželio ,,Varpelis“ direktoriaus 2017-12-05 įsakymu Nr. V-60/2 
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II. SKYRIUS 

2017 M. METŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 2017 m. veiklos dokumentai: Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatai, lopšelio-darželio „Varpelis“ strateginis planas 2018-2020 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 2017 metų veiklos planas. 2017 m. įgyvendinti veiklos prioritetai: 

1. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA. VAIKŲ SVAIKATOS SAUGOJIMAS IR SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŪ STIPRINIMAS.  

2. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA. TAUTIŠKUMO, PILIETIŠKUMO NUOSTATŲ UGDYMAS PER TAUTOSAKOS IR GIMTOSIOS KALBOS 

PAŽINIMĄ, ETNOKULTŪRA 

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

 Siekiant užtikrinti vaiko sveikatą ir saugumą, atnaujintos 8 lauko žaidimų aikštelių pavėsinės, įrengtos medinės pakylos, kurios atitinka 

„Lietuvos higienos normų HN131:2015 vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos bendruosius sveikatos saugos“ ir „Lauko žaidimų aikštelių privalomus 

metinės kontrolės NH75:2017“ reikalavimus. Atnaujintas sporto aikštynas, įsigyti įrengimai pusiausvyrai, sutvarkyta danga skirta aktyviai vaikų 

veiklai lauke. Pagal metinį veiklos planą rytinės mankštos vyko salėje, lauke, netradicinėje aplinkoje. Organizuoti sportiniai renginiai pagal „Sporto ir 

sveikatingumo“ iniciatyvinės darbo grupės planą, renginiai su socialiniais partneriais. Dvyliktus metus dalyvauja Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų konkurse. Vykdydami ilgalaikį projektą „Sveikas vaikas“, šiais metais 

gavome 200 Eur finansavimą. Projekto metu vaikai ir tėvai įgijo žinių apie plokščiapėdystės profilaktiką, įsigijome priemonių vaikų koordinacijos ir 

laikysenos gerinimui. Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį įstaigoje vyko „Sveikatingumo diena“, kurios metu buvo formuojami sveikos 

gyvensenos įgūdžiai. Tėvų iniciatyva padovanotas šiltnamis sudarė sąlygas vaikams susipažinti su daržovėmis ir prieskoniais, juos prižiūrėti ir auginti. 

Užaugintas derlius buvo panaudotas mišrainių gaminimui. 2017 metais tapome Respublikinio ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų 

asociacijos nariais. Visus metus įstaigoje vyko „Futboliuko“ treniruotės įvairaus amžiaus ugdytiniams. Įstaigos pedagogams buvo suorganizuotas 

seminaras tema „Motyvuojantis kūno kultūros užsiėmimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Patarimai pedagogui praktikui“. Seminarą vedė 

RIUKKPA asociacijos prezidentė Audronė Vizbarienė. Įgytas žinias pedagogai taikė kūno kultūros užsiėmimuose, organizuodami sportines pramogas 

su tėvais „Futboliukas jėga-sportuojame visa šeima“. Tapome respublikinio projekto „Sveikatiada“ dalyviais, vyko renginiai pagal grupės darbo planą. 

Įstaigos pedagogai dalinosi gerąją darbo patirtimi su kolegomis, vesdami atviras veiklas “Valgau sveikai ir skaniai“. Įstaigos bendruomenei seminarus-
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konsultacijas vedė psichologė O.Govorova. Dalyvavome respublikiniame projekte „Sveikuolių sveikuoliai“ ir respublikinėse vaikų sportinėse 

žaidynėse „Nykštukai šėlioja 5-tus metus” Kėdainių arenoje. 

 Komunikavimo kompetencija. Tautiškumo, pilietiškumo nuostatų ugdymas per tautosaką, kalbą, etnokultūrą. 

 Skatinome vaikus domėtis lietuvių liaudies tradicijomis, papročiais, Lietuvos simboliais ir atributika. Organizavome edukacinę savaitę tema: 

„Iš močiutės skrynios“. Grupėse vyko atviros  edukacinės veiklos, veikė senovinių rakandų ir dirbinių paroda. Grupių aplinka buvo papildyta lietuvių 

tautine simbolika, atributika. Įsigijome 20 komplektų tautinių rūbų, kuriais vaikai puošėsi valstybinių ir kalendorinių švenčių metu. Priešmokyklinių 

grupių vaikai ir pedagogės nuo 2015 metų dalyvauja respublikiniame projekte „Kaip surasti Lietuvą?“. 2017 m. vaizdo skambučių metu vaikai 

bendravo su Kauno lopšelio-darželio „Želmenėliai“ ugdytiniais. Pedagogės paruošė pranešimą tema: „Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“. Priešmokyklinių ir vyresniųjų grupių vaikai lankėsi Kėdainių krašto muziejuje, susipažino su ten 

veikiančiomis ekspozicijomis. Meninio ugdymo pedagogė ir vaikai dalyvavo  rajoniniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų folklorinių ansamblių 

festivalyje „Ei mažiukai duokim garo“, kuris vyko lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Įstaigoje organizuota rajoninė ikimokyklinių įstaigų šventė „Posmai 

Lietuvai“, skirta Kovo 11-ajai. Šventėje dalyvavo Kėdainių krašto poetė G. Sereikienė. Lopšelio-darželio vaikai dalyvavo respublikiniame lopšelių-

darželių mažųjų skaitovų poezijos konkurse „Lietuva mano delne“, Kovo 11-osios minėjime „Lietuva. Ateities ženklai“ (Kėdainių arena). Įstaigos 

bendruomenei organizuotos šventės: „Mykolo diena“, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Advento vakaronė. Edukacinės savaitės „Mano profesija“ metu tėvai 

supažindino vaikus su savo profesijomis: karininko, policininko, gydytojo, miškininko. 

