
 PATVIRTINTA 

Lopšelio-darželio direktoriaus 

2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. (1.7) V-54 

 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

2016 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

1. Mokinių skaičius ir klasių komplektai, kaita per dvejus mokslo metus.  

2015 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuota 11 grupių: 

Ankstyvasis 

amžius 

 

3–4 m. 

 

4–5 m. 

 

5–6 m. 

 

6–7 m. 

 

Grupių skaičius 

 

Iš viso (vaikų 

skaičius) 

 

3 grupės 

 

2 grupės 

 

2 grupės 

 

2 grupės 

 

2 grupės 

 

11 

 

183 

 

 

Vaikų skaičius per dvejus metus: 

2014 m. sukomplektuota 11 grupių – 190 vaikų. 

2015 m. sukomplektuota 11 grupių – 183 vaikai. 

1. Specialiųjų poreikių mokinių skaičius, pateiktas procentine išraiška nuo bendro mokinių skaičiaus spalio 1 d. (besimokančių pagal 

individualizuotas programas). 
2. Specialiųjų poreikių mokinių besimokančių pagal individualizuotas programas nėra. 

3. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius, pateiktas procentine išraiška nuo bendro mokinių skaičiaus spalio 1 d. 

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius 5 vaikai – 2,7%. 

4. Mokiniams teikiama specialioji ir socialinė pagalba (logopedas, spec. pedagogas, mokytojo padėjėjas, psichologas, soc. pedagogas ir 

kt.). 

29 mokiniams teikiama logopedo pagalba. 
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5. Neformaliojo švietimo paslaugos (būrelių pasiūla ir paklausa), mokinių užimtų neformaliajame švietime, dalis savo mokykloje ir 

kitur. 

Būreliai mokykloje: šokių būrelis „D-dance“ – 60 vaikų, folkloro būrelis „Pasagėlė“ – 35 vaikai. Kitose miesto neformaliojo švietimo 

mokyklose būrelius lanko 45 vaikai. 

6. Mokytojų skaičius ir kvalifikacinės kategorijos (mokytojų kvalifikacinės kategorijos pateikiamos procentine išraiška nuo bendro 

mokyklos mokytojų skaičiaus.  

Lopšelyje-darželyje dirbo 21 pedagogas.  

Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją turi 7 pedagogai –33,3%. 

Vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi 1 pedagogas – 4,8%. 

Auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 5 pedagogai – 23,8%. 

Auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 7 pedagogai – 33,3%. 

Vyresniojo logopedo kvalifikacinę kategoriją 1 pedagogas – 4,8%. 

7. Įgijusių priešmokyklinį išsilavinimą mokinių dalis 21,9 % (40 vaikų). 

8. Kiti mokinių pasiekimai (prizinės vietos, olimpiadose, konkursuose, varžybose).  

Ugdytinė Aušrinė Gudaitė tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis 2015“ diplomante, mokytoja Inga 

Cicėnienė. „Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikų komanda dalyvavo pavasario olimpiadoje „Mes mažieji olimpiečiai“, apdovanoti 4 padėkomis ir 3 medaliais. 

9. Išorės lėšų pritraukimas (dalyvavimas projektuose, programose, organizacijų investicijos, 2 procentų GPM lėšos). 

Vykdytos programos: 

Nuo 2011 metų lopšelis-darželis įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamų programų vykdymą „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisiai mokykloms“. 

Socializacijos programa „Mano vaikystės dienelės“ vykdė priešmokyklinio ugdymo pedagogės nuo 2015-06-01 iki 2015-06-14. Vykdyta 

tarptautinė programa „Zipio draugai“ (vykdė dvi priešmokyklinio ugdymo grupės). 

Surinkta lėšų iš 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos – 2253,28 Eur. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2015 metais buvo išsikelti veiklos prioritetai:  

1. Sveikatos įgūdžių ugdymo kokybės užtikrinimas.  

2. Pilietiškumo ugdymas ir tautinių tradicijų puoselėjimas.  
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Jų pagrindu suformuluoti tikslai, uždaviniai ir numatytos priemonės yra įgyvendintos.  

Užtikrinome vaiko prigimtinių, kultūros, taip pat, ir etninių, socialinių bei pažintinių poreikių tenkinimą, kokybišką ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą. Džiugu, kad pedagogai neapsiriboja vien tik ugdymo programų įgyvendinimu, su ugdytiniais dalyvauja ir 

respublikiniuose konkursuose bei projektuose. Norisi išskirti šiuos ugdytinius ir mokytojus: ugdytinę Aušrinę Gudaitę tapusią laureate respublikiniame 

konkurse „Tramtatulis“ (muzikos mokytoja metodininkė Inga Cicėnienė), auklėtoją metodininkę Jūratę Juršienę ir vyresniąją auklėtoją Ritą Skromnienę 

dalyvavusias respublikiniame projekte „Žalioji palangė“ ir įvertintas padėkos raštais, lopšelio-darželio pedagogų komandą, vadovaujamą auklėtojos 

metodininkės Renatos Šeibokienės organizavusią konferenciją miesto ikimokyklinių ir pradinių klasių mokytojams „Knyga – veiksminga priemonė 

visapusiškam vaiko ugdymui bei ugdymuisi“ (grupės koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Remeikienė). 

2015 m. lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai įsiliejo į Visagino miesto 40-mečio paminėjimą. Organizavome šokių ratelių festivalį „Suk, 

suk ratelį“ regiono mastu, dalyvavome eisenoje, skirtoje šiai datai paminėti – taip išreikšdami pasididžiavimą savo miestu ir džiaugdamiesi, kad esame 

miesto bendruomenės dalis. 

2015 m. teko susidurti su iššūkiais. Neužbaigtas lopšelio-darželio pastato apšiltinimas. Šis faktas sukėlė labai daug nemalonių diskusijų ir 

komentarų miesto bendruomenėje, nes pažeisti priešgaisrinės saugos reikalavimai, pastato šilumos energijos išeikvojimo reikalavimai, sanitariniai-

higieniniai reikalavimai. Džiaugiamės, kad Visagino savivaldybės administracija numačiusi tęsti lopšelio-darželio pastato apšiltinimo projekto darbų 

vykdymą 2016 m. pavasarį. 

Lopšelyje-darželyje teikiamos vaikų maitinimo paslaugos. Maitinimas organizuojamas pagal valgiaraščius suderintus su Utenos Visuomenės 

sveikatos centru ir patvirtintus lopšelio-darželio direktoriaus. Ugdytiniams suteikta galimybė maitintis tris kartus per dieną, gauti nemokamą ir lengvatinį 

maitinimą (Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-84). Siekiant pagerinti vaikų mitybą, ugdyti 

vaisių, daržovių ir pieno produktų vartojimo įpročius Mokykla dalyvauja programose: „Vaisiai mokykloms“ ir „Pienas vaikams“, kurios finansuojamos iš 

Nacionalinio ir Europos Sąjungos biudžetų. 

Mokyklos materialinė bazė sistemingai atnaujinama ugdymo ir ūkio priemonėmis. Lopšelis-darželis įsigijo elektrinę keptuvę (įstaigos ir 

papildomos savivaldybės lėšos), tęsiamas vaikų baldų, grupių kilimų atnaujinimas. 

Strateginiame 2015–2017 metų plane numatytos lėšos ugdymo programų įgyvendinimui. Vykdydami einamąją finansų kontrolę, prižiūrėjome, 

kad lėšos būtų naudojamos pagal straipsnius. Skatinome rengti mokyklos veiklos tobulinimo projektus. Tėvų susirinkimų metu teikėme informaciją apie 

pastato apšiltinimo darbų eigą, baseino funkcionavimą, ugdymo procesą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Rengėme konsultacijas tėvams 

apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą. 

Organizavome daug tradicinių renginių. Daugumos renginių organizavimą reglamentavome vidaus teisės aktais. Renginiai vyko sklandžiai. Jų 

metu pasireiškė pedagogų kūrybiškumas, bendradarbiavimo su šeima kokybė. Vaikai įgijo žinių, praplėtė savo kūrybines galias, gavo daug gerų emocijų. 
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Telkėme bendruomenę sveikatingumo nuostatoms įgyvendinti, tęsėme inicijavimą sveikatos stiprinimo programos „Sveikuolis giliukas“ 2012–

2017 m. vykdymą, siekėme, kad numatytos veiklos vyktų sistemingai, kad laiku būtų teikiama informacija tėvams ir miesto bendruomenei, laiku rengiamos 

ataskaitos. Ši programa integruota į Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą ir Bendrąją ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą 

„Ąžuoliuko takeliu“. Programos tikslai, uždaviniai, principai atitinka šiuolaikines ugdymo tendencijas. Atliktas sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas 

parodė, kad sveikatos stiprinimas atsispindi mokyklos strateginiame plane, veiklos plane, bendruomenė epizodiškai dalyvauja svarstant ir priimant 

sprendimus susijusius su sveikatos stiprinimu. Siūlėme lopšelio-darželio sveikatą stiprinančiai grupei daugiau dirbti su bendruomene sveikatos stiprinimo 

klausimais, skleidėme informaciją ne tik miesto, bet ir respublikiniu lygmeniu. 

Siekiant užtikrinti sveikatos įgūdžių ugdymo kokybę saugioje aplinkoje organizavome vidaus auditą maisto gaminimo patalpose. Audito metu 

buvo išaiškintos nesaugios ir neatitinkančios higienos normų reikalavimų vietos maisto gaminimo patalpose. Buvo atliktas kosmetinis virtuvės patalpų 

remontas iš įstaigos biudžeto lėšų.  

Kasmet planuojamos lėšos kvalifikacijai kelti. Darbuotojai kelia kvalifikaciją pagal patvirtintus planus, bei atsižvelgiama į turimas lėšas. 

