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PATVIRTINTA  

Kėdainių lopšelio–darželis ,,Varpelis“  

direktoriaus 2020 m. sausio 31 d.  

įsakymu Nr. V- 08 

 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (2011, Nr. 38-1804); 

 Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatais; 

 Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ 2018-2020 m. strateginiu planu; 

 Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ Ikimokyklinio ugdymo programa; 

 Bendrąją priešmokyklinio ugdymo (si) programa; 

 Švietimo strategijos 2013-2022 m. Lietuvos švietimo nuostatomis; 

 Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos sprendimais; 

 SWOT analize, veiklos plano išvadomis už 2019 m. 

 

Veiklos planą rengė darbo grupė: 

 Pirmininkė - direktorė Danutė Vaičiulienė; 

 Nariai: direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Miliškevičienė, mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas: Nijolė Šaulienė, Nijolė Želvienė, Rima Macianskienė, Jurgita Žukienė. 

 

Veiklos planas parengtas vadovaujantis lopšelio-darželio ,,Varpelis“ direktoriaus 2019-12-18 įsakymu Nr. V-65 
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II SKYRIUS 

 

2019 M. METŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 2019 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. Vaiko ugdymas – vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko 

prigimtimi, individualumu. Vaikas gali laisvai rinktis veiklą, turi galimybę samprotauti, daryti sprendimus, taisyti klaidas ir tokiu būdu programuoti ir 

formuoti savo asmenybę. Pripažįstama vaikų kultūra, kaip vertybė, o vaikai – kaip aktyvūs bei išradingi savo aplinkos kūrėjai. Bendruomenės nariai 

jaučiasi saugūs, veikia pagalbos teikimo ir bendruomeninių poreikių tenkinimo sistema. Dėmesys žmogiškiesiems ištekliams – darbuotojų 

pripažinimui, motyvavimui, nuolatiniam tobulėjimui, profesinės kompetencijos kėlimui. Bendruomenės nariai didžiuojasi ikimokykline įstaiga, 

dalyvauja kuriant jos politiką bei jos įgyvendinimo strategiją ir prisiima už tai atsakomybę. 

 Įgyvendinant Darželio strateginį planą siekiama užtikrinti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią ugdymo kokybę, paslaugų 

prieinamumą. Strateginis Darželio planas ir metinio veiklos plano veiksmingumas pasireiškia įstaigos veiklos kokybės ir vaikų ugdymo kokybės 

suderinamumu. 

 Metinio veiklos plano įgyvendinimas. Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ veikla buvo vykdoma vadovaujantis įstaigos nuostatais, metiniu 

veiklos planu, Ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo (si) programa, iniciatyvinių darbo grupių planais 2018 m. veiklos 

planas sudarytas atsižvelgiant į strateginį 2018–2020 m. įstaigos planą. 

 1. TIKSLAS: Padėti vaikui įgyti visuminę sveikatos sampratą.  

 UŽDAVINIAI: 

 Ugdyti socialinę emocinę kompetenciją įvairių veiklų metu. 

 Ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. 

 Organizuoti judrias veiklas.  

 Svarbiausi pasiekti rezultatai įgyvendinant šiuos uždavinius: 

 Keturioliktus metus dalyvavome Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų 

konkurse. 2019 m. parengėme ir įgyvendiname projektą „Mano jausmai II“, gavome 500 Eur finansavimą, įsigijome du komplektus Kimochy 

lėlių. 7 pedagogai kėlė kvalifikacija SEU klausimais. 

 Įstaigos vaikų susitikimas su poete Indre Gaskaite „Pažintis su neregio pasauliu“. 
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 Siekiant pagerinti įstaigos bendruomenės psichologinį ir emocinį saugumą, įstaiga teikė paraišką ir gavo finansavimą 0,5 etato psichologo 

pareigoms iš ES papildomo finansavimo lėšų „Saugios aplinkos kūrimas II mokykloje“. Psichologė teikė psichologinę-konsultacinę pagalbą 

vaikams, tėvams, mokytojams. 

 Nuo 2019 m. sausio 1 d. vaikai maitinami pagal „Sveikatai palankus“ parengtus valgiaraščius ir technologines korteles.  

 Priešmokyklinių grupių vaikų susitikimas su poete Neringa Tik, sveikos gyvensenos klausimais. 

 Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas fizinei sveikatai užtikrinti. Įstaigoje vyko sporto ir sveikatingumo iniciatyvinės darbo grupės renginiai, 

„Futboliuko“, krepšinio, treniruotės 3–6 metų vaikams, sveikatingumo diena – kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį. 

 Vadovaujantis UAB „Tuvlita“ atlikta techninio patikrinimo „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ higienos norma HN 131:2015 ataskaita, 

atnaujintas lauko inventorius ir užtikrintas įrenginių saugumas. 

 Įstaigos mokytojai yra Respublikos ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) nariai.  

 Mokytoja Aušra Jankauskaitė dalyvavo mokymuose Lietuvos Futbolo federacijos C licencijai gauti. 

Įstaigoje vykdomi projektai ir programos: 

 Respublikinis projektas „Sveikuolių sveikuoliai“; 

 Respublikinis draugiškas SEU projektas priešmokyklinių grupių vaikams „Dramblys 2019“; 

 Projektas „Manos jausmai II“; 

 Respublikinis projektas „Futboliuko Kalėdos“ Kaune, Futbolo akademijoje; 

 Įstaigos priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo Kėdainių krepšinio klubo „Nevėžis“ surengtoje pramogoje „Mano super herojus“ Kėdainių 

arenoje; 

 Respublikinis projektas „Aš žaliasis agurkėlis“; 

 Tarptautinė programa „Zipio draugai“; 

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

 Respublikinis projektas „Sveikatiada“; 

 Respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“; 

 Respublikinis projektas „Futboliukas“. 