 Pasiekimai 

2017 m. įstaigos tėvai ir bendruomenė pradėjo naudotis elektronine sistema „Mūsų darželis“; 

Tapome Respublikos Ikimokyklinių Ugdymo Kūno Kultūros Pedagogų Asociacijos nariais; 

Tapome respublikinio projekto „Sveikatiada“ nariais; 

Dalyvavome nacionaliniame savanorystės projekte „Atrask save“, įstaigoje dirbo savanorė; 

Įstaigos vadovai kėlė kvalifikaciją parodoje „Mokykla 2017“. 

 Įstaigos ugdytiniai dalyvavo: 

Tarptautinėje programoje „Zipio draugai; 

Respublikiniame aplinkos apsaugos projekte ,,Mes rūšiuojam“; 

ES paramos programose: ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“; 

Respublikiniame projekte „Kaip surasti Lietuvą 2017“; 

Įstaigos bendruomenė dalyvavo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo šventėje „Futboliuko Kalėdos 2017“ Kaune; 

Buvome Kėdainių rajono koordinatoriai respublikiniame projekte „Laiškas Mamai 2017“; 

Įstaigos vaikai dalyvavo rajoniniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų folklorinių ansamblių festivalyje „Ei mažiukai duokim garo“; kuris vyko lopšelyje-

darželyje „Žilvitis“; 

Ugdytinė A. Dervinytė tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė” rajoninio etapo laureate; 

Įstaigos vaikai, pedagogai ir logopedė dalyvavo respublikiniuose projektuose: „SaulyTučiai“ ir „Žaidimai moko“; 
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Vaikai dalyvavo Kėdainių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų akcijoje „Pradžiuginkim širdis senoliams“; 

 SUP turintys ugdytiniai dalyvavo: 

konkurse „Papuošiu paukštelį mažais piršteliais“, laimėta I vieta; 

tarptautinėje, kūrybinių atvirukų virtualioje parodoje „Laiškas mano svajonei“. 

 Tikslingai organizuota Vaiko gerovės komisijos veikla. Nuo 2016-09-01 įvedus privalomą priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą vykdoma 

priešmokyklinukų lankomumo kontrolė, kiekvieną mėnesį aiškinamasi nelankymo priežastys. Vyko pokalbiai su ugdytinių tėvais, priešmokyklinių 

grupių pedagogais.  

 Pedagogai teikė pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą ugdytiniams ir jų tėvams. 2017 m. logopedines pratybas lankė 57 vaikai. 

Nežymūs kalbos sutrikimai pašalinti 25 vaikams, fonologiniai kalbos sutrikimai – 29, fonetiniai kalbėjimo sutrikimai – 3 vaikams. 

 Socialinė pedagogė organizavo prevencinį darbą su vaikais ir jų tėvais. 50% užmokesčio lengvata už vaikų maitinimą buvo suteikta 39 

ugdytiniams. Priešmokyklinio ugdymo grupės penkiems vaikams skirti nemokami pietūs. 

 Tėvų poreikiams patenkinti įstaigoje veikia pailgintos darbo dienos grupė iki 19.00 val. 

 Neformalusis švietimas. 

Kalbų mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programa „Pirmieji žingsniai“ - 22 ugdytiniai. 

Sportinių šokių klubo „Vilnis“ šokių pamokos - 20 ugdytinių. 

J.Liebienės šokių pamokos - 40 ugdytinių. 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro „Gitaros ir vokalo studija“ - 30 ugdytinių 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro anglų kalbos pamokėlės - 22 ugdytiniai. 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro dailės užsiėmimai - 60 ugdytinių. 

VŠį Aukštaitijos krepšinio mokyklos treniruotės - 30 ugdytinių. 

 Žmogiškųjų išteklių valdymas  

 2017 m. rugsėjo 1 d. Kėdainių lopšelyje-darželyje „Varpelis“ sukomplektuota 11 grupių (211 ugdytinių): 

1. Dvi ankstyvojo amžiaus grupės (1,5-3 metų) - 30 vaikų. 

2. Septynios ikimokyklinio amžiaus grupės (3-6 metų ) - 134 vaikai. 

3. Dvi priešmokyklinio amžiaus grupės (6-7 metų) - 47 vaikai. 

 Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos yra reglamentuotos lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatuose, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse, 

direktoriaus parengtuose pareigybės aprašymuose, tvarkose bei instrukcijose. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio įstaigoje dirbo 49 darbuotojai, iš jų 23 

pedagogai, 26 - aptarnaujantis personalas. 

2017 m. spalio mėnesį įstaigoje pradėjo dirbti psichologė. 

Veikė savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba, darbo taryba, tėvų komitetai. 