Pedagogai tobulinosi ugdymo proceso kokybės klausimais, kiti darbuotojai kėlė kvalifikaciją viešųjų pirkimų ir darbų bei gaisrinės saugos klausimais. 

Siekėme, kad darbuotojas išklausęs seminarą, skleistų informaciją kolegoms. Tokiu būdu užtikrino bendradarbiavimą tarp darbuotojų. Vykdant priežiūrą 

vadovavomės demokratiškumo, kokybiškumo principais. Darbuotojai atkreipė dėmesį į pastabas ir pateiktus pasiūlymus, numatė pažeidimų ištaisymo 

terminus.  

2015 metų mokyklos giluminio veiklos kokybės įsivertinimo išvados 

 2015 metais lopšelio-darželio bendruomenė tęsė sveikatos stiprinimo veiklos lopšelyje-darželyje giluminį įsivertinimą. Srities pavadinimas – 

psicholiginė aplinka. 

Mokyklos giluminiam įsivertinimui pasirinkti pagalbiniai rodikliai 2.2 Galimybių dalyvauti sveikatą stiprinančioje veikloje visiems 

ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės nariams sudarymas, 2.3 Agresyvaus, grubaus elgesio apraiškos ikimokyklinio ugdymo mokykloje 

Atlikus giluminį auditą nustatyta, kad bendruomenės nariai (tėvų, pedagoginių darbuotojų, kt. personalo) yra informuojami, apie priimtus 

sprendimus sveikatos stiprinimo klausimais dalyvauja, plėtojant lopšelyje-darželyje sveikatos stiprinimo veiklą bei turi galimybę išreikšti savo nuomonę 

jiems rūpimais sveikatos stiprinimo klausimais (įvertinta 3 lygmenyje). 

Tėvai teigė , kad niekada nepatiria agresyvaus , grubaus suaugusiųjų elgesio lopšelyje-darželyje. Dauguma respondentų teigė, kad įstaigoje yra 

taikomos agresyvaus, grubaus elgesio mažinimo priemonės (įvertinta 3 lygmenyje). 

Išorės vertinimo, kontrolieriaus, vidaus audito tarnybų ir kitų institucijų išvados 

2016 metais lopšelio-darželio veiklą tikrino: 

1. Visagino savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius, kuris nurodė pateikti informaciją apie korupcijos 

prevencijos vykdymą lopšelyje-darželyje. 
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2. Utenos Visuomenės sveikatos centro Zarasų skyrius. Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė. 

Patikrinimo išvada: Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, esančiame Sedulinos al. 51, Visagine,  teritorijos tvoroje nėra vartų, lauko pavėsinių 

grindims reikalingas remontas, grupėse Nr. 2, 6, 9, 5, 4, 12 esančių tualetų-prausyklų apdaila nelengvai valoma ir neatspari valymo priemonėms, reikalavimų 

pažeidimai. Apie pažeidimus informuota Visagino savivaldybės administracija.  

Visagino valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Patikrinimo rūšis: planinė. Nurodyta atnaujinti atsilupusias sienas, lubas virtuvės patalpose, 

koreguoti vaikų maitinimo valgiaraščius. 

 

III. VEIKLOS TURINYS 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

1. Atviras, kūrybingas, siekiantis tobulėti bendruomenės narys. 

2. Ugdymo(si) kokybė ir pagalba vaikui. 

3. Saugios ir palankios aplinkos kūrimas. 

  

Ugdymo(si) ir pasiekimų kokybės užtikrinimas 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo laikas Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

 

1 2 3 4 5 6 

Tikslas – Gerinti ugdymo kokybę, toliau taikant aktyvius ugdymo metodus, tobulinant stebėjimo metodo taikymą, planuojant veiklą, vertinant vaikų 

gebėjimus, fiksuojant pažangą, glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, specialistais. 

1 uždavinys. Organizuoti darnų, orientuotą į vaiką ugdymo(si) procesą. 

2 uždavinys. Užtikrinti saugias ir optimalias vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugas. 

3 uždavinys. Tobulinti tėvų informavimo ir švietimo sistemą apie vaiko ugdymą (si), pasiekimus, priežiūrą. 

4 uždavinys. Siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės. 

Parengti vaikų  grupių sąrašus. Direktorė I. Oficerova   Sukomplektuota 11 

grupių. 

 

Tvarkyti mokinių registro duomenų Direktoriaus pavaduotoja  Žmogiškieji Užfiksuoti vaikų  
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1 2 3 4 5 6 

bazę.   ugdymui D. Remeikienė ištekliai skaičiaus pokyčiai 

Pastovių veiklų (muzikos, plaukimo, 

kūno kultūros) grafiko sudarymas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengti tvarkaraščiai  

Vaikų maitinimo grafiko sudarymas Dietistė D. Cvečkovskienė  Žmogiškieji 

ištekliai 

Parngtas maitinimo 

grafikas pagal amžiaus 

grupes 

 

Organizuoti ikimokyklinį ugdymą 

pagal Bendrąją ikimokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programą 

„Ąžuoliuko takeliu“ 

Direktorė I. Oficerova 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus Mokinio krepšelio 

lėšos 

Vaikai tenkins 

prigimtinius, kultūros, 

socialinius, 

pažintinius poreikius, 

ugdys vertybines 

nuostatas 

 

Organizuoti priešmokyklinį ugdymą 

pagal Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą. 

Direktorė I. Oficerova 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus Mokinio krepšelio 

lėšos 

Užtikrinta optimali 

vaikų raida, padedant 

pasirengti mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą 

 

      

Integruoti sveikatos stiprinimo 

programą „Sveikuolis Giliukas“: 

Direktorė I. Oficerova 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus Mokinio krepšelio  

lėšos; 

Tėvų lėšos 

ugdymui 

Vaikai stiprins fizinę 

sveikatą, ugdytinių 

tėvai bus įtraukti į 

darželio vykdomas 

sveikatingumo 

veiklas. 

 

Priešmokyklinio ugdymo metodinės 

grupės pasitarimas 

„Vaiko brandumas ir adaptacija 

pirmoje klasėje“. 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

„Žiburio“ pagrindinės 

mokyklos pirmos 

klasės mokytoja 

pasidalina 

pastebėjimais apie 

buvusių 

priešmokyklinukų 

adaptaciją mokykloje, 

jų brandumą. 
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1 2 3 4 5 6 

Ankstyvojo amžiaus metodinės 

grupės pasitarimas „Adaptacija – 

pirmas mažylio žingsnis lopšelyje“. 

Ankstyvojo amžiaus 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 
Aptariami sunkumai ir 

pasiekimai, priimami 

sprendimai vaiko 

adaptacijos 

laikotarpiui 

palengvinti 

 

Stende talpinti informaciją apie 

sveikatos saugojimą ir stiprinimą, 

sveikatingumo renginių vykdymą. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė  

Kiekvieną mėnesį Žmogiškieji 

ištekliai 
Pateikiama būtina 

informacija 

 

Kasdien pagal vaikų amžių 

organizuoti fizinę veiklą. 

Grupių auklėtojos, 

plaukimo instruktorius 

Pagal kolektyvinių 

veiklų grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų lėšos 

Organizuojamos kūno 

kultūros valandėlės 

sporto salėje, baseine, 

darželio kieme 

 

Reguliariai organizuoti vaikų 

pasivaikščiojimus lauke. 

Grupių auklėtojos Kiekvieną dieną Žmogiškieji 

ištekliai 
2 kartus per dieną eina 

pasivaikščioti (jei 

leidžia oro sąlygos) 

 

Organizuoti vaikų maitinimą, pagal 

patvirtintus valgiaraščius. 

D. Cvečkovskienė Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų lėšos 

Maisto ruošimas ir 

maisto įvairovė 

atitinka vaikų amžiaus 

ypatumus ir sveiką 

mitybą 

 

Atlikti vaikų fizinio pasirengimo 

vertinimą. 

D. Remeikienė 

Grupių auklėtojos, 

 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Nustatyti vaikų fizinio 

pasirengimo 

duomenys, numatytas 

individualus darbas 

įgūdžių tobulinimui. 

 

Tęsti plokščiapėdystės profilaktikai 

skiros programos „Mano kojytės 

sveikos, gražios ir miklios“ 

vykdymą. 

D. Remeikienė 

Grupių auklėtojos 

Per mokslo metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienoje grupėje 

organizuojami kojų 

mankštos žaidimai; 

pagamintos priemonės 

plokščiapėdystės 

profilaktikai. 

 

Inicijuoti ir vykdyti projektus Grupių auklėtojos Pagal Žmogiškieji Įgyvendinti grupių  
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1 2 3 4 5 6 

sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimo temomis grupėse. 

perspektyvinius 

grupių planus 

ištekliai projektai, 

propaguojantys sveiką 

gyvenimo būdą, 

aplinkos saugojimą, 

teisingą mitybą.  

Vykdyti sveikatingumo projektą 

„Vasaris – sveikatos mėnuo“. 

Darbo grupė Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudominta ir 

renginiuose 

dalyvaujanti visa 

lopšelio-darželio 

bendruomenė 

 

Organizuoti viktoriną „Maistas ir 

mityba“. 

R. Šeibokienė 

 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyviai 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai 

 

Organizuoti varžybas „Sveikuolių 

kalvė“ (su dviratukais ir 

paspirtukais). 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

D. Sadovnikaitė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyviai 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai ir 

„Žiburio“ pagrindinės 

mokyklos pirmokai 

 

Organizuoti saugaus eismo dieną. D. Remeikienė Rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuotas 

susitikimas su 

Visagino policijos 

atstovais. Susitikimo 

dalyviai ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Organizuoti praktines veiklas 

grupėse „Vaisiai, daržovės – skanu ir 

sveika“. 