 Respublikiniame konkurse „Švarių rankų šokis“ 

 2. TIKSLAS: Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų tautiškumą ir pilietiškumą netradicinėje aplinkoje . 

UŽDAVINIAI 

 Ugdyti artimiausios aplinkos ir savo miesto pažinimą. 

 Pagerinti mokymosi kokybę, įdiegiant virtualią aplinką socialinei emocinei kompetencijai ugdyti. 

 Svarbiausi pasiekti rezultatai įgyvendinant šiuos uždavinius: 
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 Trys priešmokyklinio ugdymo grupės aprūpintos interaktyviomis lentomis. 

 Vyko edukacinė savaitė „Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas edukacinių veiklų metu“ (Duonos kelias, Medaus kelias, Velykų papročiai ir 

tradicijos ). 

 Edukacinė savaitė „Edukacinių veiklų organizavimas netradicinėje aplinkoje“ (Išvykos į ūkininko Kvedaro ūkį, Kėdainių krašto muziejų, 

miesto M. Daukšos biblioteką, filialą Gegučių gatvėje, miesto ligoninę, IKI prekybos centrą, Kėdainių „Ryto“ progimnaziją, odontologijos 

kliniką.) Edukacines veiklas grupėse vedė ir supažindino su profesijomis tėvai - policijos pareigūnas, eigulys, šunų veisėjas, karininkas, virėjas, 

gydytojas. 

 Ugdytiniai dalyvavo rajoniniame folkloro festivalyje „Ei, mažiukai duokim garo“. 

 Rajono dainų ir šokių šventėje „Kaip skamba Lietuva“. 

Įstaigoje vykdomi projektai ir programos: 

 Nacionalinis ilgalaikis savanorystės projektas „Atrask save“; 

 Respublikinis aplinkos apsaugos projektas ,,Mes rūšiuojam“; 

 Respublikinis projektas „SaulyTučiai“; 

 Ilgalaikis respublikinis projektas „Žaidimai moko“; 

 Ilgalaikis respublikinis projektas „Vėduoklė Mamai 2019“ (koordinatoriai Kėdainiuose). 

 VGK VEIKLA.  

 LOGOPEDAS. Logopedines pratybas lankė 41 vaikas. Įveikti 8 ugdytinių kalbos ir kalbėjimo sunkumai.  

 SOCIALINIS PEDAGOGAS. Socialinis pedagogas organizavo prevencinį darbą su vaikais ir jų tėvais, su grupių mokytojais lankėsi 

stebimose šeimose, vedė individualias konsultacijas tėvams. Organizavo prevencinę veiklą „Mes prieš smurtą“. Įstaigą lankančių vaikų tėvams 

suteiktos lengvatos už vaikų išlaikymą vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016-12-30 sprendimu Nr. TS-268. 50% mokesčio 

lengvata suteikta 38 vaikams. Įstaigoje yra 1 socialiai remtina, 8 stebimos, 10 daugiavaikių šeimų. 

 PSICHOLOGAS. Psichologė teikė psichologinę (individualią) pagalbą 23 vaikams, 28 tėvams. 

 Tėvų poreikiams tenkinti įstaigoje veikia pailgintos dienos grupė iki 19.00 val. Šia paslauga naudojasi 39 % ugdytinių. 

NEFORMALUS ŠVIETIMAS 

 Buvo vykdomos 7 neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 75 proc. vaikų. 

GRUPĖS, VAIKŲ SKAIČIUS 

2019 m. rugsėjo 1 d. Kėdainių lopšelyje-darželyje „Varpelis“ sukomplektuota 11 grupių, jas lanko 206 ugdytiniai: 

1. Trys ankstyvojo amžiaus grupės (1,5-3 metų) - 49 vaikai. 

2. Penkios ikimokyklinio amžiaus grupės (3-6 metų ) – 100 vaikų. 
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3. Trys priešmokyklinio amžiaus grupės (6-7 metų) - 57 vaikai. 

DARBUOTOJAI 

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

direktoriaus parengtuose pareigybių aprašymuose, tvarkose bei instrukcijose. Vadovaujantis 2017-03-31 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. TS- 52 didžiausias leistinas pareigybių skaičius įstaigoje - 44,4. 2019 m. įstaigoje dirbo 50 darbuotojų, iš jų 23 pedagogai, 27 – 

kiti darbuotojai. Įstaigos valdymas grindžiamas pasitikėjimo, atsakomybės, tarimosi, lyderystės puoselėjimu. Vykdant metinį veiklos planą  

direktorius su komanda inicijavo Mokytojų tarybos veiklą. Aktyviai dalyvavo kitų įstaigos savivaldos institucijų veiklose. Teikė informaciją 

pedagogų ir tėvų bendruomenei apie lopšelio-darželio lėšų panaudojimo tikslingumą, supažindino su 2019 metų veiklos tikslais ir uždaviniais. 

2019 m. suformuotos einamųjų metų užduotys aptarnaujančiam personalui ir administracijai, direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS  

 Iš viso įstaigoje dirbo 23 pedagogai, turintys reikiamą išsilavinimą ir kvalifikacines kategorijas: 3 metodininkai, 13 vyresniųjų mokytojų, 7 

mokytojai. Mokytojai ir administracijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją, dalyvaudami savo srities, vadybos, dalykų, psichologijos seminaruose, 

edukacinėse išvykose. 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. 