 Kvalifikacijos tobulinimas. Iš viso įstaigoje dirbo 23 pedagogai: 12 turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 3 – mokytojai - 

metodininkai ir 6 neatestuoti mokytojai, nes neturi reikiamo pedagoginio darbo stažo. Direktoriaus – II vadybos kvalifikacinė kategorija. Direktoriaus 
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pavaduotojo ugdymui – III vadybos kvalifikacinė kategorija. Visi pedagogai – savo dalyko specialistai, įgiję aukštąjį, aukštesnįjį ir magistro 

išsilavinimą. Pedagogai ir administracijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją, dalyvaudami vadybos, dalykų, psichologijos seminaruose, edukacinėse 

išvykose (195 val.)  

 Veiklos vertinimas. 

2017-08-16 Technikos kontrolės tarnybą atliko vaikų žaidimų aikštelių techninį patikrinimą, pagal higienos normą HN131:2015 „Vaikų žaidimų 

aikštelės ir patalpos“. Tikrinimo procedūra TP27-17 

2017-04-06 Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistas civilinei ir priešgaisrinei saugai S. Okunevičius atliko įstaigos civilinės saugos būklės 

patikrinimą. 

2017-11-28 Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko maisto gamybos ir išdalinimo patalpos planinį patikrinimą. 

2017-10-23 gauta valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kėdainių valstybinės ir maisto veterinarijos tarnybos „Valgiaraščio vertinimo pažyma“ 

Nr. 36VVP-64  

Vidaus vertinimas: pedagogai įsivertino savo veiklą ir kvalifikacijos kėlimą pagal atestacijos nuostatų 4 priedą. 

 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. 

 

III. SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ 

 

Pranašumai (Stiprybės) 

1.  Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių 

tenkinimas. 

2.  Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas. 

3. Teikiamų paslaugų spektro įvairovės didinimas (logopedo, soc. pedagogo, 

psichologo paslaugos, būreliai.) 

4. Vaiko teisių atspindėjimas įstaigos veiklos dokumentuose.  

5.  Pedagogų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir pažangą, 

juos vertinant. 

Trūkumai (Silpnybės)  
1. Ugdymo procese kartais pastebimas pedagogų 

dominavimas. 

2. Nepakankamas ugdytinių įtraukimas į ugdomosios 

aplinkos kūrimą. 

3. Neišnaudojamos naujųjų technologinių galimybės 

ugdymo proceso tobulinimui; 

4. Trūksta pedagogų iniciatyvos, siekiant aukštesnių 

kvalifikacinių kategorijų; 
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6.  Nuo 2017 m. lapkričio mėn. atnaujintas valgiaraštis. Vaikai maitinami 

pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalalvimus. 

7. Nuolat atnaujinama įstaigos vidaus ugdymo aplinka, aprūpinta 

šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis, užtikrinančiomis kokybišką 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

8.  Internetinė prieiga visuose kabinetuose ir grupėse. 

9. Visų 8 lauko pavėsinių atnaujinimas 

5. Sukurta įstaigos vidaus audito įsivertinimo ir 

vertinimo sistema yra tobulintina;  

6. Trūksta patalpų (nėra sporto salės). 

7. Reikalinga pastato išorės renovacija. 

 

Galimybės 

1. Aktyvesnis bendruomenės įtraukimas į darželio veiklą. 

2. Lauko aplinkos gerinimas. 

3. Nuolat siekti profesinio tobulėjimo, dalyvaujant miesto, respublikos 

projektuose, 

konkursuose, akcijose, parodose.  

4. Tikslingas mokymų organizavimas įstaigos bendruomenei. 

5. Efektyvesnis informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese. 

6. Galimybės tobulinti kvalifikaciją, plėtoti įstaigos darbuotojų bendrąsias ir 

profesines 

kompetencijas, dalintis gerąja patirtimi. 

7. Taikymas patrauklių ir veiksmingų priemonių, skatinančių aktyvų  šeimos 

dalyvavimą ugdymo procese 

Grėsmės 

1. Švietimo politikos nestabilumas, kaita. 

2. Vaikų skaičiaus mažėjimas dėl žemo gimstamumo 

lygio, didėja konkurencija tarp įstaigų 

3. Didėja socialinės rizikos grupių šeimų skaičius. 

4. Ekonominiai, demografiniai ir socialiniai sunkumai, 

didėjanti šeimų migracija. 

5. Lėti ikimokyklinio ugdymo įstaigų renovacijos 

tempai. 

6. Blogėjantis ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos 

indeksas; 

7. Sensta pedagogų bendruomenė, trūksta jaunų 

specialistų 

 

IV. SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS:  

Vaiko sveikata ir saugumas 

Ugdymo modernizavimas, kokybės siekis. 

Bendruomenės sąveikos stiprinimas. 

Tautiškumo ir pilieitiškumo ugdymas per socialinę ir pažinimo kompetencijas. 
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TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

 

V. SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

Tikslas: 1. Kurti saugią ir estetišką aplinką, skatinančią vaikų kūrybiškumą, taikyti įvairesnius būdus ir metodus vaikų sveikatai gerinti 

ir sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti bei įtvirtinti 

Uždaviniai:  

1. Kurti ir turtinti saugią, estetišką edukacinę aplinką. 

2. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. 

3. Bendradarbiavimas su tėvais sveikatos kompetencijos ugdymo klausimais. 

 

Tikslas: 2. Tobulinti ugdymo ir priežiūros kokybę, sudarant sąlygas tautiškumo ir pilietiškumo ugdymui per socialinę ir pažinimo 

kompetencijas. 