Grupių auklėtojos Per mokslo metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Veikla organizuojama 

specialiai įrengtame 

maisto gaminimo 

kambaryje 

 

Organizuoti rytinę mankštą. Grupių auklėtojos Kasdien  Žmogiškieji 

ištekliai 

Visos grupės 

dalyvauja mankštoje 

 

Reguliariai organizuoti grupėse 

sveikatos dieną. 

Grupių auklėtojos Kiekvieną mėnesio 

penktadienį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sistemingas sveikatos 

dienų pravedimas 
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visose grupėse 

Organizuoti ekskursijas į mišką Grupių auklėtojos Atsižvelgiant į oro 

sąlygas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikai pratinsis 

daugiau vaikščioti, 

aktyviai judėti, išmoks 

judrių žaidimų 

 

Organizuoti tėvų apklausą apie 

sveikatingumo programos vykdymą 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Sužinosime ugdytinių 

tėvų nuomonę apie 

vaikų sveikatos 

stiprinimą lopšelyje-

darželyje 

 

      

Suteikti žinių apie ligų profilaktiką ir 

formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius ikimokyklinės įstaigos 

bendruomenėje 

D. Cvečkovskienė Pagal poreikį Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės nariai 

gaus informaciją 
 

Burnos ertmės sveikatos gerinimas:      

Organizuoti ir vykdyti užsiėmimus 

vaikams apie dantukų priežiūrą 

,,Mokomės valyti dantukus“  

D. Cvečkovskienė Vasaris, kovas, 

balandis , 

spalis, lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Išmoks vaikai 

prižiūrėti savo 

dantukus 

 

Informacijos sklaida apie vaikų 

krūminių dantų dengimą 

silantinėmis medžiagomis 

D. Cvečkovskienė Balandis, gegužė  Suteikta informacija 

tėvams 
 

Lėtinių neinfekcinių ligų 

profilaktika 

  Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Teikti individualias konsultacijas 

ikimokyklinukų tėvams, vaikams, 

bendruomenei sveikos mitybos, 

fizinio aktyvumo temomis 

D. Cvečkovskienė Mokslo metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pagal poreikį 

ugdytinių tėvai gaus 

informaciją 

 

Ruošti stendinę medžiagą, 

lankstinukus sveikos mitybos, fizinio 

aktyvumo temomis 

D. Cvečkovskienė Mokslo metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengta informacija 

stende 

 

Dalyvauti grupių tėvų 

susirinkimuose 

D. Cvečkovskienė Rugsėjis, spalis  Dalyvauta grupių tėvų 

susirinkimuose, 
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perteikta aktuali 

informacija 

Tęsti dalyvavimą sveikatingumo 

programoje ,,Sveikuolis giliukas“ 

D. Cvečkovskienė Mokslo metų 

eigoje 

 Įvykdytos veiklos 

pagal sveikatos 

stiprinimo programos 

programą 

 

Užkrečiamų ligų profilaktika:      

Organizuoti ir vykdyti užsiėmimus 

vaikams tema ,,Kodėl reikia plauti 

rankytes“ 

D. Cvečkovskienė Sausis, vasaris, 

kovas, 

spalis, lapkritis 

 Išmokyti vaikai 

teisingai plautis 

rankas 

Po 1 užsiėmimą per 

mėnesį 

Higienos (pedikuliozės, odos 

infekcinių ligų) tikrinimas 

D. Cvečkovskienė Po ilgųjų atostogų 

ir kilus įtarimams 

 Vaikai priimami 

švarus ir sveiki 
 

Vykdyti užkrečiamų ligų kontrolę 

ikimokyklinėse įstaigose 

D. Cvečkovskienė Mokslo metų 

eigoje 

 Stebėti ir analizuoti 

vaikų sergamumą 
 

Teikti informaciją bendruomenei 

apie profilaktinių sveikatos 

pasitikrinimų naudą dėl 

tuberkuliozės 

D. Cvečkovskienė Balandis, gegužė  Suteikta informacija  

Organizuoti bendruomenės 

profilaktinį sveikatos pasitikrinimą, 

vykdyti jo kontrolę 

D. Cvečkovskienė  Balandis, birželis, 

liepa, 

Biudžeto lėšos Visi darbuotojai 

profilaktiškai 

pasitikrins sveikatą 

 

Teikti bendruomenei informaciją 

apie vaikų sergamumo analizę 

D. Cvečkovskienė Kas ketvirtį 

 

 Bendruomenė 

supažindinta su 

sergamumo analizės 

išvadomis 

 

Vykdyti grupių sanitarinę kontrolę D. Cvečkovskienė 1 kartą per mėnesį Žmogiškieji 

ištekliai 

Grupių patalpose 

užtikrinta švara 
 

Profilaktinių sveikatos patikrinimų 

skatinimas: 

     

Informuoti tėvelius apie vaikų 

profilaktinių pasitikrinimų svarbą 

D. Cvečkovskienė Mokslo metų 

eigoje 

 Vaikai bus laiku 

profilaktiškai 

patikrinti ir pristatytos 

pažymos 
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Teikti informaciją bendruomenei 

apie vaikų profilaktinių 

pasitikrinimų analizę 

D. Cvečkovskienė Gegužė  Suteikta informacija  

Sveikos mitybos skatinimas:      

Organizuoti ir vykdyti užsiėmimus 

vaikams tema ,,Sveikos mitybos 

piramidė“ 

D. Cvečkovskienė Sausis, vasaris, 

kovas, balandis 

 Vaikai susipažino su 

sveikatos piramide 

Po 1–2 užsiėmimus 

per mėnesį 

Regėjimo gerinimas:      

Organizuoti vaikams akių 

mankšteles 

D. Cvečkovskienė Gruodis, sausis, 

vasaris, kovas, 

balandis 

 Pravesta mankštelė Po 1 užsiėmimą  

Fizinė veikla:      

Dalyvauti konkurse ,,Sveikuolių 

sveikuoliai“ 

D. Cvečkovskienė Balandžio mėn.  Dalyvauta miesto ir 

apskrities konkurse 
 

      

Dalyvauti tarptautinėje programoje 

„Zipio draugai“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Visus metus MK lėšos  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyti socialinių ir 

emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimai 

 

Užbaigti ikimokyklinio ugdymo 

programos „Ąžuoliuko takeliu“ 

atnaujinimą 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Iki rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Atnaujinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

 

Rengti ilgalaikius perspektyvinius 

planus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

2016-09-01 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengti ugdomojo 

proceso organizavimo 

planai 

 

Rengti savaitinius teminius planus. Direktoriaus pavaduotoja 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrins sisteminga 

ugdomosios veiklos 

organizavimą 

 

Vertinti vaiko pasiekimus ir 

gebėjimus pagal Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašą 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė, 

Pedagogai  

2016-05 

2016-09  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagogai išmoks ir 

gebės stebėjimo 

metodu grįsti veiklos 

planavimą, vaikų 

ugdymą. Pedagogai 

kartu su tėvais, 
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specialistais vertins 

vaikų gebėjimus.  

Tęsti vidaus auditą, kaip pagrindinę 

veiklos tobulinimo priemonę. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

ir  

Koordinacinė vidaus 

audito (KVA) darbo 

grupė 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Atliktas platusis 

auditas pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos 

vidaus audito 

metodiką 

 

Kurti vidaus ir išorės aplinką, 

atitinkančią vaikų amžių, poreikius 

bei interesus  

Direktorė I. Oficerova 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Per mokslo metus MK lėšos 

Tėvų įnašų lėšos 

Sukurta edukacinė 

aplinka skatinanti 

visapusišką vaikų 

ugdymąsi 

 

Organizuoti budinčiosios grupės 

darbą 

Direktorė I. Oficerova 

 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvams suteikta 

kokybiška paslauga 

 

Sistemingai atnaujinti informacinę 

medžiagą grupių tėvų kampeliuose, 

stenduose 

Pedagogai 1 kartą per mėnesį Žmogiškieji 

ištekliai  

Stenduose talpinama 

informacija apie 

savaitės, mėnesio 

veiklą 

 

Organizuoti grupių tėvų 

susirinkimus 

Direktorė I. Oficerova 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė  

Pedagogai  

2 kartus per metus Žmogiškieji 

ištekliai  

Įvykę susirinkimai, 

perteikta aktuali 

informacija, išklausyta 

tėvų nuomonė, 

numatytos spręstinos 

problemos 

 

Rengti projektus:      

Projektas „Į svečius pas vaikučius“ A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Sausio/vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Įvykdytas projektas ir 

pristatytas metodinės 

tarybos posėdyje 

 

Projektas „Gėlytę sodinu – darželį 

puošiu“ (dalyvauti konkurse „Žalioji 

palangė“ 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Vasario/gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Įvykdytas projektas ir 

pristatytas metodinės 

tarybos posėdyje 

 

Vaikų projektas „Drugelių“ grupėje 

– „Pupa“ 

I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

Balandžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Įvykdytas projektas ir 

pristatytas metodinės 
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tarybos posėdyje 

Ekologinis projektas „Ar reikalingas 

ekologinis takelis darželyje?“ 

(tęsiamas) 

R. Šeibokienė 

Darbo grupė 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai  

Įvykdytas projektas ir 

pristatytas metodinės 

tarybos posėdyje 

 

Vaikų projektas „Mūsų gimtinė be 

galo graži“ 

V. Svikščienė 

L. Aksionova  

Balandžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Įvykdytas projektas ir 

pristatytas metodinės 

tarybos posėdyje 

 

Vaikų mini projektas „Linksmasis 

namelis“ 

J. Briskmanienė Balandžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Įvykdytas projektas ir 

pristatytas metodinės 

tarybos posėdyje 

 

      

Mokytojų tarybos posėdžiai 

1. 2015 m. veiklos plano įvykdymo 

aptarimas. 

