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VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  

VEIKLOS PROGRAMA 2010-2011 M.M. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos programa 2010-2011 m. m. 

(toliau – Programa), atsižvelgus į strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, 

bendruomenės poreikius, nustato metinius lopšelio-darželio tikslus bei uždavinius, apibrėžia 

prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Programa siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas 

švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti visaginiečių 

ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Programa parengta atsižvelgus į strateginį Visagino miesto plėtros 2010-2015 metų 

planą, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2011-2013 m. strateginį veiklos planą, 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Bendrąją ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programą „Ąžuoliuko takeliu“ ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. 

4. Programą įgyvendins Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

II. 2009-2010 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

ANALIZĖ 

5. Vertindami 2009-2010 mokslo metų lopšelio-darželio programos įgyvendinimą, 

aiškinomės ar iškelti tikslai, uždaviniai ir numatytos priemonės padėjo siekti užsibrėžto strateginio 

tikslo – užtikrinti švietimo pasaugų kokybę ir prieinamumą šeimai. Tuo tikslu buvo atlikta 

dokumentų analizė, o vertinimo šaltiniais buvo pasirinkta: ugdymo programa, projektai, renginių 

scenarijai, apklausų medžiaga, ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės dienynai, pedagogų 

kompetencijos aplankai, vaikų pasiekimų aplankai, priežiūros dokumentai, lopšelio-darželio 

savivaldos institucijų dokumentai, pedagogų kvalifikacijos kėlimo suvestinė, vidaus audito 

medžiaga. 

Metinės veiklos prioritetą skyrėme ugdymo turinio atnaujinimui. Atliktas Bendrosios 

ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos „Ąžuoliuko takeliu“ vertinimas parodė, kad prie 

programos reikia metodinių rekomendacijų, kurios kels programos įsisavinimo kokybę, išplės 

realizavimo galimybių įvairovę. 
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Sėkmingai įvykdytas pirmasis uždavinys – užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso 

organizavimą. Įstaiga funkcionavo be sutrikdymų. Atlikus viešuosius pirkimus buvo atrinkti kiti 

maisto produktų tiekėjai, išplėstas vaisių asortimentas. Virtuvėje atliktas kosmetinis remontas. 

Atliktas bendrosios ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos „Ąžuoliuko 

takeliu“ ugdymo turinio vertinimas. Vertinime dalyvavo ugdytinių tėvai ir pedagogai. Išvadose 

pabrėžta, kad ugdymo turinys atitinka vaiko raidos ypatumus. Vertinant vaikų pasiekimus, išryškėjo 

silpnosios ir stipriosios pusės. Auklėtojos įvertino ne tik vaikų pasiekimus ir savo pastangas ugdant 

vaikus, jos galėjo numatyti kokioms sritims skirti daugiau dėmesio, rekomenduoti tėvams, kaip 

gerinti vaikų gebėjimus. VAK grupė atliko ugdymo turinio vertinimą. Ugdymo turinys įvertintas 

„labai gerai“, tai yra vyrauja pasiekimai. 

Įgyvendindami antrąjį uždavinį – skatinti vaiko saviraišką, taikyti patrauklius 

integruotos ekologinės veiklos metodus, būdus ir priemones – daug dėmesio skyrėme ekologinio 

ugdymo plėtojimui. Auklėtojos taikė įvairesnes ugdymo formas, naudojo tokius metodus, būdus, 

kurie skatino vaikų saviraišką, pasitelkdamos į pagalbą vaikų tėvus, organizavo parodas, 

ekskursijas, pramogas, šventes. 

Įvykdytas trečiasis uždavinys – stiprinti ir plėtoti pedagoginę, socialinę ir kultūrinę 

bendruomenės narių sąveiką. Lopšelio-darželio pedagogai skleidė gerąją savo darbo patirtį įstaigoje 

ir mieste ir respublikoje. Kartu su savo ugdytiniais bei jų tėvais dalyvavo įvairiose akcijose, 

renginiuose.  

Sėkmingai organizavome tėvų švietimą vaiko ugdymo ir sveikatos saugojimo 

klausimais. 