UGDYMO PROCESAS 

 Kryptingai įgyvendintos įstaigos savitumą ir kokybišką ugdymą laiduojančios programos: lopšelio-darželio „Varpelis“ Ikimokyklinio ugdymo 

programa, Bendroji priešmokyklinio ugdymo (si) programa. Praktikoje taikytas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Siekiant 

visuminio vaiko asmenybės ugdymosi, vaikai buvo įvertinti 18-oje sričių (ikimokyklinis ugdymas), 6 kompetencijose (priešmokyklinis 

ugdymas). Pasiekimų aprašo taikymas padėjo pedagogams vaiko ugdymą ir numatomus ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą  aptarti bei derinti 

su ugdytinių tėvais. Ugdymo procesas grindžiamas vaiko teisėmis veikti, išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką sprendimams. Bendraudami su 

vaiku pedagogai siekia, kad vaiko ir suaugusiojo santykiai taptų lygiaverčiais. Sprendimai daromi ne dėl vaiko, bet su vaiku.  Bendruomenės 

narių tarpusavio bendradarbiavimas, vyraujant darnai, savitarpio supratimui ir susitarimui laiduoja glaudžius kontaktus, galimybę įveikti 

problemas ir siekti tikslo. 

 Bendruomenės nariai pripažįsta vaikų kultūrą kaip vertybę, o vaikus – kaip aktyvius savo aplinkos kūrėjus. Įstaigoje vyrauja atmosfera, 

skatinanti visų bendruomenės narių įsitraukimą į veiklą, sudaro galimybę tobulėti, būti pripažintam ir vertinamam.. Darželis turi savitas 

tradicijas, priimtinas visai bendruomenei. Kuriama aplinka jauki, estetiška, saugi, pritaikyta bendruomenės narių poreikiams.  

 Siekiant reprezentuoti įstaigą bei teikiamų paslaugų įvairovę teikiama aktuali, savalaikė informacija ugdytojams ir visuomenei internetinėje 

svetainėje www.kedainiaivarpelis.lt 

 Lopšelio-darželio „Varpelis“ 2019 m. veiklos planas (sudėtinė strateginio plano dalis) aptartas darbo grupėse, mokytojų tarybos posėdyje. 95 

proc. metinio veiklos plano numatytų uždavinių ir priemonių įgyvendinta. 

http://www.kedainiaivarpelis.lt/
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III SKYRIUS 

 

SSGG ANALIZĖ 

 

Pranašumai (Stiprybės) 

 Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių 

tenkinimas. 

 Tvarkinga duomenų apsaugos bazė 

 Vaikų maitinimas organizuotas vadovaujantis „Sveikatai palanki“ mitybos 

rekomendacijomis. 

 Estetiškai sutvarkyta vidaus aplinka suteikia jaukumo ir šilumos jausmą, 

bei sukuria gerą darbinę atmosferą tiek pedagogams tiek ir auklėtiniams, 

bei jų tėveliams. 

 Internetinė prieiga visuose kabinetuose ir grupėse. 

 Dauguma vaikų įstaigoje pasiekia aukštą pasirengimo mokyklai lygį bei 

atitinka pedagogų ir tėvų lūkesčius. 

 Maža darbuotojų kaita. 

 Pedagogams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją, studijuoti. 

 Pagalba specialiųjų poreikių vaikams yra veiksminga. 

 Darželyje dirba iniciatyvūs, kūrybiški, turintys pakankamai kompetencijos 

ir patirties pedagogai. 

 Prevencinių programų: ,Zipio draugai“, ,,Mano jausmai II“, „Dramblys“ 

taikymas. 

 Tikslingai naudojami įstaigai skirti asignavimai. 

Trūkumai (Silpnybės)  

 Nepilnai išnaudojamos naujųjų technologijų 

galimybės ugdymo proceso tobulinimui. 

 Pedagogai susiduria su pedagoginės patirties 

problemomis; trūksta įgūdžių darbui su naujos alfa 

kartos vaikais. 

 Sukurta įstaigos vidaus audito įsivertinimo ir 

vertinimo sistema yra tobulintina. 

 Reikalinga pastato išorės renovacija. 

 Įstaigos bendruomenė stokoja patirties rengiant ES 

edukacinius projektus. 

 Prastėjantys vaikų sveikatos rodikliai. 

 

Galimybės 

 Nuolat siekti profesinio tobulėjimo, dalyvaujant rajoniniuose, 

respublikiniuose projektuose, konkursuose, akcijose, parodose.  

 Efektyvesnis informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese. 

 Įstaigos darbuotojų įsivertinimo sistemos tobulinimas, kuris tiesiogiai 

įtakotų lopšelio - darželio veiklos, tradicijas. 

 Ugdymo turinio planavimas remiasi valstybinėmis rekomendacijomis, 

Grėsmės 

 Vaikų skaičiaus mažėjimas dėl žemo gimstamumo 

lygio, didėja konkurencija tarp įstaigų 

 Ekonominiai, demografiniai ir socialiniai sunkumai, 

didėjanti šeimų migracija. 

 Lėti ikimokyklinio ugdymo įstaigų renovacijos 

tempai. 
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šeimos, vietos bendruomenės poreikiais. 

 Sukurta gerai veikianti tėvų ir kitų asmenų sutikimo, priėmimo ir 

informavimo sistema. 

 Racionalus įstaigai skirtų lėšų panaudojimas, modernizuojant įstaigos 

materialinę bazę 

  Organizuoti bendruomenės veiklą, grindžiamą, kiekvieno dalyvavimu, 

bendradarbiavimu, komandiniu darbo metodu ir atsakomybe. 

 Ugdyti bendruomenės poreikį keistis, kartu, su visa įstaigos bendruomene, 

ugdyti visiems priimtinas įstaigos vertybes bei kurti kultūrinį klimatą. 

 Naujų, motyvuotų pedagogų ir specialistų pritraukimas į įstaigą  

 Sensta pedagogų bendruomenė, trūksta jaunų 

specialistų, žmogiškieji faktoriai – trūksta tinkamų 

kandidatų pareigoms užimti. 

 Daugėja vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, emocijų 

ir elgesio sutrikimų. 

 Aktyviųjų įstaigos darbuotojų ,,perdegimo“ grėsmė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

IV SKYRIUS 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

 

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 

 

 Sveikatos saugojimas ir stiprinimas. 