2. Minčių lietus 2016 m. veiklos 

planui. 

3. Einamieji klausimai 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2016-01-15 Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m. veiklos 

planas įgyvendintas.  

Numatyti veiklos 

prioritetai 2016 m.  

 

Ugdymosi aplinka: 

1. Pranešimas „Vaikas ir aplinka“. 

2. Diskusija – „Erdvės įvairiems 

vaikų interesams tenkinti“ 

(konkretus kiekvienos grupės 

atvejis) 

3. Bendradarbiavimas su šeima, 

kuriant edukacinę grupės aplinką. 

I. Oficerova 

Auklėtojos  

 

 

 

D. Remeikienė 

Gegužės 31 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

Edukacinės erdvės 

įrengtos atsižvelgiant į 

vaiko amžių, 

interesus, poreikius . 

erdvių kūrime 

dalyvauja tėvai. 

 

Grupės bendruomenės kūrimas: 

1. Pozityvių grupės santykių 

skatinimas. 

2. Grupės bendruomenės taisyklių 

kūrimas. 

3. Socialinių problemų sprendimo 

įgūdžių ugdymas. 

4. Reagavimas į netinkamą elgesį. 

I. Oficerova 

D. Derenčiūtė 

 

J. Juršienė 

 

A. Mainelienė 

 

V. Liškevičienė 

Rugsėjo 27 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

Perteikta darbo 

patirtis. Kuriamas 

pozityvus socialinis 

bendravimas. 

Kuriamos pagrindinės 

grupės taisyklės, 

kurios sukurs saugią 

grupės bendruomenę. 
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Mokysimės kartu su 

vaikais spręsti grupės 

konfliktus tarp vaikų. 

Bandysime įveikti 

vaikų sunkaus elgesio 

atvejus. 

      

Metodinės tarybos posėdžiai 

1. 2016 m. Metodinės veiklos plano 

aptarimas. 

2. Sveikatingumo mėnesio 

organizavimas. 

3. Užgavėnių šventės organizavimas. 

4. Informacijos viešinimas 

internetinėje svetainėje 

www.visaginoazuoliukas.lt  ir 

Visagino miesto svetainėje 

www.visaginas.lt .  

J. Juršienė Sausio 26 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

Pritarta plano 

projektui. 

Įgyvendinti 

sveikatingumo 

mėnesio renginiai. 

Organizuotos 

Užgavėnės. Susitarta 

dėl informacijos 

viešinimo.  

 

1. Ikimokyklinio ugdymo programos 

projekto „Ąžuoliuko takeliu“ 

vykdymo aptarimas ir pasiūlymų 

teikimas koregavimui. 

2. Pranešimas ir diskusija „Kaip 

renkame ir saugojame vaikų 

ugdymosi pasiekimų įrodymus“ 

(pasisako grupių komandos).   

Vaiko pasiekimų vertinimo aplankas 

(pateikti vaiko aplanką, kaip 

pavyzdį). 

3. Pedagogų įsivertinimo tvarka ir 

priedais. Aptarimas. 

J. Juršienė Vasario 23 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarti pakeitimai 

ugdyto programoje. 

Pasidalinta patirtimi 

apie pasiekimų 

aplankų kaupimą. 

Aptarta pedagogų 

įsivertinimo tvarka. 

 

1. Projektinės veiklos pristatymas. 

2. Ugdomosios veiklos 

J. Juršienė Gegužės 17 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

Pristatyti vaikų 

projektai. Aptarti 

 

http://www.visaginoazuoliukas.lt/
http://www.visaginas.lt/
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organizavimo apmąstymai, pokyčių 

įvertinimas. 

3. Pedagogų kvalifikacinės atitikties 

turimai kvalifikacinei kategorijai 

nustatymas, tobulintinų veiklos 

sričių numatymas. 

4. Medžiagos iš seminarų sklaida. 

ugdymo pokyčiai 

įgyvendinant pakeistą 

ugdymo programą. 

1. Ilgalaikių ugdymo turinio grupių 

metinių planų aptarimas. 

2. Savaitinio planavimo ypatumai, 

dirbant pagal atnaujintą ugdymo 

programą. 

3. Bendradarbiavimo ir bendravimo 

su socialiniais partneriais planų 

rengimas, aptarimas. 

4. Vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimas. 

5. Medžiagos iš seminarų sklaida. 

J. Juršienė Rugsėjo 20 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengti ilgalaikiai 

grupių planai. Aptarti 

savaitinio planavimo 

ypatumai. Nutarta su 

kokiais partneriais 

bendradarbiausime. 

Pristatytas vaikų 

pasiekimų vertinimas 

 

1. 2016 m. metodinės veiklos 

ataskaita. 

2. Profesinio tobulėjimo planų 

pateikimas ir komentavimas 

3. Kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimo numatymas. 

4. Gerosios patirties sklaidos 

įstaigoje, mieste numatymas. 

5. Įstaigos tradicinių, kalendorinių 

renginių, teminių savaičių plano 

rengimas, aptarimas. 

J. Juršienė Gruodžio 13 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

Pateikta ataskaita. 

Aptarta pedagogų 

profesinio tobulėjimo 

planų įgyvendinimas. 

Numatyta 

kvalifikacijos 

tobulinimo programa. 

Numatytas renginys 

miesto bendruomenei. 

Parengtas renginių 

planas. 
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Mokyklos kultūra 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

 

1 2 3 4 5 6 

Tikslas. Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

1 uždavinys. Plėtoti bendruomenės veiklą, bendradarbiaujant su šeima. 

2 uždavinys. Formuoti lopšelio-darželio įvaizdį, savitumą, atspindint veiklos kryptis, rengiant bendrus projektus su socialiniais partneriais. 

Organizuoti tradicinius šventinius renginius 

Šventinis rytmetis skirtas atsisveikinimui su 

eglute ir lopšelio-darželio gimtadieniui 

„Gimtadienis ant eglutės šakos“ 

D. Remeikienė 

I. Cicėnienė 

2016-01-12 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Suteikta galimybė 

vaikams atskleisti 

gabumus ir talentus, 

sukurta šventiška 

atmosfera, 

skatinamas šiltas, 

draugiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su bendraamžiais, 

tėvais, pedagogais. 

 

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

D. Remeikienė 

Pedagogai 

2016-01-13 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Sveikatingumo mėnesio atidarymas  „Štai kaip 

auga Ąžuoliukai“ 

D. Remeikienė 

V. Svikščienė 

A. Mainelienė 

D. Derenčiūtė 

2016-02-03 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Užgavėnės „Mes žydeliai iš Taravos, norim 

blynų ir kakavos“ 

I. Cicėnienė 

Darbo grupė 

2016-02-09 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sveikatingumo mėnesio uždarymas D. Remeikienė 

V. Svikščienė 

A. Mainelienė 

D. Derenčiūtė 

2016-02-25 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Bendruomenės renginys „Gimtųjų žodžių 

apkabintas“, skirtas lietuvių kalbos dienoms 

Visagine. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

I. Cicėnienė 

2016-03-08 Žmogiškieji 

ištekliai  

Sutelkta 

bendruomenė 
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„Lietuvėle, Tu mana“ – renginys skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti. Kartu su „Žiburio“ pagrindinės 

mokyklos ketvirtokais 

I. Cicėnienė 2016-03-10 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sukurta šventiška 

atmosfera, 

skatinamas šiltas, 

draugiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su bendraamžiais, 

tėvais, pedagogais. 

 

„Veiksmo savaitė Be smurto“ (pagal atskirą 

planą). 

D. Remeikienė 

N. Kardelienė 

M. Nikolajeva 

L. Aksionova 

2016-03-14-20 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Įgyvendintas 

renginių planas 

 

„Nykštukų“ grupės vakaronė su tėvais „Seku 

seku pasakas“ 

J. Juršienė 

D. Bileišienė 

2016-03-17 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sukurta šventiška 

atmosfera, 

skatinamas šiltas, 

draugiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su bendraamžiais, 

tėvais, pedagogais. 

 

„Drugelių“ grupės pramoga „Draugystės 

ratelis“    

I. Vaiciukevič 

A. Mainelienė 

2016-03-17 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Vaikų Velykėlės „Margučiai rieda“ I. Cicėnienė 

Pedagogai 

2016-03-29–

2016-04-01 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Netradicinis renginys „Pavasario zuikučiai“ N. Kardelienė 

R. Luniova 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Pramoga „Pagrandukų“ grupėje „Saulės 

zuikutis“. 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Talka-akcija kartu su „Žiburio“ pagrindinės 

mokyklos pradinukais – „Mažasis gamtos 

bičiulis“. 

R. Šeibokienė 

Ekologinė darbo grupė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Nuoširdus 

bendravimas su 

buvusiais 

ugdytiniais, geros 

emocijos . 
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„Kiškučių“ grupės pramoga „Lik sveikas 

lopšelį“ 

M. Nikolajeva 

L. Umbrasienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sukurta šventiška 

atmosfera, 

skatinamas šiltas, 

draugiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su bendraamžiais, 

tėvais, pedagogais. 

 

Šeimos šventė „Myliu mama, myliu tėtį“ I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Renginių ciklas „Padovanok draugui balioną“ 

(prevenciniai renginiai „Gegužės mėn. be 

smurto“) 

Darbo grupė Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Pramoga „Tik mamytei ir tėveliui visos meilės 

spalvos“ 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Priešmokyklinukų išleistuvės „Lik sveikas, 

darželi“ 

V. Liškevičienė 

R. Šeibokienė 

I. Cicėnienė 

A. Gvozdeva 

D. Sadovnikaitė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Pramoga „Ačiū, mama, tėti, kad mane myli“ R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sukurta šventiška 

atmosfera, 

skatinamas šiltas, 

draugiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su bendraamžiais, 

tėvais, pedagogais. 