Uždaviniai: 

1. Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas per socialinę/pažinimo kompetencijas įvairios veiklos metu 

2. Organizuoti darnų, orientuotą į vaiką ugdymo procesą. 

3.Tobulinti įstaigos veiklos planavimo, darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo ir valdymo bei įsivertinimo sistemą. 

 

 

1. Veiklos turinio planavimas 

 

1. Kurti saugią ir estetišką aplinką, skatinančią vaikų kūrybiškumą, taikyti įvairesnius būdus ir metodus vaikų sveikatai gerinti ir sveikos 

gyvensenos įgūdžiams ugdyti bei įtvirtinti 

 

Uždavinys Priemonės Data Vykdytojai 

Kurti ir turtinti saugią, estetišką 

edukacinę aplinką 

Įsigyti sporto inventoriaus. 

Įrengti „Basų kojų“ takelį  

Edukacinių erdvių lauke kūrimas 

Sąlygų stimuliuojančių aktyvią 

Visus metus 

Balandžio- gegužės mėn. 

Visus metus 

 

Pavaduotojas ugdymui 

Pedagogai 

Direktorius 

Ūkvedys  
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veiklą sudarymas 

 Įstaigos mikroklimato gerinimas 

 Psichologas 

Sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas 

Rytinės mankštos salėje, lauke, 

netradicinėje aplinkoje. 

Sveikatingumo dienos. 

„Futboliuko“ treniruotės 

ugdytiniams. 

Projekto „Sveikatiada“ vykdymas 

Respublikinis projektas „Kaip 

surasti Lietuvą'2018“ 

(priešmokyklinių grupių 

ugdytiniai) 

Sportinės pramogos su tėvais 

kievienoje grupėje 

Seminaras sveikos gyvensenos 

įgūdžiū formavimo klausimais 

Visus metus 

 

Visus metus 

Visus metus 

 

Visus metus 

Vasario mėn. 

 

Balandžio mėn.8 d. 

 

Gegužės mėn. 

 

Data derinama 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Bendradarbiavimas su tėvais 

sveikatos kompetencijos ugdymo 

klausimais 

Sudaryti sąlygas tėvams stebėti bei 

dalyvauti ugdomojoje veikloje, 

sportinėse pramogose 

Tėvų, vaikų pagalba, kuriant 

sportines erdves lauke (žaidimai 

„Klasės“) 

Visus metus 

 

 

Balandžio mėn 

 

 

Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 
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2. Sudaryti sąlygas tautiškumo ir pilietiškumo ugdymui per socialinę ir pažinimo kompetencijas. 

 

 

Uždavinys Priemonės Data Vykdytojai 

Tautiškumo ir pilietiškumo 

ugdymas per pažinimo 

kompetenciją įvairios veiklos metu 

Papildyti grupes Lietuvos tautiniais 

simboliais 

Lietuvos valstybinių švenčių 

minėjimai. 

Respublikinis projektas „Kaip 

surasti Lietuvą'2018“ 

(priešmokyklinių grupių ugdytiniai) 

Tradicinės ir netradicinės šventės  

Edukacinė savaitė „Aš esu lietuvis“ 

Atviros veiklos: 

„Viščiukų“ grupėje 

„Boružėlių“ grupėje 

„Bitučių“ grupėje 

Anketinė apklausa „Kaip aš pažįstu 

Lietuvą“  

Viktorina priešmokyklinių grupių 

ugdytiniams „Vienas vyras ne talka, 

vienas žodis nekalba“ 

Edukacinė savaitė „ Nebijau kalbėti 

apie jausmus“ 

Atviros veiklos grupėse: 

„Kiškučių“ grupėje 

„Viščiukų“ grupėje 

„Nykštukų“ grupėje 

Anketinė apklausa „Smurtas. Kas 

Visus metus 

 

Visus metus 

 

Vasario mėn. 

 

 

 

Visus metus 

Gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

Lapkričio mėn. 

Pavaduotojas ugdymui 

 

Pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Skirienė 

N.Paulauskienė 

R.Bukauskienė 

L.Lavanaitė, V. Bačiliūnienė 

 

R.Klimakova, N.Šaulienė, 

 V. Žemaitienė 

 

 

 

 

 

K.Gliebienė 

A.Vaitkevičienė 

N. Šaulienė 
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tai?“ J. Paškevičienė, O. Stankevičienė 

Organizuoti darnų, orientuotą į 

vaiką ugdymo procesą 

Siekti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo dermės 

Tėvų įtraukimas į ugdymo proceso 

organizavimą 

Įtraukusis ugdymas/sis 

Vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas 

Visus metus Įstaigos vadovai, administracija, 

Pedagogai 

Tobulinti įstaigos veiklos 

planavimo, darbo organizavimo, 

turto ir lėšų administravimo ir 

valdymo bei įsivertinimo sistemą. 

Metinio plano parengimas ir 

vykdymas 

Programos atnaujinimas. 

Į vaiką orientuoto ugdomosios 

veiklos planavimas remiantis vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimu, 

stebėjimu. 

Vidaus darbo tvarkos tobulinimas. 

Darbuotojų pareiginių aprašų 

atnaujinimas.  

Personalo darbo įsivertinimas 

Visus metus Įstaigos vadovai, administracija, 

pedagogai 

 

2.Mokytojų tarybos veiklos planas 

Turinys  Data Vykdytojai 

Saugios ir estetiškos aplinkos, skatinančios vaikų kūrybiškumą kūrimas,   

įvairesnių būdų ir metodų vaikų sveikatai gerinti ir sveikos gyvensenos įgūdžiams 

ugdyti bei įtvirtinti, ieškojimas 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, logopedo, socialinio pedagogo, 

psichologo ataskaitos. 