 Žmogaus ir gamtos ryšys. 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

TIKSLAI: 

1. Ugdyti kūrybingą, iniciatyvų, sveiką ir saugų vaiką. 

2. Gamtos pažinimas įvairių veiklų metu. 

 

UŽDAVINIAI: 

1.1. Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos nuostatas ir gebėjimus; 

1.2. Siekti geranoriško bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima, kaip vienos pagrindinių sąlygų, nulemiančių vaikų ugdymo (si) 

sėkmę; 

1.3. Kurti saugią ir sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą, taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus bei priemones. 

2.1. Stebėjimų ir analizavimų būdu formuoti suvokimą apie gamtos kaitą kiekvienu metų laiku; 

2.2. Ugdyti ekologinius įgūdžius per praktinę veiklą. 
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V SKYRIUS 

 

1. Veiklos turinio planavimas 

 

1. TIKSLAS. Ugdyti kūrybingą, iniciatyvų, sveiką ir saugų vaiką. 

Uždavinys Priemonės Data Vykdytojai 

1. Ugdyti vaikų sveikos 

gyvensenos nuostatas ir 

gebėjimus; 

Edukacinė savaitė –„Sveikatingumo diena“ įstaigoje 

Atviros veiklos: 

1. „Meškučių“ grupėje (4-5 m.)  

2. „Varliukų“ grupėje (5-6 m.) 

3. „Pelėdžiukų“ grupėje (6-7 m.) 

 

Viktorina priešmokyklinio amžiaus vaikams „Mes Lietuvos 

vaikai“. 

 

Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų loginio 

mąstymo edukacinis projektas „Šimtmečio vaikai 2020“. 

 

Sportinė pramoga „Geltona, žalia, raudona“ su lopšelio-

darželio „Puriena“ 5-6 m. vaikais. 

 

Draugiškas SEU projektas „Dramblys 2020“ 

priešmokyklinių ir vyresnių grupių vaikams. 

 

Seminaras – praktikumas įstaigos pedagogams: „Kūno 

kultūra ir mankšta ikimokyklinėje įstaigoje“. 

Vasario mėn. 

 

 

 

 

 

Vasario 16 d. 

 

 

Vasario-kovo 

mėn. 

 

Kovo 11 d. 

 

 

Kovo 2-6 d.  

 

 

Kovo mėn. 

Pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojos 

N.Želvienė 

A. Jankauskaitė 

R. Klimakova 

 

N. Šaulienė, R. Klimakova, E. 

Stasiukonienė, J. Navickė, O. 

Stankevičienė 

Grupių mokytojai 

 

 

A.Jankauskaitė, N. Paulauskienė, V. 

Gaurilčikaitė, K. Gliebienė 

 

Pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojos 

 

Pavaduotojas ugdymui 

2. Siekti geranoriško 

bendruomenės 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

Seminaras įstaigos pedagogams „Kimochy – raktas į 

jausmų pasaulį“. 

Seminaras praktikumas tėvams „Kimochy lėlės, kas tai?. 

 

Edukacinės veiklos kiekvienoje grupėje „Velykos su 

Vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

Pavaduotojas ugdymui  

 

Pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojos 
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šeima, kaip vienos 

pagrindinių sąlygų, 

nulemiančių vaikų 

ugdymo (si) sėkmę; 

 

šeima“ 

 

Paroda „Dovana grįžtantiems paukščiams“. 

 

Šeimos sporto šventės kiekvienoje grupėje „Aš, tėtis ir 

mama, mes sportuojanti šeima“. 

 

Dalyvavimas socialinio emocinio ugdymo programose:  

„Zipio draugai“ – priešmokyklinio amžiaus vaikams, 

„Mano jausmai II“ – ikimokyklinio amžiaus vaikams, 

„Dramblys 2020“ draugiškas SEU projektas 

priešmokyklinio ir vyresnių grupių vaikams. 

Balandžio mėn. 

 

Balandžio mėn. 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

Visus metus 

  

 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 

Pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojos 

Pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojos 

 

 

Pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojos 

3. Kurti saugią ir sveiką 

ugdymo aplinką, 

skatinant fizinį 

aktyvumą, taikant 

tradicinius ir 

netradicinius ugdymo 

būdus bei priemones; 

Renginiai pagal Sporto ir sveikatingumo iniciatyvinės 

darbo grupės planą. 

 

Projekto „Mano jausmai II“ vykdymas. 

 

Dalyvavimas respublikiniuose projektuose: 

„Sveikatiada“;  

„Futboliukas“ ; 

„Mažųjų olimpinės žaidynės 2020“;  

„Mano jausmai II“; 

„Dramblys 2020“; 

„Mano žalioji palangė“; 

„Mažieji sodeliai“; 

Atnaujinti „Basų kojų“ taką. 

 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

Pavaduotojas ugdymui, mokytojai 

 

 

 

2 . Gamtos pažinimas įvairių veiklų metu. 

 

Uždavinys Priemonės Data Vykdytojai 

1.Stebėjimų ir 

analizavimo būdu 

Kompleksinė veikla lauke. 

Edukacinė savaitė „Aš gamtai – gamta man“  

Rugsėjo mėn. 

 

Pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojos  
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formuoti suvokimą apie 

gamtos kaitą. 

 

Atviros veiklos: 

1.„Bitučių“ grupėje (5-6 m.) 

2. „Nykštukų“ grupėje (6-7 m.) 

3. „Boružėlių“ grupėje (3-4 m.) 

„Žaliojo takelio“ pristatymas įstaigos bendruomenei 

 

Priešmokyklinių ir vyresnių grupių vaikų ekskursija į 

Pašilių stumbryną. 

 

Konferencija-praktikumas tėvams „R.Štainer metodo 

elementų taikymas įstaigoje“ 

 

Aplanko išleidimas „Vaikų pagaminti patiekalai“. 

 

„Žibintų šventė“ J. Monkutės -Marks muziejuje-galerijoje. 