 

Šeimos šventė „Tau tėveli ir mamyte“ N. Kardelienė 

R. Luniova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Šeimos šventė „Kai tu šalia“ J. Juršienė 

D. Bileišienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

„Smėlio miestai nematyti, smėlio tiltai 

nestatyti” – pramoga skirta Vaikų gynimo 

dienai. 

R. Šeibokienė 

Ekologinė darbo grupė 

Birželio 1 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Žinių dienai skirta pramoga „Rugsėjis sugrįžo“ I. Cicėnienė 

Darbo grupė 

Rugsėjo 1 d. Žmogiškieji 

ištekliai  
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Šventinis rytmetis auklėtojoms – „Vaikų 

dainos ir šokiai, Tau, Auklėtoja“. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

I. Cicėnienė 

Spalio 5 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pramoga „Rudenėlio takeliu“  D. Derenčiūtė 

D. Bileišienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pramoga „Po rudens darbų“ (dalyviai 

vyresniosios ir priešmokyklinės grupės) 

I. Cicėnienė Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Geltonojo kaspino diena (pagal atskirą 

renginių planą) 

D. Remeikienė 

M. Nikolajeva 

N. Kardelienė 

A. Skutkevičienė 

Lapkričio 19 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvų lėšos 

 

Popietė „Spalvingosios šlepetės“ N. Kardelienė 

R. Luniova 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Popietė „Prie advento žvakelės“ 

(priešmokyklinių grupių vaikams) 

I. Cicėnienė Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Kalėdų šventė „Jau greit Kalėdų stebuklai“ D. Remeikienė 

I. Cicėnienė 

Gruodžio 22 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

 

 

Organizuoti parodas 

Autorinė „Nykštukų“ grupės ugdytinio Artūro 

Bratygino paroda „Gražiausios mašinėlės“ 

J.J uršienė 

D. Bileišienė 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Įgyvendinami 

kūrybiniai projektai, 

sudominti vaikai, 

tėvai, aktyvus 

bendruomenės 

dalyvavimas 

 

Paroda „Gražiausia pagalvėlė“ M. Nikolajeva 

L. Umbrasienė 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Velykinių puokščių paroda „Velykų 

belaukiant“ 

A. Skutkevičienė Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Paroda „Atnaujink seną skėtį“ A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  
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Lianos Lovkytės autorinė piešinių paroda  V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

„Mažylių“ grupės parodėle „Aš darželyje 

išmokau“ 

J. Briskmanienė 

N. Filipovičienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Paroda „Prikelk antram gyvenimui“ A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Paroda „Aš užaugau kitoks“ V. Liškevičienė 

A. Gvozdeva 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Nuotraukų paroda „Mums gera kartu“ N. Kardelienė 

R. Luniova 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Paroda „Kalėdinis žaisliukas iš siūlų“ A. Skutkevičienė 

I. Vaiciukevič 

D. Derenčiūtė 

D. Bileišienė 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Organizuoti ekskursijas, išvykas 

„Šypsenėlių“ grupės ekskursija į mišką V. Svikščienė Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Patyrė daug naujų 

įspūdžių, menine 

veikla išreikšti 

jausmai. 

 

„Žvaigždučių“ edukacinė išvyka į Jaunimo 

užimtumo centrą „Pieštuko“ studiją. 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Patyrė daug naujų 

įspūdžių, menine 

veikla išreikšti 

jausmai. 

 

Priešmokyklinių grupių vaikų kelionė į 

„Žiburio“ pagrindinę mokyklą – į Kaziuko 

mugę 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

 

„Pelėdžiukų mokyklėlės“, „Nykštukų“, 

„Šypsenėlių“ grupių ekskursija į „Verdenės“ 

gimnazijos etnografijos muziekų. 

V. Liškevičienė 

J. Juršienė 

V. Svikščienė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 



21 
 

1 2 3 4 5 6 

„Šypsenėlių“ ir „Nykštukų“ grupių ekskursija į 

Velūnų kaimo sodybą 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

J. Juršienė 

D. Bileišienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvų lėšos 

 

Ekskursija į Visagino policijos komisariatą R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Ekskursija į Šlyninkos malūną. V. Svikščienė 

J. Juršienė 

L .Aksionova 

D. Bileišienė 

 

 

 

 

 

Birželio mėn.  MK  

Organizuoti sportines pramogas, varžybas, viktorinas 

„Pagrandukų mankštelė“ N. Kardelienė 

R. Luniova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Bendruomenės 

nariai aktyviai 

dalyvauja sveikatos 

stiprinimo 

programos 

įgyvendinime 

 

„Sportuokime visi kartu“ (kieme) J. Juršienė 

D. Bileišienė 

V. Svikščienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Priešmokyklinukų sportinė pramoga-varžybos 

„Žiemužės linksmybės“. 

V. Liškevičienė 

R. Šeibokienė 

A. Gvozdeva 

D. Sadovnikaitė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

„Žiemos linksmybės“ (kieme) R. Skromnienė 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Bendruomenės 

nariai aktyviai 

dalyvauja sveikatos 

stiprinimo 

programos 

įgyvendinime 
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„Mes stiprūs ir sveiki“ I. Vaiciukevič 

A. Mainelienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Vaikų fizinės 

sveikatos 

stiprinimas. Tėvų 

įtraukimas į 

sveikatingumo 

veiklas. 

Užtikrintas vaiko 

saugumas kitoje 

aplinkoje 

 

„Svečiuose pas Lapę Snapę“ D. Derenčiūtė 

D. Bileišienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

„Sportuojame drauge“ M. Nikolajeva 

L. Umbrasienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sportinė pramoga „Svečiuose pas Lapę Snapę“ D. Derenčiūtė 

D. Bileišienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Viktorina su tėvais „Smagu žinoti“ R. Šeibokienė 

D. Sadovnikaitė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sportinė „Ąžuoliuko mokyklėlės“ pramoga 

lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ su 

„Žvaigždučių“ grupe 

R. Šeibokienė Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Su tėvais 

„Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikų, tėvų, brolių, 

sesių sportinės varžybos „Greiti, žvalūs ir 

sveiki“ 

V. Liškevičienė 

A. Gvozdeva 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Informacinės pagalbos tėvams teikimas  

Apie lopšelio-darželio veiklą skelbti 

informaciją internetiniuose puslapiuose: 

www.visaginas.lt 

www.ikimokyklinis.lt 

www.visaginoazuoliukas.lt 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Visuomenė gaus 

informaciją apie 

lopšelio-darželio 

veiklą 

 

Rengti informacinius lankstinukus apie 

grupėse vykdomą veiklą: 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Parengti ir išdalinti 

bendruomenės 

nariams lankstinukai 

 

Lankstinukas tėvams „Pirštukų mankštelė“ N. Kardelienė 

R. Luniova 

Sausio mėn. 

Lankstinukas tėvams ir pedagogams „Vaikų 

kalba – stebuklų stebuklas“ 

R. Skromnienė Sausio mėn. Parengti ir išdalinti 

bendruomenės 
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Informacinis straipsnis tėvams „Jeigu mažylis 

dažnai serga“ 

J. Briskmanienė Sausio mėn. nariams lankstinukai  

Lankstinukas „Dantukų priešai ir draugai“ N. Filipovičienė Vasario mėn.  

Lankstinukas „Vasaris – sveikatos mėnuo“ J. Briskmanienė Vasario mėn.  

Lankstinukas „Išjudinkime vaikus“ R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Vasario mėn.  

Lankstinukas „Slogos komplikacijos“ R. Luniova 

N. Kardelienė 

Vasario mėn.  

Lankstinukas „Plauk rankytes – prausk 

veidelį“ 

D. Derenčiūtė 

D. Bileišienė 

Vasario mėn.  

Lankstinukas „Vaikų kalba – stebuklų 

stebuklas“ 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Gegužės mėn.  

Lankstinukas „Mano linksmas liežuvėlis“ R. Luniova 

N. Kardelienė 

Spalio mėn.  

Lankstinikas „Keturmečių skaitiniai: kaip, ką 

ir kodėl?“ 

I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

Spalio mėn.  

Aktuali informacija stenduose, aplankuose.  

 

Pedagogai  Pagal būtinybę   

Informacijos teikimas apie panaudotas lėšas, 

gautas iš grąžintinų 2 procentų gyventojų 

pajamų mokesčių  

I. Oficerova 

J. Maldžiūtė 

Vieną kartą per 

metus 

 

Švenčių, sportinių pramogų, parodų 

organizavimas kartu su tėvais. 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

Pagal 

perspektyvinius 

grupių veiklos 

planus 

MK lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Organizuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

Bendradarbiauti su Visagino miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Įgyvendinti bendri 

projektai, surengtos 

parodos 
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Bendradarbiauti su Visagino miesto „Žiburio“ 

pagrindine mokykla 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Lengvesnė būsimųjų 

pirmokų adaptacija 

mokykloje 

 

Bendradarbiauti su Visagino Verdenės 

gimnazija 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Susipažinta su 

mokykla ir joje 

esančiu etnografiniu 

muziejumi 

 

Bendradarbiauti su Visagino vaikų kūrybos 

namais 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sudominti vaikai  

Bendradarbiauti su Zarasų „Lakštingalos“ 

mokykla  

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pasidalinta darbo 

patirtimi 

 

Bendradarbiauti su Utenos vaikų lopšeliu-

darželiu „Voveraitė“ 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Dalyvauta šokių 

festivalyje 

 

Bendradarbiauti su Utenos vaikų lopšeliu-

darželiu „Želmenėlis“ 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasidalinta darbo 

patirtimi 

 

Parengti bendradarbiavimo sutartį 2016–2017 

m. m. su vaikų darželiu „Gviazdka“, 

Daugpilis, Latvija 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

 

Rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasidalinta darbo 

patirtimi 

 

Bendradarbiauti su Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui, mokyklai centru 

I. Oficerova Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Įgyvendinti numatyti 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

 

Bendradarbiauti su Visagino socialinių 

paslaugų centru 

I. Oficerova Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Vaikų adventinis 

koncertas socialinių 

paslaugų centro 

gyventojams 

 

Bendradarbiauti su Visagino savivaldybės 

administracijos skyriais 

I. Oficerova Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Kokybiškas lopšelio-

darželio darbas 
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Pagalba mokiniui ir mokytojui 

 

1 2 3 4 5 6 

Tikslas. Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (si) įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams. 