Pasirengimas lopšelio-darželio 20-mečio šventei suartino visos bendruomenės įvairių 

grupių narius, jų siekius, lūkesčius. 

Įgyvendindami penktąjį uždavinį – gerinti estetinę įstaigos aplinką susidūrėme su kai 

kuriais sunkumais. Atnaujintos lauko žaidimų aikštelės, atliktas lauko pavėsinių stogelių frontonų 

remontas, pagerino lopšelio-darželio estetinį kiemo vaizdą, naujos mažosios formos pradžiugino 

lopšelio-darželio ugdytinius ir jų tėvus. Dabar vaikai gali sėkmingiau lavinti savo judesius, tobulėti 

fiziškai. 

Muzikos salėje remontas atliktas nekokybiškai. Lopšelio-darželio darbuotojams teko 

ištaisyti statybos rangovų klaidas. 

Sėkmingai įgyvendintas šeštasis uždavinys – turtinti grupių edukacinę aplinką. 

Aplinka papildyta naujomis ugdymo ir didaktinėmis priemonėmis, žaislais, knygomis. Visa tai 

įsigijome iš tėvų įnašų ir lopšelio-darželio 2 procentų paramos fondo lėšų. 

2009-2010 mokslo metų veiklos programos visi tikslai ir uždaviniai pasiekti. 

Programos įvykdymą įvertinome „Gerai“. 
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6. 2009-2010 m. m. lopšelio-darželio veiklos sričių analizė: 

Veiklos sritis 
Stipriosios 

pusės 
Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

Etosas Veiklos 

pagalbiniai 

rodikliai 

1.3.1.; 1.1.4. 

 Suburti įvaizdžio 

tobulinimo grupę. 

Skatinti pedagogus 

dalyvauti 

komandinėje 

veikloje 

Bendruomenės 

narių pasyvumas 

ir vienas kito 

trikdymas 

Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis 

Veiklos 

pagalbiniai 

2.1.1.; 2.1.2.; 

2.1.3; 2.1.4. 

Ankstyvojo amžiaus 

vaikų pasiekimo ir 

pažangos vertinime 

neatkreiptas dėmesys 

į tėvų lūkesčius, 

poreikius, nuostatas. 

 

Kai kuriose grupėse 

trūksta veiklos 

erdvių darbinei 

veiklai, 

tyrinėjimams, 

žaidimams su smėliu 

ir vandeniu. 

Nepilnai funkcionali 

lopšelio-darželio 

seklyčia. 

Koreguoti 

ankstyvojo 

amžiaus pasiekimų 

ir pažangos 

vertinimo 

aplankus. 

 

Sukurti 

veiksmingą, 

tikslingą, estetišką 

ir mobilią 

edukacinę aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

Nekokybiškas 

vaiko ugdymas 

Vaiko ugdymosi 

pasiekimai 

Veiklos 

pagalbiniai 

3.1.1.; 3.1.2.; 

3.2.1.; 3.2.2.; 

3.2.3. 

Planuojant ugdymo 

procesą ne pilnai 

atsižvelgiama į vaiko 

poreikius ir 

galimybes. 

Vertinimo 

rezultatai 

panaudojami 

tikslingam vaikų 

ugdymui (si). 

Ugdymo procesas 

bus 

paviršutiniškas 

Parama ir pagalba 

vaikui, šeimai 

Veiklos 

pagalbiniai 

4.1.1.; 4.1.2.; 

4.2.2.; 4.2.3.; 

4.2.4.; 4.2.5.; 

4.3.1.;  

 Nuolat skirti 

dėmesį vaikų 

interesams buvimo 

lopšelyje-darželyje 

metu. 

Prisiimti 

atsakomybę už 

vaiko teisių 

garantavimą. 

Vykdyti 

sergamumo 

analizę. 

Užtikrinti saugią 

aplinką. 

Informuoti tėvus 

apie vaikų 

sveikatos 

stiprinimo 

organizavimą. 

Vaiko teisių 

pažeidimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų 

sergamumas. 
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Veiklos sritis 
Stipriosios 

pusės 
Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

Ištekliai  Veiklos 

pagalbiniai 

5.3.1. 