 

„Arbatos diena“ įstaigoje. 

 

 

Spalio mėn. 

 

 

 

Spalio mėn. 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

Gruodžio mėn. 

 

Gruodžio mėn.  

 

I.Liaugaudienė 

E.Stasiukonienė 

L. Levanaitė 

 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 

 

Pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojos 

 

 

Pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojos 

2. Ugdyti ekologinius 

įgūdžius per praktinę 

veiklą. 

 

 

 

„Žaliojo takelio“ įrengimas. 

 

Tyrinėjimo erdvės įrengimas aikštelėse. 

 

Ekologinis konkursas tema: „Mano žalioji palangė“. 

 

Ekologinis konkursas tema: „Mažieji sodeliai“. 

 

Paroda iš antrinių žaliavų „Naujas pakuotės gyvenimas“. 

 

Aprūpinti grupes gamtos stebėjimui reikalingomis 

priemonėmis, plakatais. 

 

Visus metus 

 

Lapkričio mėn 

 

Visus metus 

 

 

Visu metus 

 

Spalio mėn. 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

Pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojos 
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2.Mokytojų tarybos veiklos planas 

 

 

 

 

 

 

Turinys Data Vykdytojai 

Vaikų sveikata ir saugumas. 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas (priešmokyklinis - OP PA, 

vyresnieji – PI KA, jaunesnysis amžius – YHA GA vertinimo 

aplankai). 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, logopedo, socialinio 

pedagogo, psichologo ataskaitos. 

Darbo vasarą organizavimas. 

Naujų darbo krūvių paskirstymo projektas. 

 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

Vadovai 

Pagalbos mokiniui specialistai 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

Grupių mokytojai 

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 

Grupių mokytojai 

Gamtos pažinimas per įvairias veiklas . 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas  priešmokyklinis - OP PA, 

vyresnieji – PI KA, jaunesnysis amžius – YHA GA vertinimo 

aplankai). 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, logopedo, socialinio 

pedagogo, psichologo ataskaitos. 

Metinio veiklos plano pristatymas. 

Vadovo ataskaita. 

 

 

Sausio mėn. 

 

Vadovai 

Pagalbos mokiniui specialistai 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

Grupių mokytojai 
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3.Mokytojų metodinės veiklos planas 

 

Pedagoginės ir metodinės patirties skaida 

Veiksmo apibūdinimas Data Atsakingas 

Edukacinė savaitė –„Sveikatingumo diena“. 

Atviros veiklos: 

„Meškučių“ grupėje (4-5 m.). 

„Varliukų“ grupėje (5-6 m.). 

„Pelėdžiukų“ grupėje (6-7 m.). 

 

Edukacinė savaitė „Aš gamtai – gamta man“. 

Atviros veiklos: 

„Bitučių“ grupėje (5-6 m.). 

„Nykštukų“ grupėje (6-7 m.). 

„Boružėlių“ grupėje (3-4 m.). 

„Žaliojo takelio“ pristatymas įstaigos bendruomenei. 

 

Konferencija praktikumas tėvams „R. Štainer elementų taikymas 

įstaigoje“. 

 

 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

 

 

 

 

Spalio mėn. 

 

 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 

N.Želvienė 

A.Jankauskaitė 

R.Klimakova 

 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 

I.Liaugaudienė 

E.Stasiukonienė 

L.Levanaitė 

 

 

 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui, grupių 

mokytojai 
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4. Mokytojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo programa  

 

Poreikis Veiklos formos Atsakingas 

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

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

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimas pagal sritis. Seminarai, kursai, individualios 

konsultacijos 

Pavaduotojas ugdymui 

Projektų rengimas ir vykdymas Darbo grupės Pavaduotojas ugdymui 

Kelti pedagogų kvalifikaciją IKT srityje.  Seminarai, individualios konsultacijos Pavaduotojas ugdymui, direktorius 

Skatinti pedagogų iniciatyvą savarankiškai domėtis naujausia 

pedagogine ir metodine literatūra. Seminarus organizuoti įstaigoje. 

Seminarai, kursai, individualus 

mokymas 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Sudaryti sąlygas pedagogams dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

Nuolatinis mokymas Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Analizuoti ir tirti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Individualūs pokalbiai Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Dalykinės informacijos sklaida grįžus iš seminarų. Gerosios patirties sklaida Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Darbo patirties (atvirų) veiklų stebėjimas ir aptarimas. Metodinės dienos, individualios 

konsultacijos 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Racionaliai naudoti kvalifikacijai skirtas lėšas. Seminarai, kursai, konsultacijos Direktorius, buhalteris 

Plėtoti profesinį bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąją patirtimi, 

siekiant ugdymo proceso kokybės gerinimo. 

Nuolatinis mokymas Direktorius, pavaduotojas ugdymui 
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5. Renginiai 

 

Renginiai Data Atsakingi 

Šventė „Eglute, lik sveika“ įstaigos vaikams. Sausio mėn. N. Šaulienė, R. Klimakova, J. Navickė, Stasiukonienė, V. Greičiuvienė,  

Viktorina priešmokyklinio amžiaus vaikams „Mes 

Lietuvos vaikai“. 

Vasario 16 d.. R. Klimakova, N.Šaulienė, E.Stasiukonienė, J. Navickė, O. Stankevičienė, 

V.Greičiuvienė 

„Kaziuko mugė“ įstaigos bendruomenei. Kovo 4 d. I,. Liaugaudienė V.Bačiliūnienė, J. Žukienė, V.Greičiuvienė 

Sportinė pramoga su lopšelio-darželio „Puriena“ 5-6 

m. vaikais „Geltona, žalia, raudona“. 

Kovo 11 d. A.Jankauskaitė, N. Paulauskienė, V.Gaurilčikaitė, K.Gliebienė, V 

Greičiuvienė 

Pramoga kiekvienoje grupėje „Velykos su šeima“. Balandžio mėn. Grupių mokytojos, V. Greičiuvienė 

Sportinės pramogos su šeima „Aš, tėtis ir mama, mes 

sportuojanti šeima“. 