1 uždavinys. Stiprinti žmogiškuosius išteklius, sudarant pedagogams galimybes ir sąlygas tobulinti kvalifikaciją, skleisti ir perimti gerąją darbo patirtį. 

2 uždavinys. Siekti, kad ugdymosi programos tenkintų ugdytinių poreikius ir užtikrintų jų kompetencijų plėtrą 

3 uždavinys. Diegti naujas ugdymo formas ir metodus. 

4 uždavinys. Užtikrinti saugios, sveikos ir funkcionalios aplinkos kūrimą.  

5 uždavinys. Teikti socialinę, psichologinę ir kitą švietimo pagalbos specialistų pagalbą. 

Vaiko gerovės komisijos veikla     

Sudaryti lopšelio-darželio Vaiko gerovės 

komisijos veiklos planą 2016 metams. 

VGK pirmininkė  

D. Remeikienė 

 

Iki 2016-01-20 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Parengtas planas  

Organizuoti lopšelio-darželio VGK posėdžius. VGK pirmininkė  

D. Remeikienė 

1-2 kartus per 

ketvirtį 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sprendžiamos 

problemos, aptariami 

pasiekimo rezultatai 

 

Organizuoti lopšelio-darželio VGK pasitarimus 

esant būtinybei. 

VGK pirmininkė  

D. Remeikienė 

Pagal poreikį Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Svarstyti ugdytinių saugumo užtikrinimą, 

sudaryti priemonių planą. 

VGK pirmininkė  

D. Remeikienė 

Lopšelio-darželio VGK 

2016 m. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Užtikrintas vaiko 

saugumas 

 

Parengti lopšelio-darželio VGK veiklos 

ataskaitą. 

VGK pirmininkė  

D. Remeikienė 

2016 m. 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Išanalizuota 

įgyvendinta veikla 

 

Prevencinė veikla     

Organizuoti saugaus eismo savaitę grupėse. VGK pirmininkė  

D. Remeikienė 

2016 m. 

rugsėjo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Dauguma 

bendruomenės narių 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 
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 dalyvaus akcijoje 

Organizuoti lopšelyje-darželyje Geltonojo 

kaspino dieną – tarptautinę smurto prieš 

vaikus prevencijos dieną. 

M. Nikolajeva 

N. Kardelienė 

A. Skutkevičienė 

L. Aksionova 

2016-11-19 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės bendruomenės 

tarpusavio santykiai, 

skatinsime 

pozityvius 

bendravimo būdus 

per veiklą. 

 

Prisijungti prie akcijos Veiksmo savaitė be 

patyčių 2016. 

M. Nikolajeva 

N. Kardelienė 

A. Skutkevičienė 

L. Aksionova 

2016 m. kovo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus  M. Nikolajeva 

N. Kardelienė 

A. Skutkevičienė 

L. Aksionova 

2016 m. 

gegužės mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

      

Tęsti tarptautinės programos „Zipio draugai“ 

vykdymą (socialinių ir sunkumų įveikimo 

įgūdžių programa) 

V. Liškevičienė 

R. Šeibokienė 

2016 m. MK lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Vaikai mąstys, teiks 

kūrybiškas idėjas ir 

pasiūlymus apie 

problemų spendimą, 

vyraus abipusis 

dialogas tarp 

pedagogo ir vaiko 

 

Rinkti ir kaupti literatūrą įvairiomis 

prevencijos temomis. 

VGK Nuolat MK lėšos Pedagogai turtins 

kvalifikacinę patirtį, 

dalinsis patirtimi su 

kolegomis. 

 

Vykdyti  pedagogų konsultavimą. VGK pirmininkė  

D. Remeikienė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Išsiaiškins iškilusias 

problemas, ieškos 

sprendimo būdų. 

 

Specialus ugdymas     

Sudaryti ir patvirtinti logopedinės pagalbos 

gavėjų sąrašą. 

Logopedė R. Galuško 2016-04-25 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Parengtas paslaugų 

gavėjų sąrašas  

 

Parengti ir teikti lopšelio-darželio direktoriui Logopedė R. Galuško 2016-09-05 Žmogiškieji Patvirtinti sąrašai,  
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tvirtinti sutrikusios kalbos ir komunikacijos 

vaikų ugdymo individualias programas, 

teminius planus, tvarkaraščius. 

ištekliai  

 

individualios 

programos, teminiai 

planai, tvarkaraščiai. 

Parengti 2016 m. m. logopedo ataskaitą.  Logopedė  2016 m. 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Ataskaita pateikta 

metodinės tarybos 

posėdyje 

 

Aptarti 3–4 metų amžiaus vaiku kalbos tyrimo 

rezultatus.  

VGK pirmininkė   

D. Remeikienė 

VGK 

2016-04-18 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

VGK posėdyje 

aptarti tyrimo 

rezultatai 

 

Bendradarbiauti su Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui, mokyklai centru 

VKG Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gaunama reikalinga 

informacija 

 

Krizių valdymas     

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės 

valdymo planą 

VGK pirmininkė  

D. Remeikienė 
Esant krizinei 

situacijai 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Parengtas planas  

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

lopšelio-darželio bendruomenę, žiniasklaidą, 

Visagino savivaldybę, policijos komisariatą, 

vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

VGK Esant krizinei 

situacijai 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pateikiama 

informacija pagal 

reikmę 

 

      

Pedagoginės veiklos stebėsena 

Edukacinės aplinkos grupėse atnaujinimas 

naujiems mokslo metams. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Rugpjūčio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Grupėse sukurta 

ugdymą ir ugdymąsi 

skatinanti aplinka 

 

Auklėtojos Natalijos Filipovičienės  

ugdomosios veiklos vertinimas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Kovo  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Auklėtojos Irenos Vaiciukevič  ugdomosios 

veiklos vertinimas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Balandžio  

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Dienos rėžimo tikslingas organizavimas ir Direktorė I. Oficerova, Balandžio Žmogiškieji Gerės ugdymo  
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vykdymas lopšelio, darželio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse: vaikų užimtumas 

pasivaikščiojimo metu 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

mėn. ištekliai kokybė 

Ugdomojo turinio planavimas priešmokyklinio 

ugdymo grupėse. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės 16–

20 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Ugdomojo turinio planavimas ikimokyklinio 

ugdymo grupėse. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės 9–13 

d. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Ugdomojo turinio planavimas ankstyvojo 

amžiaus grupėse. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės 2-6 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų 

vertinimo aplankai. Gebėjimų fiksavimas. 

Išvadų teikimas apie vaiko kompetencijų 

išlavėjimą ir mokyklinę brandą 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Tikslingas ir 

veiksmingas vaikų 

stebėjimas 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaiko stebėjimo 

protokolai. Gebėjimų vertinimas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Patikrintas vaikų 

pasiekimų 

dokumentavimas 

 

Ugdomojo turinio planavimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Užtikrintas 

sistemingas ir 

nuoseklus ugdymo 

organizavimas 

 

Informacinių stendų informatyvumas, 

tikslingumas, estetiškumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Informatyvūs stendai  

Teminė priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

Renatos Šeibokienės, , auklėtojos 

metodininkės, vaikų veiklos organizavimo 

priežiūra: vaikų saviraiškos poreikių 

tenkinimas ir prigimtinių galių puoselėjimas, 

IKT taikymas ugdymo procese. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Direktorė I. Oficerova, Spalio mėn. Žmogiškieji Gerės ugdymo  
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Violetos Liškevičienės, auklėtojos 

metodininkės, vaikų veiklos organizavimo 

priežiūra: vaikų saviraiškos poreikių 

tenkinimas ir prigimtinių galių puoselėjimas, 

IKT taikymas ugdymo procese. 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

ištekliai  

 

kokybė 

Teminė Alinos Gvozdevos auklėtojos 

priežiūra: vaikų saviraiškos poreikių 

tenkinimas ir prigimtinių galių puoselėjimas 

 Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Dangiros Sadovnikaitės auklėtojos 

priežiūra: vaikų saviraiškos poreikių 

tenkinimas ir prigimtinių galių puoselėjimas 

 Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Astos Mainelienės auklėtojos 

metodininkės priežiūra: ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Ritos Skromnienės vyresniosios 

auklėtojos priežiūra: vaikų veiklos 

organizavimo priežiūra: ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Lidos Aksionovos vyresniosios 

auklėtojos priežiūra: vaikų veiklos 

organizavimo priežiūra: ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Laimos Umbrasienės auklėtojos 

priežiūra: vaikų veiklos organizavimo 

priežiūra: ugdomosios veiklos tikslingumas, 

veiksmingumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Daivos Bileišienės auklėtojos 

priežiūra: vaikų veiklos organizavimo 

priežiūra: ugdomosios veiklos tikslingumas, 

veiksmingumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Nadeždos Kardelienės auklėtojos 

priežiūra: vaikų veiklos organizavimo 

priežiūra: ugdomosios veiklos tikslingumas, 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 
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veiksmingumas 

Teminė Reginos Luniovos auklėtojos 

priežiūra: vaikų veiklos organizavimo 

priežiūra: ugdomosios veiklos tikslingumas, 

veiksmingumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Marytės Nikolajevos vyresniosios 

auklėtojos priežiūra: vaikų veiklos 

organizavimo priežiūra: ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Daivos Derenčiūtės auklėtojos 

priežiūra: vaikų veiklos organizavimo 

priežiūra: ugdomosios veiklos tikslingumas, 

veiksmingumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Jūratės Briskmanienės auklėtojos 

metodininkės priežiūra: vaikų veiklos 

organizavimo priežiūra: ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Jūratės Juršienės auklėtojos 

metodininkės priežiūra: vaikų veiklos 

organizavimo priežiūra: ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas      

Sudaryti sąlygas pedagogams kelti 

kvalifikaciją mokymuose ir seminaruose. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Nuolat MK lėšos. Pedagogai dalyvaus 

VPMMMC 

seminaruose,  

 

Supažindinti visus lopšelio-darželio 

darbuotojus su vykdoma antikorupcine 

programa 

Direktorė  

I. Oficerova 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Įgis žinių  

Tobulinti Reggio Emilia metodo elementus, 

skatinant vaikų kūrybiškumą.  