 

 

 

Birželio mėn. 

Vadovai  

Pagalbos mokiniui specialistai  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

Pedagogai 
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3.Renginiai 

 

KALENDORINĖS ŠVENTĖS 

  

Renginiai Data Atsakingi 

Šventė „Eglute, lik sveika“ įstaigos 

ugdytiniams 

Sausio mėn. R. Klimakova, V. Greičiuvienė, I. Liaugaudienė 

Užgavėnių šventė įstaigos 

bendruomenei 

Vasario mėn. I. Liaugaudienė, L. Levanaitė, V. Greičiuvienė 

N. Želvienė, V. Gaurilčikaitė, V. Bačiliūnienė, J. Paškevičienė, A.Vaitkevičienė, O. 

Stankevičienė 

Interaktyvus projektas  „Kaip surasti 

Lietuvą 2018“ priešmokyklinių grupių 

ugdytiniams  

 

Vasario mėn. 

 

R. Klimakova, N. Šaulienė,V. Žemaitienė 

V. Greičiuvienė 

Rajoninis konkursas ,,Mano širdelėj 

Lietuva“ 

Kovo mėn. N. Želvienė, I.Liaugaudienė, V.Greičiuvienė, L. Sarulienė 

„Kaziuko mugė“ įstaigos bendruomenei Kovo mėn. I,. Liaugaudienė V.Bačiliūnienė, J. Paškevičienė, V.Greičiuvienė 

„Vaikų ginimo diena“ įstaigos Birželio mėn. R. Macianskienė, J. Paškevičienė, O.Stankevičienė, A. Jankauskaitė, V.Greičiuvienė 

Darbo vasara organizavimas 

Naujų darbo krūvių paskirstymo projektas. 

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 

Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas per socialinę ir pažinimo  kompetencijas 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, logopedo, socialinio pedagogo, 

psichologo ataskaitos. 

Metinio veiklos plano pristatymas 

 

 

Sausio mėn. 

Vadovai  

Pagalbos mokiniui specialistai 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

Pedagogai 
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ugdytiniams 

„Rugsėjo 1-osios šventė“ 

priešmokyklinių ir vyresnių grupių 

ugytiniams 

Rugsėjo mėn. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, V.Greičiuvienė 

Naujametinės šventės „Kalėdų senelio 

belaukiant“ įstaigos ugdytiniams 

Gruodžio mėn. Grupių pedagogai 

Žiemos šventė „Žiemužė snaigėm 

sninga““ 

Vasario mėn. 
Sporto iniciatyvinė darbo grupė 

Pavasario šventė ,,Mes – sportuojanti 

šeima“ įstaigos tevams, vaikams ir 

pedagogams 

Gegužės mėn. Grupių pedagogai 

„Mykoliuko diena“ „Drugelių“ ir 

„Boružėlių“ grupių ugdytiniams ir 

tėvams 

Gegužės mėn. L. Levanaitė, V. Bačiliūnienė, V. Greičiuvienė, K. Gliebienė, N. Paulauskienė 

Išleistuvės „Lik sveikas, darželi“ 

priešmokyklinių gruopių ugdytiniams 

Gegužės mėn. N. Šaulienė, R.Klimakova, V. Žemaitienė 

V.Greičiuvienė 

„Mykolo diena“ priešmokyklinių grupių 

ugdytiniams ir tėvams 

Rugsėjo mėn. R. Klimakova, N. Šaulienė, V. Žemaitienė 

V. Greičiuvienė 

„Rudeninio lapo“ šventė įstaigos 

bendruomenei 

Spalio mėn. I. Liaugaudienė, A. Jankauskaitė , V. Greičiuvienė 

„Arbatos diena“‚ „ Kačiukų“, „Peliukų“ 

ir „Viščiukų“ gurpių ugdytiniams 

Spalio mėn. R. Macianskienė, L.Skirienė, O. Stankevičienė, J.Paškevičienė, A. Vaitkevičienė 

„Pyragų diena“ įstaigos bendruomenei Lapkričio mėn. 

 

Grupių pedagogai 

„Žibintų šventė“ Lapkričio mėn. N.Šaulienė, R.Klimakova, V.Gaurilčikaitė 

A. Jankauskaitė, N. Želvienė, V. Greičiuvienė 

 

 

 

4.Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
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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 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 

 

5.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės planas 

 

Tikslas: Sveikas ir saugus vaikas 

Uždaviniai:  
   1. Vaikų sveikatos stiprinimas ir ugdymas, sveikos aplinkos kūrimas įstaigoje. 

   2. Rizikos veiksnių, galinčių sukelti ligas, numatymas ir jų šalinimas. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Vykdymo laikas Atsakingas asmuo 
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1. „Nesirkime“  Sausio mėn. E. Dirsienė 

2. „Taisyklingos laikysenos ABC“ Vasario mėn. E. Dirsienė 

3. „Stebuklingasis vanduo“  Kovo mėn. E. Dirsienė 

4. „Sveiki dantukai“ Balandžio mėn. E. Dirsienė 

5.  „Gyvūnų mankšta“ Balandžio-gegužės mėn. E. Dirsienė 

6. „Švarios rankytės – sveiki vaikai“ Gegužės mėn. E. Dirsienė 

7. „Saugi vasara“  Birželio mėn. E. Dirsienė 

8. „Kad akytės būtų sveikos“  Rugsėjo mėn. E. Dirsienė 

9. „Apibėk darželį“ Rugsėjo mėn. E. Dirsienė 

10. „Daržovės ir vaisiai – mūsų draugai“  Spalio mėn. E. Dirsienė 

11. „Rūkymo žala“   Lapkričio mėn. E. Dirsienė 

12. „Žiemos pavojai“ Gruodžio mėn. E. Dirsienė 

 

6.Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 

 

Logopedo planas 

 

Tikslas. Ugdymo(si) kokybės bei vaikų  gerovės užtikrinimas, saugios ir atviros aplinkos kūrimas. 