Gegužės mėn. Grupių mokytojos, V. Greičiuvienė 

„Mykoliuko diena“ „Varliukų“ ir „Kiškučių“ grupių 

vaikams ir tėvams. 

Gegužės mėn. A.Jankauskaitė, V. Gaurilčikaitė, K.Gliebienė, N. Paulauskienė, 

V.Greičiuvienė 

Išleistuvės „Lik sveikas, darželi“  - priešmokyklinių 

grupių vaikams. 

Gegužės mėn. Grupių mokytojos, V. Greičiuvienė 

„Rugsėjo 1-osios šventė“ priešmokyklinių ir vyresnių 

grupių vaikams. 

Rugsėjo mėn. Priešmokyklinių ir vyresnių grupių mokytojai, V.Greičiuvienė 

Mykolo diena“  - priešmokyklinių grupių vaikams ir 

tėvams. 

Rugsėjo mėn. Priešmokyklinių grupių mokytojos, V. Greičiuvienė 

„Rudeninio lapo“ šventė įstaigos bendruomenei. Spalio mėn. I.Liaugaudienė, A. Jankauskaitė, J. Žukienė, V. Greičiuvienė 

„Pyragų diena“ įstaigos bendruomenei. Lapkričio mėn. Pavaduotojas ugdymui, grupių mokytojos 

„Arbatos diena“ visose grupėse. Gruodžio mėn. Grupių mokytojos. 

„Žibinto šventė“ J. Monkutės-Marks muziejuje- 

galerijoje. 

Gruodžio mėn. Pavaduotojas ugdymui, grupių mokytojos, V. Greičiuvienė 

Naujametinės šventės „Kalėdų belaukiant“ įstaigos 

vaikams. 

Gruodžio mėn. Pavaduotojas ugdymui, grupių mokytojos, V. Greičiuvienė 

 



 
 

17 
 

6. 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. 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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7. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 

 

Tikslai: Švietimo pagalbos vaikui teikimas. Prevencinio darbo organizavimas ir koordinavimas. Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių 

savalaikis tenkinimas. Saugios ir palankios vaiko ugdymo (si) aplinkos kūrimas.  

Uždaviniai: Įtraukti bendruomenę į prevencinį darbą aktualiomis įstaigai temomis. Teikti pagalbą vaikams, pedagogams, vaikų atstovams 

rengiant susitikimus, diskusijas, paskaitas, edukacinius renginius. Konsultuoti tėvus (globėju) vaikų ugdymo, elgesio, saugumo užtikrinimo klausimais. 

Pastebėti ir atlikti savalaikį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.  

 

Veikla Data Vykdytojai 

Organizuoti VGK posėdžius Esant poreikiui / 1 kartą į ketvirtį Pavaduotojas ugdymui, 

Vaikų turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, pradinis vertinimas, 

gavus tėvų, globėjų sutikimą 

Rugsėjo mėn. Logopedas 

Vaikų turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų sąrašų aprobavimas, 

teikimas Kėdainių miesto pedagoginei psichologinei tarnybai, lopšelio-

darželio direktoriui patvirtinti 

Rugsėjo mėn. Logopedas 

Esant būtinybei organizuoti VGK pasitarimus Esant poreikiui VGK pirmininkas 

Kvalifikuotos pagalbos bendruomenei suteikimas, įvykus krizei Esant poreikiui Administracijos atstovai, VGK 

nariai, švietimo pagalbos tarnybos 

Bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais, stebėti ir rinkti informaciją apie 

vaikus, turinčius ugdymosi sunkumų, vaikų gebėjimus ir savijautą grupėse 

Nuolat/Esant reikalui Pavaduotojas ugdymui. VGK nariai, 

grupių mokytojai, specialistai 

Vaikų, turinčių elgesio ir psichologinių problemų stebėjimas. Individualūs 

pokalbiai. 

Nuolat Grupių mokytojai, pagalbos vaikui 

specialistai 
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Logopedo veiklos planas 

 

Veiklos 

pobūdis 

Tema Vykdymo data, 

atsakingi asmenys 

Laukiami rezultatai 

Kalbos 

vertinimas 

1.1 Vaikų kalbinių įgūdžių tikrinimas; kalbos, kalbėjimo bei 

komunikacijos sutrikimų diagnozavimas; išvadų tikslinimas. 

1.2.Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas. 

 

 

1.3.Individualių ugdymo planų rašymas. 

 

 

1.4.Ugdytinių ugdymo (si) pasiekimų įvertinimo duomenų 

kaupimas kalbos kortelėse, ataskaitose. Pratybų tvarkaraščio 

sudarymas. 

1.5.Pogrupinių ir individualių užsiėmimų vedimas. 

1.6. Metodinės medžiagos kaupimas, logopedinio kabineto 

materialinės bazės turtinimas – atnaujinimas. 

Gegužės  mėn. 

3–4 sav. 

Rugsėjo mėn. 

1–2 sav. 

 

Rugsėjo mėn. 

Sausio mėn. 

 

Per metus 

 

 

Rugsėjo mėn. 

Sausio mėn. 

Savalaikės pagalbos suteikimas, ugdymo 

perspektyvų numatymas. 

 

 

 

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. 

 

Sklandaus ugdymo proceso organizavimas. 

Vaikų ugdymosi poreikių tenkinimas. 

Ugdymo proceso tobulėjimas. 

Analitinė 

veikla 

Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas: 

2.1. VGK plano rengimas ir įgyvendinimas. 

2.2. Ugdytinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, pažangos 

vertinimas, ugdymo (si) pasiekimų aptarimas su pedagogais, tėvais, 

pagalbos specialistais ir fiksavimas vertinimo formoje. 