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė, 

pedagogai 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai  

MK lėšos 

Tėvų įnašų lėšos 

Metodinės tarybos 

posėdyje pasidalins 

turima patirtimi. 

Naujomis 

priemonėmis 
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papildyta edukacinė 

aplinka 

Pedagogų veiklos įsivertinimas 

Pedagoginės veiklos ir kvalifikacijos 

tobulinimo savianalizė  

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Refleksuoja 

pedagogai 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

 

Įstaigoje įgyvendinamų ugdymo (si) programų 

dermė  

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Refleksuoja 

pedagogai 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

 

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas  turtinat 

ir kuriant edukacines grupių aplinkas.  

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Refleksuoja 

pedagogai Mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

Pranešimai       

Pranešimų ciklas tėvams grupių tėvų 

susirinkimuose: 

- ikimokyklinės ugdymo programos ir 

priešmokyklinės ugdymo programos turinys ir 

jo įgyvendinimas; 

- vaikų ir tėvų pareigos, vaikų auklėjimo 

klaidos; 

- edukacinės aplinkos kūrimas. 

Auklėtojos   Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gilinamos pedagogų 

ir tėvų žinios, 

plėtojami socialinės 

partnerystės ryšiai. 

Tėvai įtraukiami į 

grupės gyvenimą. 

 

Konsultacijos pedagogams 

Vaikų pasiekimų aprašo taikymo principai. D. Remeikienė Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pedagogai įgis žinių, 

pasidalins patirtimi, 

bus išanalizuotas 

vaikų pasiekimų 

pažangos aprašas. 

 

Vaikų ugdymosi pasiekimų tarpusavio ryšiai D. Remeikienė Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Vaikų ugdymosi pasiekimų sritys ir esminės 

nuostatos bei gebėjimai 

D. Remeikienė Balandžio 

mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  
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Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

žingsniai 

D. Remeikienė Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Susirūpinimo ženklai, informuojantys apie 

kitokio ugdymo (si) poreikį 

D. Remeikienė Gegužės mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

 

Valdymo tobulinimas 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

 

1 2 3 4 5 6 

Tikslas. Siekiant kaitos, telkti lopšelio-darželio bendruomenę vizijos, misijos, strateginio ir metinio veiklos planų įgyvendinimui kryptingam darbui. 

1 uždavinys. Siekti vieningų sprendimų priėmimo ir veiksmų suderinamumo. 

2 uždavinys. Kurti veiksmingą individualių ir bendruomeninių poreikių tenkinimo sistemą. 
 

Kurti aktyvią, kūrybišką ir darnią 

bendruomenę. 

 

Lopšelio-darželio 

administracija, 

savivaldos institucijos, 

bendruomenės nariai 

2016 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenė bus 

įtraukta į darnią, 

kūrybišką veiklą 

mokykloje ir už jos 

ribų 

 

Telkti, aktyvinti 

bendruomenę, 

organizuojant šventes kt. renginius. 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui, tarybos nariai, tėvų 

atstovai, bendruomenė 

2016 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės 

susitelkimas parodys 

jos vieningumą, 

komandinio darbo 

savybes 

 

Planuoti, organizuoti ir prižiūrėti mokyklos 

veiklą.  

Analizuoti bendruomenės veiklą, įgyvendinant 

veiklos planą, ieškoti būdų veiklai tobulinti. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui, darbo grupių 

nariai, bendruomenės 

2016 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus išsiaiškinti 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

poreikiai, jų 
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nariai tenkinimas ir 

lūkesčių 

įgyvendinimas, kurie 

padės nustatyti 

tolesnės veiklos 

gaires, jų planavimą 

ir įgyvendinimą. 

Planavimas ir teisės aktų rengimas. 

Materialinės bazės stiprinimas ir ugdymo aplinkos gerinimas. 

Darbas su šeima, ryšiai su visuomene. Paramos šeimai teikimas. 

Administraciniai pasitarimai. 

Parengti strateginį veiklos planą 2016 –  

2018 m. 

 

Direktorius, vyr. 

buhalteris 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Strateginis veiklos 

planas paskelbtas 

įstaigos svetainėje, 

numatyta įstaigos 

veikla. 

Įvertintas lopšelio-

darželio turtas 

 

Parengti ir patvirtinti pedagoginių darbuotojų ir 

techninio personalo tarifinius sąrašus 

 

Direktorius, vyr. 

buhalteris 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nustatytas 

darbuotojų darbo 

užmokestis 

neviršijant nustatyto 

darbo užmokesčio 

fondo 

 

Parengti lopšelio-darželio veiklos planą 2017 

m. 

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui ir 

darbo grupė 

 

Gruodžio mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Veiklos planas bus 

paskelbtas įstaigos 

svetainėje. 

Bendruomenė bus 

informuota apie 

veiklos planą. 

 

Prižiūrėti metinio veiklos plano ir strateginio 

veiklos plano įgyvendinimą ir atsiskaityti 

bendruomenei 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui 

Kas pusmetį Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Bendruomenė 

sužinos apie plano 

vykdymą 
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bendruomenės 

susirinkimuose 

Peržiūrėti ir koreguoti darbuotojų pareigybių 

aprašymus 

 

Direktorius direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui 

Pagal reikmę, 

pasikeitus 

teisės aktams 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Bus reglamentuotos 

darbuotojų funkcijos 

 

 

Teikti ataskaitas savivaldybės administracijai 

dėl korupcijos prevencijos programos vykdymo 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Pagal 

savivaldy 

bės nustatytą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ataskaitas 

pateiksime 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriui 

 

Parengti lopšelio-darželio 2017 metų biudžeto 

projektą 

Direktorius, vyr. 

buhalteris ir darbo grupė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Projektas pateiktas 

finansų skyriui 

 

Vykdyti lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą 

(pagal 2016 m. Vidaus audito koordinacinės 

grupės veiklos planą) 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui ir 

darbo grupė 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Atliksime platųjį 

vidaus auditą 

 

 

Organizuoti savalaikes įrangos ir prietaisų 

patikras 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Patikros dokumentai 

 

 

Teikti paraiškas remontui 

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

rugsėjo, 

gruodžio mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pateiktos paraiškos 

savivaldybės 

administracijos 

strateginiam skyriui 

 

Prižiūrėti ir kontroliuoti išteklių naudojimo 

tikslingumą 

Direktorius Pagal nustatytą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto įvykdymo 

ataskaitos 

 

Analizuoti mokinio krepšelio lėšų panaudojimą Direktorė I.Oficerova 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Buhalterė  J.Maldžiūtė 

1 kartą per 

ketvirtį 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Tikslingai 

panaudotos lėšos 

 

Skatinti darbuotojų ir savivaldos iniciatyvas, 

siekiant telkti lopšelio-darželio bendruomenę ir 

tobulinti jos veiklą 

Direktorius Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Savivaldos posėdžių 

protokolai 

 

 

Gerinti materialinę bazę (pagal 2016 m. viešųjų 

pirkimų planas www.visaginoazuoliukas.lt)  

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai, biudžeto, 

Pagerės sąlygos 

vaikams, paslauga 

 

http://www.visaginoazuoliukas.lt/
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 mokinio 

krepšelio, tėvų 

įnašų, paramos 

fondo lėšos 

tėvams taps 

kokybiškesnė 

Parengti paraišką, projektui „Mažylių 

akademija“, siekiant gauti lėšų iš ES, jas 

panaudojant edukacinių erdvių išplėtimui ir 

modernizavimui lopšelyje-darželyje, 

užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę šeimai, 

mieste. 