Gaunamas 

finansavimas tik iš 

dalies tenkina 

lopšelio-darželio 

poreikius. 

Finansuojamų 

projektų 

vykdymas.  

 

2 procentų pajamų 

mokesčio 

finansinės paramos 

panaudojimas.  

 

Nelaiduoja 

ugdymo kokybės 

Mokyklos 

valdymas 

Veiklos 

pagalbiniai 

6.1.1.; 6.1.2.; 

6.2.1. 

Dalis bendruomenės 

narių veiklos 

vertinime dalyvauja 

neaktyviai 

Įtraukti lopšelio-

darželio 

bendruomenę į 

įstaigos vertinimo 

procesą. 

Nevykdomas 

veiklos 

vertinimas – nėra 

kaitos. 

III. STRATEGINIS TIKSLAS, PRIORITETAI, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI 

7. 2010-2011 m. m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti švietimo paslaugų 

kokybę ir prieinamumą šeimai. 

8. Lopšelio-darželio metinės veiklos prioritetai: 

8.1. Edukacinės aplinkos plėtojimas. 

8.2. Sveikas vaikas saugioje aplinkoje. 

8.3. Ugdymo kokybė ir pagalba vaikui. 

9. Metiniai veiklos tikslai: 

9.1. Užtikrinti edukacinės aplinkos funkcionalumą, estetiškumą, mobilumą. 

9.2. Užtikrinti sveikatos įgūdžių ugdymo kokybę saugioje aplinkoje. 

9.3. Užtikrinti tikslingą ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimą. 

10. Veiklos tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

10.1. Jauki, estetiška, saugi, atitinkanti vaikų ugdymosi poreikius aplinka. 

10.2. Palankios sąlygos vaiko sveikatai stiprinti. 

10.3. Ugdymo organizavimas paremtas tikslingu, veiksmingu, lanksčiu, pagrįstu 

planavimu. 

10.4. Nuoseklus, kasdieninis veiklos planavimas atliepia lopšelio-darželio programos 

turinį, grupės ir individualius vaikų ugdymosi poreikius. 
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IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 

Tikslas. Užtikrinti edukacinės aplinkos funkcionalumą, estetiškumą, mobilumą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

Uždavinys. Turtinti, plėsti grupių edukacinę aplinką 

1. Pravesti individualias 

konsultacijas pedagogams apie 

grupės edukacinės aplinkos 

veiksmingumą, mobilumą, 

išplėtimą. 

D.Remeikienė 2010 m. 

IV ketvirtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Keisti grupių baldus I.Oficerova 

D.Smirnova 

Pagal galimybes Tėvų įnašų lėšos, 

paramos fondo 

lėšos, mokinio 

krepšelio lėšos 

3. Įstaigos funkcionavimo 

užtikrinimas (šildymas, 

elektros energija, vandentiekis 

ir kanalizacija, ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialinio turto 

remontas, ryšiai ir kt.) 

I.Oficerova 

D.Smirnova 

Nuolat Tėvų įnašų lėšos, 

paramos fondo 

lėšos, mokinio 

krepšelio lėšos 

4. Viešųjų pirkimų organizavimas I.Oficerova 

D.Smirnova 

Pagal parengtą 

planą 

Tėvų įnašų lėšos, 

paramos fondo 

lėšos, mokinio 

krepšelio lėšos 

5. Trumpalaikio turto įsigijimas: D.Smirnova 

D.Remeikienė 

Pagal numatytus 

terminus 

Tėvų įnašų lėšos, 

paramos fondo 

lėšos, mokinio 

krepšelio lėšos 

5.1. Sanitarinių-higieninių 

priemonių bei kt. priemonės 

ūkio reikmėms 

D.Smirnova Pagal numatytus 

terminus 

 

5.2. Žaislų, didaktinių priemonių, 

metodinės literatūros, vaikų 

literatūros  

D.Remeikienė Pagal numatytus 

terminus 

 

Tikslas. Užtikrinti sveikatos įgūdžių ugdymo kokybę saugioje aplinkoje 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