Uždavinai:    

1.Užtikrinti kokybišką logopedinės pagalbos teikimą.  

2.Skatinti ugdytinių  saviraišką ir pilietiškumą plėtojant bendruomenės partnerystę 
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Veiklos 

pobūdis 

 

Tema 

Vykdymo data, 

atsakingi asmenys 

 

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. 

Sausio mėn, VGK nariai 

 

Rugsėjo, sausio mėn. 

 

Per metus 

Parengtas VGK 2018 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 

2.1Vaiko 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. 

2.2. VGK veiklos ataskaita. 

2.3. Specialiojo ugdymo sėkmingumas ir 

problemos įstaigoje. 

Sausio, gegužės, rugsėjo mėn. 

(arba pagal poreikį) 

 VGK nariai, auklėtojos. 

 

 

Sausio, gegužės mėn. 

Bus vertinami ir aptariami  vaikų pasiekimai, 

sunkumai, numatomi tolimesni sunkumų įveikimo 

būdai ir metodai. 

 

 

 

Įvertinti VGK darbo sėkmes ir nesėkmes. 

Pedagogų 

ir tėvų 

edukaci-

nis 

3.1. Ugdytinių pasiekimų ir sunkumų aptarimas 

su  tėvais.  

3.2. Rekomendacijų teikimas pedagogams, 

tėvams dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, 

Visus metus 

 

Bus teikiama kryptinga, efektyvi pagalba 

atsižvelgiant į vaiko poreikius. 

Tėvai ir pedagogai įgis žinių apie vaikų kalbos ir 

kalbėjimo sunkumų įveikimo metodus ir būdus, 
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švietimas, 

ugdymo 

priemoni

ų 

kūrimas. 

ugdymo priemonių naudojimo;  

3.3. Atvirų durų savaitė tėvams ir pedagogams 

„Mokomės bendradarbiauti“. 

3.4. Ugdymo priemonė:  

3.4.1.Laukiniai gyvūnai žiemą. 

3.4.2.Kubeliai artikuliacijos pratimams atlikti. 

Sausio mėn. 

Gruodžio mėn. 

 

Gegužės mėn. 

gebės juos naudoti namuose ir įvairios veiklos 

metu.  

 

Bus lavinamas vaikų artikuliacijos aparatas,  

plėtojamas žodynas, rišlioji kalba, kalbos gramatinė 

sandara. 

Projekti-

nė veikla. 

 

4.1. Mini projekto „Mažoj širdelėj Lietuva“ 

vykdymas. 

 

4.2.Mini projekto “Saulytučiai” vykdymas. 

 

 

 

4.3. Rajoninis protų mūšis SUP tutintiems 

vaikams „100 taisyklingų žodelių Lietuvai“. 

Sausio-kovo mėn. 

L. Sarulienė.V. Greičiuvienė 

 

Balandžio, gegužės mėn. 

N. Želvienė, I. Liaugaudienė 

R. Bukauskienė, L. Sarulienė 

 

Spalio mėn. 

L. Sarulienė 

SUP turinčių vaikų  tautiškumo ugdymas, kalbinių, 

meninių  gebėjimų įtvirtinimas įvairiose aplinkose. 

 

3 – 4 metų vaikų pažintinės, komunikacinės, 

meninės, sveikatos ir socialinės kompetencijos 

ugdymas. Bus lavinama smulkioji motorika, 

erdvinis suvokimas, spalvų diferencijavimas, 

ugdomas vaikų  kūrybiškumas, fantazija.  

 

Taikys įgytas žinias kitose aplinkose, mokysis 

bendradarbiauti, kūrybiškai dirbti grupėje. 

Kvalifika-

cijos 

tobulini-

mas. 

6.1.Dalyvauti PPRC, KPKC,  Kėdainių ŠPT 

organizuojamuose seminaruose specialiojo 

ugdymo teikimo klausimais.  

Visus metus 
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Socialinio pedagogo planas  

 

TIKSLAS – padėti vaikams socializuotis įstaigoje.  

 

UŽDAVINIAI: 

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 

Prevencinė savaitė „Savaitė be patyčių“ Kovo mėn. Ž. Vaitovič, nepilnamečių reikalų inspektorė K. 

Kolevatova 

Ekskursija-išvyka į Kėdainių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą Gegužės mėn. Ž. Vaitovič, prieš. gr. pedagogai 

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 

 
 

Psichologės planas  

 

Psichologo veiklos tikslas – integruotis į lopšelio-darželio bendruomenę, stiprinti lopšelio-darželio ugdytinių psichologinį atsparumą ir 

psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymui/si aplinkos darželyje kūrimą, reikalui esant, padėti atgauti 

dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir ugdytis, aktyviai bendradarbiaujant su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais). 