2.3. Veiklos ataskaita. 
2.4. Specialiojo ugdymo sėkmingumas ir problemos įstaigoje. 

Sausio mėn. 

Gegužės mėn., 

Rugsėjo mėn. 

(arba pagal poreikį) 

VGK nariai, 

auklėtojos. 

Gegužės mėn. 

Parengtas VGK 2012 m. darbo planas, vyks 

nuosekli, planinga veikla. 

Bus vertinami ir aptariami  vaikų pasiekimai, 

sunkumai, numatomi tolimesni sunkumų 

įveikimo būdai ir metodai. 

 

Įvertinti VGK darbo sėkmes ir nesėkmes. 

Pedagogų ir 

tėvų 

edukacinis 

švietimas, 

ugdymo 

priemonių 

3.1. Ugdytinių pasiekimų ir sunkumų aptarimas su tėvais.  

 

 

3.2. Rekomendacijų teikimas pedagogams, tėvams dėl specialiojo 

ugdymo metodų, būdų, ugdymo priemonių naudojimo. 

Dalyvavimas vaiko vertinime, pildant vaiko aprašus, vertinimo 

korteles, grafiką. 

Per metus 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

Bendradarbiaujant su tėvais bus teikiama 

kryptinga, efektyvi pagalba atsižvelgiant į 

vaiko poreikius. 

Dalykinis ir profesinis pedagogų 

bendradarbiavimas. Tėvai ir pedagogai įgis 

žinių apie vaikų kalbos ir kalbėjimo sunkumų 

įveikimo metodus ir būdus, gebės juos 
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kūrimas.  

3.3. Atvira veikla tėvams ir pedagogams „Mokomės 

bendradarbiauti“. 
 
3.4. Ugdymo priemonė: Miklūs piršteliai–taisyklingi žodeliai.  

 

3.5. Paskaita SUP turinčių vaikų tėvams „Vaiko auklėjimo 

reikšmė kalbos vystymuisi “.  

 

3.6. Praktinė veikla tėvams „Žaidimų galia vaiko ugdymui“. 

 

Spalio mėn. 

 

 

Gegužės mėn. 

 

Balandžio mėn. 

L. Sarulienė 

V. Judenienė 

Spalio mėn. 

L. Sarulienė 

V. Judenienė 

naudoti namuose ir įvairios veiklos metu.  

Gerės pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo 

įgūdžiai. 

 

Bus lavinamas vaikų smulkioji motorika, 

plėtojamas žodynas. 

Tėvai įgis žinių apie vaikų kalbos ugdymą 

namuose, pagalbą ruošiantis mokyklai. 

 

Tėvai įgis žinių apie žaidimų svarbą vaiko 

kalbinių gebėjimų ugdymui, gilės žinios apie 

vaiko emocinį, socialinį ugdymą.  

Projektinė 

veikla. 

 

 

 

 

 

4.1. Respublikinio projekto „Žaidimai moko“ vykdymas  

 

 

 

 

4.2.Mini projekto “SaulyTučiai” vykdymas. 

 

 

 

 

Spalio -gegužės 

mėn. 

L. Sarulienė 

Grupių mokytojos 

 

Kovo, gegužės 

mėn. 

L. Sarulienė 

Grupių mokytojos 

 

 

5 metų vaikų erdvinio suvokimo, smulkiosios 

motorikos lavinimas, kalbinių, gebėjimų 

ugdymas. 

 

 

3 – 4 metų vaikų pažintinės, komunikacinės, 

meninės, sveikatos ir socialinės 

kompetencijos ugdymas. 

Bus lavinama smulkioji motorika, erdvinis 

suvokimas, spalvų diferencijavimas, 

ugdomas vaikų kūrybiškumas, fantazija.  

Kvalifikacijos  

tobulinimas. 

6.1.Dalyvavimas PPRC, KPKC, Kėdainių ŠPT organizuojamuose 

seminaruose, konferencijose specialiojo ugdymo teikimo 

klausimais.  

6.1.1. Naujausios specialiosios literatūros studijavimas. 

 

2020 m. 

Pagal planą. 

 

Per metus 

Kvalifikacijos kėlimas. 

 

 

Saviugda  
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8. Darbas su šeima 

 

Veikla Data Atsakingas 

Susitikimai su tėvais grupėse: 

 Pranešimas: ,,Įstaigos tikslai ir uždaviniai“.  

Supažindinimas su vaikų amžiaus tarpsnių ypatumais, grupės programa, tikslais, 

uždaviniais. 

 Priešmokyklinių grupių ugdytinių brandumo mokyklai testų aptarimas. 

 

Šeimos sporto šventė „Aš tėtis ir mama, mes sportuojanti šeima“. 

 

Susitikimas su tėvais tema: „Mano vaikas pradeda lankyti lopšelį“. 

 

Konferencija-praktikumas tėvams tema: „R.Štainer metodo elementų taikymas įstaigoje“. 

 

„Žibintų diena“ J. Monkutės -Marks muziejuje-galerijoje. 

Rugsėjo mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Rugsėjo-gegužės mėn. 

 

Gegužės mėn. 

Gegužės mėn. 

Lapkričio mėn. 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

 

 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, grupių 

mokytojai 

Šventės, pramogos, projektiniai renginiai (pagal planą). 

Tradicinės ir netradicinės šventės. 

Pagal planą Pavaduotojas ugdymui 

Individualūs susitikimai su tėvais, dėl vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo. Rugsėjo- gegužės 

mėn. 

Grupių mokytojos 

Paroda „Dovana grįžtantiems paukščiams“. 

Paroda iš antrinių žaliavų „Naujas pakuotės gyvenimas“. 

Spalio mėn. 

Kovo mėn. 