Uždavinys. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, ieškant patrauklių ugdymo formų, metodų, 

būdų 

6. Maitinimo organizavimas. I.Oficerova 

D.Cvečkovskienė 

Nuolat  Tėvų įnašų 

lėšos, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos 

7. Vidaus audito organizavimas 

pagal geros higienos praktikos 

taisykles (GHPT) 

D.Cvečkovskienė 

D.Smirnova 

O.Vanagienė 

Kartą per metus Žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

8. Saugos darbe sąlygų užtikrinimas. I.Oficerova 

D.Smirnova 

Nuolat Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

9. Darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė 

D.Cvečkovskienė Gegužės mėn. Biudžeto lėšos 

10. Profesinės rizikos tyrimo 

organizavimas, rizikos 

nustatymas 

I.Oficerova 

D.Smirnova 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

11. Instruktavimas saugos klausimais D.Smirnova Pagal poreikį Žmogiškieji 

ištekliai 

12. Aprūpinimas apsauginėmis darbo 

priemonėmis 

I.Oficerova 

D.Smirnova 

Nuolat Tėvų įnašų 

lėšos, paramos 

fondo lėšos 

13. Sveikatos stiprinimas plaukimo 

valandėlių metu 

D.Remeikienė 

D.Smirnova 

Pagal numatytą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

14. Logopedinės pagalbos teikimas D.Remeikienė 

R.Dijokaitė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai 

Uždavinys. Organizuoti konsultacijas pedagogams ir tėvams apie sveiką gyvenseną 

15. Konsultacijų šeimoms teikimas 

(pedagoginiais, psichologiniais, 

maitinimo, sveikatos klausimais) 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

D.Cvečkovskienė 

Pagal poreikį Žmogiškieji 

ištekliai 

16. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

2010-2011 m. m. plano 

įgyvendinimas. 

D.Cvečkovskienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašai, paramos 

fondo lėšos 

Uždavinys. Diegti parengtas sveikos gyvensenos programas 

17. Programos 

„Mano kojytės sveikos, gražios ir 

miklios“ 

(plokščiapėdystės profilaktika) 

įgyvendinimas. 

D.Remeikienė 

D.Cvečkovskienė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašai 

Uždavinys. Kurti saugią aplinką įstaigoje 

18. Nepedagoginio personalo darbo 

priežiūra 

I.Oficerova 

D.Cvečkovskienė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

19. Grupių sanitarinių mazgų 

kapitalinis remontas (grupė Nr.3, 

Nr.4, Nr.11, Nr.14) 

I.Oficerova 

D.Smirnova 

2010 m. IV 

ketvirtis 

Savivaldybės 

lėšos 

20. Pedagoginės priežiūros 

vykdymas: 

Oficerova 

D.Remeikienė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

20.1. Edukacinė aplinka įtakojanti 

vaiko kūrybiškumą 

Oficerova 

D.Remeikienė 

Nuolat   

20.2. Grupės aplinkos atnaujinimas, 

turtinimas, mobilumas. 

Oficerova 

D.Remeikienė 

Nuolat   

20.3. Sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymas (planavimas ir ugdymo 

organizavimas) 

Oficerova 

D.Remeikienė 

Nuolat   
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Tikslas. Užtikrinti tikslingą ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimą 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

Uždavinys. Rengti konkrečius, nuoseklius kasdieninės veiklos organizavimo planus 

21. Vidaus audito organizavimas: 

Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 

Ugdymosi turinio ir procesų 

planavimas. 

Ugdymo turinio ir kasdieninės 

veiklos planavimas. 

Planavimo procedūrų kokybė. 

Metodinė pagalba planuojant. 

D.Remeikienė 

VAK grupė 

Lapkričio – 

balandžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

22. Vaikų ugdymo (si) pasiekimų 

dokumentų patikra 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Rugsėjo – spalio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

23. Ugdomosios veiklos 

planavimo analizė 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Rugsėjo mėn. 