Uždaviniai:  
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1. nustatyti ugdytinio individualias psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;  

2. stiprinti auklėtojų, tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių dėl elgesio ir 

emocijų sutrikimų;  

3. padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas vaikų ugdymo(si) procese. 

 

Veiklos sritys: 

 Konsultavimas; 

 Individualus darbas su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl elgesio ir emocijų sutrikimų; 

 Psichologinių problemų prevencija, tiriamoji veikla; 

 Bendradarbiavimas su lopšelio – darželio specialistais, auklėtojomis, socialiniu pedagogu; 

 Psichologinių grupių vedimas; 

 Psichologinis švietimas; 

 Kvalifikacijos kėlimas. 

 

 

 

Veikla Data Laukiamas rezultatas 

Intergruotis į lopšelio – darželio bendruomenę, susipažinti su ugdymo proceso 

specifika, prisistatyti auklėtojoms ir vaikų tėvams.  

Spalio – lapkričio mėn. Bendradarbiavimo  

 Ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  psichologinės kortelės 

sudarymas ir  pildymas. 

Visus metus Sklandaus ugdymo proceso 

organizavimas 

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl elgesio ir emocijų sutrikimų, 

stebėjimas grupėse. 

Visus metus Mokomųjų ir korekcinių tikslų 

pasiekimas 

Tėvų raštiško sutikimo gavimas dėl darbo su specialiųjų  ugdymosi poreikių 

elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais ugdytiniais. 

Visus metus Sklandaus ugdymo proceso 

organizavimas 
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Individualių užsiėmimų vedimas su ugdytiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl elgesio ir emocijų sutrikimų. 

Visus metus Vaikų ugdymosi poreikių 

tenkinimas 

Bendruomenės renginių organizavimas ir dalyvavimas kartu su socialine 

pedagoge psichologinėmis ir socialinėmis temomis. 

Visus metus Mokomųjų ir korekcinių tikslų 

pasiekimas 

Metodinės medžiagos kaupimas, psichologo kabineto materialinės bazės 

turtinimas. 

Visus metus Ugdymo proceso tobulėjimas 

Darbas vaiko gerovės komisijoje. Visus metus Vaikų ugdymosi poreikių 

tenkinimas 

Veikla krizių valdymo darbo grupėje. Organizuoti ir teikti psichologinę 

pagalbą krizių metu. Įvykus krizei, padėti atkurti įprastą lopšelio – darželio 

veiklą. 

Visus metus Vaikų ugdymosi poreikių 

tenkinimas 

Psichologo dokumentacijos pildymas. Visus metus Ugdymo proceso analizė 

 Dalyvavimas Lietuvos Psichologų sąjungos organizuojamose seminaruose.  Pagal veiklos planą Kvalifikacijos kėlimas 

 

Dalyvavimas miesto specialiųjų pedagogų (psichologų) KPKC ir PPT 

organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose. 

Pagal veiklos planą Kvalifikacijos kėlimas 

Dalyvavimas lopšelyje-darželyje, mieste, respublikoje organizuojamuose 

kursuose, seminaruose, projektuose, parodose. 

Pagal veiklos planą Kvalifikacijos kėlimas 

Naujausios specialiosios literatūros studijavimas. Visus metus Saviugda 
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Metodinių rekomendacijų papildymas (pedagogams, ugdantiems specialiųjų 

poreikių vaikus) 

II pusmetis Gerosios patirties sklaida 

Individualių ir grupinių konsultacijų teikimas psichologinių sunkumų 

šalinimui ir prevencijai. 

Visus metus Dalykinis ir profesinis pedagogų 

bendradarbiavimas 

Konsultacijos pedagogams. Visus metus Išsiaiškinus vaikų pasiekimus 

numatomos tolimesnio darbo 

gairės 

Lopšelio – darželio personalo mokymai  II pusmetį Dalykinis ir profesinis pedagogų 

bendradarbiavimas 

Dalyvauti  įstaigos grupių  tėvų susirinkimuose. Pagal planą Ryšių su tėvais tobulėjimas 

Informuoti tėvus apie vaiko pažangą, sunkumus, problemas. Visus metus Ryšių su tėvais tobulėjimas 

Vaikų tėvų (globėjų), kitų bendruomenės narių konsultavimas, švietimas 

psichologiniais klausimais. 

Visus metus Ryšių su tėvais tobulėjimas 

 I pusmečio veiklos analizė. Sausis Ugdymo proceso analizė 

 II pusmečio veiklos analizė. Birželis Mokymo gairių numatymas 

2018/2019m.m. 

 

8. Darbas su šeima 

 

Veikla Data Atsakingas 
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Atviros kompleksinės veiklos tėvams visose amžiaus grupėse 

Sportinės pramogos su tėvais visose amžiaus grupėse „Mes sportuojanti šeima“ 

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. 

Edukacinių erdvių kūrimas lauke  „Kūriame žaidimų erdves kartu“  

Susitikimas su tėvais: „Mano vaikas pradeda lankyti lopšelį“ 

Akcija  „Keliaujanti knyga. Paskaityk man pasakėlę“ 

Kovo mėn. 

Gegužės mėn. 

 

Spalio,balandžio mėn. 

 

 

Gegužės  mėn. 

Gegužės  mėn. 

Lapkričio mėn. 