Pavaduotojas ugdymui 

Grupių mokytojos 
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9. Pedagoginio darbo stebėsena 

 

Turinys Data  Vykdytojas 

Vaikų užimtumas lauke.  Nuolat  Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Informacinių stendų grupėse informatyvumas, tikslingumas, estetiškumas. Rugsėjo-birželio 

mėn. 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Ugdomosios aplinkos atnaujinimas. Grupių paruošimas naujiems mokslo metams, saugių 

darbo sąlygų užtikrinimas. 

Rugsėjo mėn. Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Pedagogų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, praktinės veiklos stebėjimas ir 

vertinimas 

Nuolat Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Naujai pradėjusių lankyti darželį vaikų adaptacija grupėse. Rugsėjo- 

birželio mėn. 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Ugdymo dokumentacijos tvarkymas: ilgalaikiai bei trumpalaikiai ugdomosios veiklos 

planai, dienynas ir kt. 

Nuolat 

 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. Rugsėjo-

gegužės mėn. 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Ugdomosios veiklos reguliarus stebėjimas ir analizė. Nuolat Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje. Nuolat Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Vaikų kūno kultūros ir sveikos gyvensenos organizavimas: aktyvumo, judėjimo, 

saviraiškos poreikių tenkinimas vaikų psichinės ir fizinės sveikatos saugojimas ir 

puoselėjimas. 

Sausio- rugsėjo 

mėn. 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Vaikų gamtos pažinimas įvairios veiklos metu organizavimas: naudoti būdai, metodai, 

eksperimentai, pažintinės veiklos, priemonės. 

Rugsėjo-

gruodžio mėn. 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui 
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VI SKYRIUS 

 

TURTO IR LĖŠŲ VALDYMO, ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS 

 

Išlaidų pavadinimas Suma 

(tūkst. Eur.) 

Data Atsakingas 

Mokinio krepšelis    

Informacinių technologijų prekės ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

1,3 II-IV ketv. Pavaduotojas ugdymui 

Kvalifikacijos kėlimas 1,7 I-IV ketv. Pavaduotojas ugdymui 

Kitos prekės ir paslaugos 5,5 I-IV ketv. Pavaduotojas ugdymui 

Iš viso prekėms ir paslaugoms 8,5   

Aplinka    

Medikamentai 0,2 III ketv. Sveikatos priežiūros specialistas 

Šildymas 19 I-IV ketv. Ūkvedys 

Elektros energija 4,4 I-IV ketv. Ūkvedys 

Informacinių technologijų prekės ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

0,9 I-IV ketv. Ūkvedys 

Ryšių paslaugos 0,8 I-IV ketv. Ūkvedys 

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

IT remontui 2,5 II-IV ketv. Ūkvedys 

Komandiruotės 0,1 I-IV ketv. Direktorius 

Vandentiekis ir kanalizacija 3,6 I-IV ketv. Ūkvedys 

Kvalifikacijos kėlimas 0,3 I-IV ketv. Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

Šiukšlės 4,0 I-IV ketv. Ūkvedys 

Kitos prekės ir paslaugos 6,0 I-IV ketv. Ūkvedys 

Iš viso prekėms ir paslaugoms 42,3   
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V SKYRIUS 

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAS. Vykdyti atestaciją pagal atestacijos nuostatus  

 

UŽDAVINIAI: 

 Teikti informaciją pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijų posėdžių 

datas ir atestacijos komisijos nutarimus. 

 Analizuoti ir vertinti pedagogų praktinę veiklą. 

 Nustatyti pedagogų kompetencijos atitikimą turimai kvalifikacinei kategorijai. 

 Siūlyti pedagogams atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. 

 

Poreikis Veiklos formos Data Atsakingas 

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 

Konsultacijos ir metodinė parama mokytojų atestavimo (si) 

klausimais 

Individualios 

konsultacijos 

 

Visus metus Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

Ataskaitų rengimas švietimo skyriui Ataskaitų rengimas 

 

Pagal poreikį Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

Mokytojų atestacinės komisijos ir mokyklos metodinės 

grupės, mokyklos administracijos bendradarbiavimas 

Kursai, seminarai, 

individualūs pokalbiai 

Nuolat Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 
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VI SKYRIUS 

 

ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS Į(SI)VERTINIMAS 

 

Kas vertins Kaip bus vertinama Kokie vertinimo kriterijai 

Grupių mokytojai  

Pagalbos mokiniui specialistai 

Dalyvaujant renginiuose, 

projektuose, stebint veiklą 

Aprūpinimas ugdymo (si) priemonėmis pagal ugdymo kompetencijas 

Tėvai 

 

Dalyvaujant renginiuose, 

projektuose, stebint veiklą 

 

Lopšelio–darželio ,,Varpelis“ teikiamų paslaugų kokybė: bendruomenės 

tradicijos , dalyvavimas projektuose, ugdomosios veiklos stebint, 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. 

 

VII SKYRIUS 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

1. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai įstaigos veiklos pokyčiai. 

2. Bus užtikrinta ugdymo paslaugų kokybė ir prieinamumas. 

3. Sustiprės vietos bendruomenės vaidmuo, teikiant kokybiškas ugdymo paslaugas, kuriant įstaigos kultūrą. 

4. Sustiprės šeimos pasitikėjimas instituciniu ugdymu. 

5. Ugdymo procesą organizuos aukštos kompetencijos mokytojai, siekiantys individualios kiekvieno vaiko pažangos. 

6. Informacijos laiku pateikimas visuomenei apie įstaigos veiklą, funkcijas, struktūrą, teikiamas paslaugas įstaigos internetinėje svetainėje. 

7. Modernizuota ugdymo ir ugdymosi erdvė, tenkinanti ugdytinių saviraiškos poreikius. 
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VIII SKYRIUS 

PRIEDAI 

 

 

INICIATYVINIŲ DARBO GRUPIŲ PLANAI: 

1. Sporto ir sveikatingumo 

2. Vaidybų ir viktorinos 

3. Projektų rengimo  

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ PLANAI 

1. Socialinio pedagogo 

2. Psichologo 

3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 
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