Gegužės mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

24. Vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimo bei tikslingo 

rezultatų panaudojimo 

nustatymas 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Grupių auklėtojos 

Lapkričio – 

balandžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

25. Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

rengimas, koregavimas 

I.Oficerova Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

26. Strateginis veiklos planas 

2011-2013 m. 

I.Oficerova 

S.Petkūnienė 

Iki rugpjūčio 17 

d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

27. Veiklos programa 2010-2011 

m. m.  

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

28. Pedagoginių darbuotojų ir 

aptarnaujančio personalo 

tarifikacija 

I.Oficerova 

S.Petkūnienė 

Rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

29. Ugdymo sutartys I.Oficerova Metų eigoje Žmogiškieji 

ištekliai 

30. Lopšelio-darželio bendrosios 

ikimokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programos 

„Ąžuoliuko takeliu“ 

atnaujinimas: 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Iki 2011 m. 

gegužės 31 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

31. Ugdymo programos pakeitimo 

projekto ruošimas 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Kovo – balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

32. Direktoriaus metinės veiklos 

ataskaita 

Oficerova 

 

2011 m. sausio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

33. Metodinės veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

organizavimas: 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai, biudžeto 

lėšos, mokinio 

krepšelio lėšos 

33.1. Dalyvavimas miesto metodinių 

tarybų veikloje, metodiniuose 

renginiuose, seminaruose. 

D.Remeikienė Pagal numatytus 

terminus 

 

Uždavinys. Skleisti gerąją darbo patirtį, siekiant planavimo ir ugdymo kokybės 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

34. Atvirų veiklų organizavimas. D.Remeikienė Pagal planą Žmogiškieji 

ištekliai 

35. Žaidimų ir ratelių festivalis 

„Suk suk ratelį“ (miesto 

mastu) 

D.Remeikienė 

I.Cicėnienė 

A.Mainelienė 

V.Liškevičienė 

L.Umbrasienė 

R.Lysova 

2011 m. kovo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos, 

paramos fondo 

lėšos 

36. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais: 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Pagal numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

36.1 Su ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis (Visagino 

„Auksinis raktelis“, 

„Kūlverstukas“, „Auksinis 

gaidelis“, Zarasų 

„Lakštingala“. 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Pagal numatytus 

terminus 

 

36.2. Su bendrojo lavinimo 

mokyklomis (Visagino 

„Verdenės“ gimnazija, 

Visagino „Žiburio“ pagrindine 

mokykla) 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Pagal numatytus 

terminus 

 

36.3. Su Lenkijos respublikos 

Zambrovo miesto vaikų 

darželiu „Akademija Malucha“ 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Pagal numatytus 

terminus 

 

36.4. Su Č.Sasnausko muzikos 

mokykla 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Pagal numatytus 

terminus 

 

36.5. Su Visagino vaikų kūrybos 

namais 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Pagal numatytus 

terminus 

 

36.6. Su mokslo ir kvalifikacijos 

tobulinimo institucijomis 

(VPMMMC, UPC) 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Pagal numatytus 

terminus 

 

36.7. Su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis: Vaiko 

apsaugos tarnyba, Policijos 

komisariatas, Priešgaisrine 

gelbėjimo tarnyba, 

Visuomenės sveikatos centras, 

Veterinarinė tarnyba 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

D.Cvečkovskienė 

Pagal numatytus 

terminus 

 

Uždavinys. Įtraukti šeimą į vaikų ugdymo(si) procesą 

37. Projektas „Mes mažieji 

visaginiečiai – Lietuvos 

piliečiai“ 

D.Remeikienė Spalio – gegužės 

mėn., pagal 

kasdieninės 

veiklos 

planavimą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

38. Metodinių savaičių 

organizavimas: 

D.Remeikienė Pagal numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

38.1. Saugaus eismo savaitė „Būk 

atsargus“ 

D.Remeikienė 

Grupių auklėtojos 

Rugsėjo mėn.  
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

38.2. Geltonojo kaspino diena D.Remeikienė 

Grupių auklėtojos 

Lapkričio mėn.  

38.3. Draugystės diena D.Remeikienė 

Grupių auklėtojos 

Sausio mėn.  