Pavaduotojas ugdymui 

Pedagogai  

Ūkvedys 

 

Kultūriniai – pramoginiai, projektiniai renginiai pagal planą 

Tradicinės ir netradicinės šventės 

Visus metus 

 

Pavaduotojas ugdymui 

Pedagogai 

Individualūs susitikimai su tėvais, dėl vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 

 

Spalio-gegužės mėn. Pedagogai 

Vaikų ir tėvų darbelių parodos 

„Kūriu iš antrinių žaliavų“ 

„Linksmosios daržovės“ 

„Kalėdinis varpelis“ 

 

Pagal planą. 

Kovo mėn. 

Spalio mėn. 

Gruodžio mnė. 

Pedagogai 

 

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

 

Pedagoginės ir metodinės patirties skaida 

Veiksmo apibūdinimas Data Atsakingas 
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1. Edukacinė savaitė „Aš esu lietuvis“ 

Atviros veiklos: 

„Viščiukų“ grupėje 

„Boružėlių“ grupėje 

„Bitučių: grupėje 

Anketinė apklausa „Kaip aš pažįstu Lietuvą“   

 

2. Edukacinė savaitė „ Nebijau kalbėti apie jausmus“ 

Atviros veiklos grupėse: 

„Kiškučių“ grupėje 

„Viščiukų“ grupėje 

„Nykštukų“ grupėje 

Anketinė apklausa „Smurtas. Kas tai?“ 

Balandžio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio mėn. 

Pavaduotojas ugdymui 

 

L.Skirienė 

N.Paulauskienė 

R.Bukauskienė 

L.Levanaitė, V.Bačiliūnienė 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 

K. Gliebienė 

A.Vaitkevičienė 

N.Šaulienė 

J.Paškevičienė, O. Stankevičienė 

 

 

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, ūkvedys 

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 6,9 I-IV ketv. Direktorius 
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Iš viso prekėms ir paslaugoms    

Aplinka    

Medikamentai 0,1 III ketv. Sveikatos priežiūros specialistas 

Šildymas 17,01 I-IV ketv. Ūkvedys 

Elektros energija 6,5 I-IV ketv. Ūkvedys 

Ryšių paslaugos 0,8 I-IV ketv. Ūkvedys 

Apranga ir patalynė 0,5 II-IV ketv. Ūkvedys 

Spaudiniai 0,1 II-IV ketv. Ūkvedys 

Kitos prekės (santechninės, ūkinės) 3,0 I-IV ketv. Ūkvedys 

Komandiruotės 0,1 I-IV ketv. Direktorius 

Vandentiekis ir kanalizacija 3,5 I-IV ketv. Ūkvedys 

Kvalifikacijos kėlimas 0,2 I-IV ketv. Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Šiukšlės 2,0 I-IV ketv. Ūkvedys 

Kitos paslaugos 1,7 I-IV ketv. Ūkvedys 

Iš viso prekėms ir paslaugoms    

 

VII. SKYRIUS 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas: Vykdyti atestaciją pagal atestacijos nuostatus  

 

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 
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Naujų dokumentų analizė Kursai 

Darbas metodinėse grupėse 

Nuolat  Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

Perspektyvinės pedagogų atestacijos programos  

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  

 

Tikslas: Siekti ugdymo kokybės, užtikrinant kokybišką paslaugų teikimą.  

Uždaviniai: 

1. Pedagoginio proceso organizavimo lygio įvertinimas ir įsivertinimas. 

2. Darbo metodų, formų, ir veiklų analizė. 

3. Pedagoginės kompetencijos įvertinimas ir įsivertinimas.  

 

Turinys Data Vykdytojas 

Renginių organizavimas Pagal numatytą renginių planą. Visus metus Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

Vaikų užimtumas lauke Visus metus Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

Grupių stendai Rugsėjo, gegužės 

mėn. 

Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

Dokumentacijos tvarkymas: 

1. grupių elektorinių dienynų priežiūra; 

2. grupių veiklų planavimas; 

Visu metus Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 
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Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas Spalio, gegužės 

mėn. 

Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

Ugdomojo proceso organizavimas: 

a) rytinių mankštų pravedimas; 

b) pasiruošimas kūno kultūros valandėlėms, jų pravedimas; 

c) popietinių veiklų organizavimas; 

d) ugdomosios veiklos organizavimas priešmokyklinio, ikimokyklinio 

ugdymo grupėse; 

e) muzikinių veiklų organizavimas 

f) dalyvavimas atvirose veiklose, vakaronėse. 

Visus metus Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

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 

 Rugpjūčio mėn. Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui  

Ūkvedys  

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.  

 

Poreikis Veiklos formos Atsakingas 

Informacinių technologijų naudojimas Kompiuterinio raštingumo kursai, 

Individualios konsultacijos 

Pedagogai 

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

Vadybos, administravimo tobulinimas Seminarai, 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 

 

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 
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Kitų sričių specialistai 

 

Atliekant auditą, pateikiant 

ataskaitas 

 

Tikslinis turto ir lėšų panaudojimas. 

MK lėšų panaudojimas 

Saugios ir sveikos aplinkos vertinimas įstaigoje 

 

 

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. 

 

 

X. SKYRIUS 

PRIEDAI 

 

 

INICIATYVINIŲ DARBO GRUPIŲ PLANAI: 

Sporto ir sveikatingumo 

„Futboliukas“ 

Interjero 

Vaidybos ir viktorinų 

Projektų rengimo 

Veiklos kokybės įvertinimo 

Savivaldos institucijos 
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