38.4. Sveikatingumo mėnuo D.Remeikienė 

D.Smirnova 

Grupių auklėtojos 

Vasario mėn.  

38.5. Akcija skirta prieš vaikų 

smurtą ir patyčias 

D.Remeikienė 

M.Nikolajeva 

N.Kardelienė 

Gegužės mėn.  

39. Tėvų švietimo organizavimas: I.Oficerova 

D.Remeikienė 

D.Cvečkovskienė 

Pagal numatytus 

terminus 

 

39.1. Tėvų susirinkimų grupėse 

organizavimas 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

D.Cvečkovskienė 

Grupių auklėtojai 

2 kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

39.2. Tėvų komiteto susirinkimai I.Oficerova Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai 

40. Įstaigos bendruomenės, miesto 

visuomenės informavimas: 

I.Oficerova Pagal numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai, Tėvų 

įnašų lėšos 

40.1. Laikraštukas „Ąžuoliuko 

vėrinėlis“;  

Lankstinukas tėvams „Augu 

sveikas“; 

Lankstinukas „3-4 metų vaikų 

kalba“. 

 

D.Remeikienė 

Grupės 

auklėtojos 

D.Derenčiūtė 

N.Filipovičienė 

A.Skutkevičienė 

M.Nikolajeva 

1 kartą per metus 

 

 

 

 

2010 m. lapkričio 

mėn. 

 

40.2. Internetas svetainės 

aktualizavimas 

I.Oficerova 

D. Remeikienė 

Nuolat  Tėvų įnašai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

40.3. Grupių ir bendrųjų patalpų 

stendų atnaujinimas 

Grupių auklėtojos Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

41. Tradicinių ir netradicinių 

renginių organizavimas: 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

41.1. Pramoga „Mokslo ir žinių 

diena“ 

I.Cicėnienė 

A.Mainelienė 

Rugsėjo mėn.  

41.2. Paveikslų paroda „Išradingasis 

laikraštukas“ 

R.Šeibokienė 

R.Skromnienė 

L.Umbrasienė 

V.Liškevičienė 

V.Svikščienė 

R.Luniova 

J.Juršienė 

D.Bileišienė 

Spalio mėn.  

41.3. Pramoga „Linksmosios 

daržovės“ 

D.Derenčiūtė 

N.Filipovičienė 

Spalio mėn.  
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

41.4. Koncertas „Spalvota rudens 

kraitelė“ 

I.Cicėnienė Spalio mėn.  

41.5. Paroda „Vasarėlė išaugino 

gausią obuolių šeimyną“ 

V.Liškevičienė 

L.Umbrasienė 

Spalio mėn.  

41.6. Žibintų paroda „Rudens 

motyvai“ 

A.Mainelienė 

R.Lysova 

Lapkričio mėn.  

41.7. Netradicinis renginys 

„Berniukų diena“ 

V.Svikščienė 

R.Luniova 

Lapkričio mėn.  

41.8. Šventė „Žibintų pasaka“ A.Mainelienė 

R.Lysova 

Lapkričio mėn.  

41.9. Viktorina „Aš ir mano 

sveikata“ (kartu su tėvais) 

J.Juršienė 

D.Bileišienė 

Lapkričio mėn.  

41.10. Paroda „Papuoškime eglutę 

kartu“ (grupėje, kartu su 

tėvais) 

D.Derenčiūtė 

N.Filipovičienė 

Gruodžio mėn.  

41.11. Šventė „Kalėdos, Kalėdos...“ D.Derenčiūtė 

N.Filipovičienė 

Gruodžio mėn.  

41.12. Popietė „Prie advento 

slenksčio“ 

I.Cicėnienė Gruodžio mėn.  

41.13. Kalėdų rytmečiai, koncertai I.Cicėnienė Gruodžio mėn.  

41.14. Rytmetis „Atsisveikinimas su 

eglute“ 

I.Cicėnienė Sausio mėn.  

41.15. Žygis į mišką „Baltasis badas 

nebaisus“ 

R.Skromnienė 

L.Umbrasienė 

Sausio mėn.  

41.16. Pramoga „Miško pasaka“ J.Briskmanienė 

R.Lysova 

Sausio mėn.  

41.17. Sportinė pramoga „Mes sveiki 

ir stiprūs“ 

R.Skromnienė 

L.Umbrasienė 

V.Liškevičienė 

Vasario mėn.  

41.18. Sportinė pramoga 

„Sportuokime kartu“ 

(12+3 grupės) 

M.Nikolajeva 

A.Skutkevičienė 

Vasario mėn.  

41.19. Sportinė pramoga „Vežkit 

rogės į svečius“ 

A.Mainelienė 

V.Svikščienė 

R. Luniova 

R. Lysova 

Vasaris  

41.20. Sportinė pramoga „Sportuoti 

linksma ir smagu“ 

J.Juršienė 

D.Bileišienė 

Vasario mėn.  

41.21. Sportinė pramoga „Sportuoti 

linksma ir smagu“ 

R.Šeibokienė 

D.Bileišienė 

J.Juršienė 

Vasario mėn.  

41.22. Užgavėnės „Čiūš čiūžela“ I.Cicėnienė Vasario mėn.  

41.23. Koncertas „Lietuvėle, Tu 

mana“ 

I.Cicėnienė Vasario-kovo 

mėn. 

 

41.24. Žaidimų ir ratelių festivalis 

„Suk, suk ratelį“(miesto 

mastu) 

A.Mainelienė 

R.Lysova 

V.Liškevičienė 

L.Umbrasienė 

Kovo mėn.  
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

41.25. Netradicinis renginys 

„Mergaičių diena“ 

V.Svikščienė 

R.Luniova 

Kovo mėn.  

41.26. Popietė-konkursas 

„Smagiausia šeimynėlė“ 

R.Šeibokienė 

D.Bileišienė 

 

Kovo mėn.  

41.27. Pramoga „Linksma keliauti 

žaliuoju takeliu“ 

R. Šeibokienė 

R.Skromnienė 

L.Umbrasienė 

V.Liškevičienė 

V.Svikščienė 

R.Luniova 

J.Juršienė 

D.Bileišienė 

Balandžio mėn.  

41.28. Velykinis koncertas „Rid rid 

rid margi margučiai“ 

I.Cicėnienė 

Grupių auklėtojos 

Balandžio mėn.  

41.29. Šventė „Gera augti prie 

mamytės“ 

A.Mainelienė 

R.Lysova 

Gegužės mėn.  

41.30. Šeimos šventė „Graži mūsų 

šeimynėlė“ 

V.Svikščienė 

R.Luniova 

Gegužės mėn.  

41.31. Šeimos šventė „Tėtis, mama ir 

aš – darni šeima“ 

R.Skromnienė 

L.Umbrasienė 

Gegužės mėn.  

41.32. Šventė „Tau Mamyte, mano 

meilė“ 

J.Briskmanienė 

R.Lysova 

Gegužės mėn.  

41.33. Pramoga „Atsisveikinimas su 

lopšeliu“ 

D.Derenčiūtė 

N.Filipovičienė 

Gegužės mėn.  

41.34. Išleistuvių šventė J.Juršienė 

D.Bileišienė 

R.Šeibokienė 

Gegužės mėn.  

V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI 

Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai: 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo terminai 

Mokyklos tarybos 

1. 2010-2011 m. m. veiklos programos 

projekto svarstymas 

Pedagogų apdovanojimas Mokytojo 

dienos proga. 

Lopšelio-darželio darbuotojų 

aprūpinimas spec. apsaugos 

priemonėmis. 

I.Oficerova 

R.Šeibokienė 

D.Smirnova 

2010-09-22 

2. Lopšelio-darželio 2011 metų biudžeto 

projekto aptarimas. 

Ugdymo priemonių įsigijimo aptarimas. 

R.Šeibokienė 

I.Oficerova 

S.Petkūnienė 

D.Remeikienė 

2010-10-25 

3. Renginių lopšelio-darželio 

bendruomenėje aptarimas. 

R.Šeibokienė 

 

Pagal poreikį 
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Mokytojų tarybos 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo terminai 

1. 2010-2011 m. m. veiklos programos 

projekto aptarimas. 

 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

 

2010-09-21 

2. Edukacinės aplinkos funkcionalumas, 

estetiškumas, mobilumas. 

 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Grupių auklėtojos 

2010-01-11 

3. Veiklos programos 2010-2011 m. m. 

ataskaita. Strateginio plano analizė. 

Strateginio plano 2012-2014 m. projekto 

aptarimas. 

I.Oficerova 

 

2010-05-31 

Metodinės tarybos 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo terminai 

1. Metodinės tarybos veiklos  plano 

svarstymas 2010-2011 m. m. 

J. Briskmanienė 

 

2010-09-28 

2. Tikslingas, lankstus kasdieninės veiklos 

planas – ugdymo kokybės garantas. 

Kokybiško planavimo kriterijų 

nustatymas. 

 

J. Briskmanienė 2010-11-16 

3. Ugdomosios veiklos tikslingumas, 

veiksmingumas, kūrybiškumas, 

sistemingumas. 

Kokybiško ugdymo(si) kriterijų 

nustatymas. 

J.Briskmanienė 2011-02-22 

4. Lopšelio-darželio bendrosios 

ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programos „Ąžuoliuko takeliu“ ugdymo 

turinio atnaujinimo projekto svarstymas. 

 

Mini projektų, didaktinių priemonių 

pristatymas. 

J.Briskmanienė 2011-03-29 

5. 2010-2011 m. m. metodinės veiklos 

ataskaita. 

Profesinio tobulėjimo planų pristatymas.  

J.Briskmanienė 2010-05-24 

VI. LAUKIAMAS REZULTATAS 

Įgyvendinus uždavinius, bus: 

 atnaujintas ugdymo programos bei pagrindinių įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų turinys; 

 praturtintos ir išplėtotos grupių edukacinės aplinkos, skatinančios ugdytinių 

saviraišką ir kūrybiškumą. 

 ugdymo proceso planavimas orientuotas į ugdymo tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. 

 skatinamas ekologinio ugdymo vertybių perdavimas ir perėmimas; 
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 užtikrinama veiksminga įstaigos veikla; 

 plėtojamas sveikatos ugdymas; 

 sudarytos sveikos ir saugios darbo bei ugdymo(si) sąlygos; 

 skatinamas lopšelio-darželio darbuotojų novatoriškumas ir kūrybiškumas; 

 užtikrinamas visuomenės ir bendruomenės informavimas apie lopšelio-darželio 

veiklą; 

 stiprinami įstaigos vidiniai ir išoriniai ryšiai, didinamos pedagoginių darbuotojų 

bendrosios kompetencijos; 

 atnaujinta įstaigos materialinė bazė, įsigyta ugdymo procesui reikalingų ugdymo 

priemonių. 

VII. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMO IR ATSKAITOMYBĖS  

FORMOS (VADOVŲ, PEDAGOGŲ) 

Veiklos plano įgyvendinimą vertinsime Mokytojų taryboje. 

Vertinimo šaltiniai: ugdymo programos, projektai, renginių scenarijai, apklausų 

medžiaga, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių dienynai, pedagogų kompetencijos aplankai, 

Vaikų pasiekimų aplankai, inspektavimo dokumentai, lopšelio-darželio tarybos ir mokytojų tarybos 

dokumentai, kvalifikacijos kėlimo suvestinė, lopšelio-darželio veiklos ataskaita. 

Vertinimo metodai: dokumentų analizė, apklausos, pokalbiai, stebėjimai, vidaus 

auditas. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir ūkiui. 

2. Kontrolę vykdys direktorius. 

3. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui 

ar steigėjo įgaliotai institucijai. 

____________________________ 
 

SUDERINTA 

Mokytojų tarybos posėdžio  

2010 m. rugsėjo 21 d. protokoliniu  

nutarimu (protokolas Nr. 1) 

PRITARTA 

Visagino savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010 m. ______________ d. 

įsakymu Nr. _________ 

 