Direktorius ir darbo 

grupė 

Iki gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudarytos modernios 

sąlygos ugdyti 

kūrybišką vaiką 

 

Atnaujinti vidaus tvarkos taisykles 

 

 

Direktorius ir darbo 

grupė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Vidaus tvarkos 

taisyklės atitiks 

teisės aktus 

 

Organizuoti inventorizacijos atlikimą 

 

Direktorius, vyr. 

buhalteris ir 

inventorizacijos komisija 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertintas lopšelio-

darželio turtas 

 

 

Teikti informaciją bendruomenei apie 

profilaktinių sveikatos pasitikrinimų naudą dėl 

tuberkuliozės ir kt. pagal darbuotojo amžių 

pasitikrinimų 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Padidės darbuotojų 

sąmoningumas 

saugant sveikatą 

 

Teikti bendruomenei informaciją apie vaikų 

sergamumą 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Kas ketvirtį Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenė 

atkreips dėmesį į 

vaikų sveikatą 

 

Informuoti tėvus apie vaikų profilaktinių 

pasitikrinimų svarbą 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvai rūpinsis vaikų 

sveikata 

 

Teikti informaciją bendruomenei apie vaikų 

profilaktinių pasitikrinimų svarbą 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagogai gaus 

informaciją apie 

vaikų sveikatą 

 

Teikti informaciją apie vaikų krūminių dantų 

diegimą silantinėmis medžiagomis 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

balandžio, 

gegužės mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvai gaus 

informaciją 

 

Organizuoti grupių susirinkimus. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui, auklėtojos 

2 kartus per 

metus, pagal 

grupių veiklos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Tėvai gaus 

informaciją apie 

teikiamas paslaugas 
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planus 

Organizuoti tėvų apklausas apie teikiamų 

paslaugų kokybę. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Birželio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Sužinosime tėvų 

nuomonę 

 

Organizuoti administracinius pasitarimus Direktorius 1 kartą per 

ketvirtį, pagal 

poreikį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pagerės teikiamų 

paslaugų kokybė  

 

Mokyklos tarybos veikla 

Tarybos posėdžiuose aptarti ir pritarti: Tarybos pirmininkas 1 kartą per 

ketvirtį 

šaukiami 

neeiliniai 

tarybos 

posėdžiai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Žmogiškieji ištekliai  

Strateginiam veiklos planui, metiniam veiklos 

planui, vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems 

veiklą reglamentuojantiems dokumentams, 

teikiamiems direktoriaus. 

Direktorius, vyr. 

buhalteris, tarybos nariai 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus aptarti lopšelio-

darželio veiklai 

aktualūs klausimai 

 

Išklausyti direktoriaus metinę veiklos ataskaitą 

ir teikti siūlymus dėl veiklos kokybės gerinimo. 

Direktorius, tarybos 

nariai 

Sausio mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lopšelio-darželio 

tarybos posėdyje bus 

aptarti metinės 

veiklos rezultatai. 

 

Talkinti formuojant mokyklos materialinius, 

finansinius, ir intelektinius išteklius, svarstyti 

mokyklos lėšų naudojimo klausimus. 

Direktorius, vyr. 

buhalteris, tarybos nariai 

Per metus  Žmogiškieji 

ištekliai 

Padės įgyvendinti 

metinį veiklos planą, 

numatyti gaires 

tolimesniam 

planavimui.  

 

Rengti ir pateikti direktoriui, bendruomenei 

tarybos veiklos ataskaitas.  

Tarybos pirmininkas Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Tarybos posėdyje, 

bendruomenės  

susirinkime bus 

aptarti lopšelio-

darželio veiklos 

rezultatai 

 

Prisidėti prie renginio skirto Lietuvių kalbos Tarybos pirmininkas ir Kovo 9 d. Žmogiškieji Bendruomenė  
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dienoms Visagine paminėti.  lopšelio-darželio 

bendruomenė 

ištekliai prisidės prie lietuvių 

kalbos sklaidos, 

stiprins lietuvių 

kalbos mokymosi 

motyvaciją ir didins 

lietuvių kalbos 

prestižą Visagine. 

Inicijuoti bendruomenės renginių 

organizavimą. 

Administracija, tarybos 

nariai, meninio ugdymo 

mokytoja, grupių 

auklėtojai 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės 

tarpusavio 

bendradarbiavimas, 

pademonstruos 

bendruomenės 

susitelkimą,  

vieningumą, 

komandines savybes 

 

Organizuoti bendruomenės talką, lauko 

aikštelėse esančių konstrukcijų dažymui, 

smėlio pakeitimui smėlinėse. 

 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

balandžio – 

gegužės mėn. 

 

  

Tėvų įnašų lėšos,  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sutelkta 

bendruomenė 

lopšelio- darželio 

tikslams siekti.  

 

Tėvų komiteto veikla      

Svarstyti lopšelio-darželio direktoriaus 

teikiamus klausimus, vaikų saugumo sveikatos, 

mitybos ir jų teisių apsaugos klausimus. 

Padėti organizuoti grupių renginius, išvykas, 

kurti edukacinę aplinką. Teikti pasiūlymus 

administracijai ir savivaldos institucijoms 

Tėvų komiteto 

pirmininkas 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Pagalba vadovams ir 

pedagogams 

įgyvendinti veiklos 

planus, užtikrinti 

įstaigos 

funkcionavimą. 

 

Tėvų komiteto posėdžiai 

1. Lopšelio-darželio tėvų komiteto veikla. 

2. Lopšelio-darželio pastato atnaujinimo darbai. 

3. Tėvų atlyginimo surinkimas už teikiamas 

paslaugas 

4. Tėvų pagalba, tvarkant lopšelio-darželio 

interjerą ir aplinką lauke. 

Direktorė,  

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui 

2016-03-30 Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarti klausimai 

padės gerinti 

teikiamų paslaugų 

kokybę 
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1. Naujų narių pristatymas. 

2. Lopšelio-darželio aplinkos gerinimo 

rezultatų aptarimas. 

3. Vaikų sveikatos stiprinimas lopšelyje-

darželyje. 

 

Tėvų komiteto 

pirmininkas, direktorė,   

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

2016-10-31 Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarti klausimai 

padės gerinti 

teikiamų paslaugų 

kokybę 

 

Saugos ir sveikatos komiteto veikla 

Dokumentų vedimas:    

Patvirtinti darbo planą  Direktorius 

 

2016 metų 

sausis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas ir 

patvirtintas darbo 

planas 

 

Organizuoti saugos darbe instruktažą darbo 

vietoje 

Direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui 

Kartą per 

metus ir pagal 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pravestas 

instruktažas 

 

Darbuotojų mokymai: 

Skleisti dietologijos mokslo žinias įstaigos 

bendruomenei 

Dietistė Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Suteikta 

bendruomenės 

nariams informacija 

 

Organizuoti higieninius mokymus 

aptarnaujančiam personalui 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Pravesti higieniniai 

mokymai 

 

Organizuoti higieninius mokymus virtuvės 

darbuotojams 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Įtvirtins turimus 

įgūdžius ir žinias 

 

Organizuoti pedagogams higieninius ir pirmos 

pagalbos suteikimo mokymus  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Darbuotojai įgys 

žinių reikalingų 

darbe su vaikais 

 

Darbo priežiūra: 

Vykdyti vaikų maitinimo priežiūrą Dietistė Pagal planą ir 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikų psichinės ir 

fizinės sveikatos 

saugojimas 

 

Kontroliuoti virtuvės higieninę būklę, maisto Dietistė Nuolat Žmogiškieji Audito rezultatų  
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gaminimo procedūras ištekliai panaudojimas 

veiklos planavimui 

Tinkamai parinkti dietai rekomenduojamus 

produktus, sudaryti vaikų maitinimo 

valgiaraščius 

Dietistė Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikų maitinimas 

atitiks higienos 

reikalavimus 

 

Kontroliuoti grupių ir patalpų higieninę-

sanitarinę būklę 

Direktorius, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Rezultatai bus 

aptariami pedagogų 

ir aptarnaujančio 

personalo 

gamybiniuose 

susirinkimuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

 

Kontroliuoti plovimo ir dezinfekavimo  

priemonių laikymą grupėse 

Direktorius, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Grupėse laikomasi 

saugos reikalavimų 

 

Kontroliuoti gaunamų maisto produktų kokybę, 

realizavimo terminus 

Dietistė Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikai bus 

maitinami 

kokybiškais maisto 

produktais 

 

Kontroliuoti kiemsargių darbą Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime vaikų 

saugumą ir tvarkingą 

aplinką 

 

Pastato ir teritorijos priežiūra: 

Vykdyti pastato techninę priežiūrą Direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui 

Du kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime vaikų 

saugumą 

 

Vykdyti statinio nuolatinius stebėjimus Direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui 

Kartą per 

mėnesį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime vaikų 

saugumą 

 

Stebėti lopšelio-darželio patalpas ir teikti 

pasiūlymus saugai darbe gerinti 

Saugos darbe komiteto 

nariai 

2016 m. 

periodiškai ir 

pagal reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime vaikų 

ir darbuotojų 

saugumą 

 

Stebėti lopšelio-daželio teritoriją, teikti Saugos darbe komiteto 2016 m. Žmogiškieji Užtikrinsime vaikų  
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pasiūlymus, dėl saugos vaikų žaidimų vietose nariai periodiškai, ir 

pagal reikmę  

ištekliai ir darbuotojų 

saugumą 

Organizuoti darbuotojų sveikatos profilaktinį 

patikrinimą 

Direktorius, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

2016 metų 

liepa 

Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Užtikrinsime 

darbuotojų saugą 

 

Aprūpinti darbuotojus asmeninėmis saugos 

priemonėmis  

Direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui 

Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Užtikrinsime 

darbuotojų saugą 

 

Teikti ataskaitą bendruomenės susirinkimo 

metu 

Direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui 

Rugsėjo, 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenė bus 

informuota apie 

veiklą lopšelyje-

darželyje 

 

 

Rizikos veiksniai: nepakankamas finansavimas, reikalingas vidaus patalpų atnaujinimas ir naujų baldų įsigijimas, nepakankamas dalyvavimas 

investiciniuose projektuose, netinkama įstaigos teritorijos ir joje esančių įrengimų apsauga.  

Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas. 

Priemonių įgyvendinimas aptariamas Mokytojų posėdžiuose, Metodinės tarybos posėdžiuose, Mokyklos tarybos pasitarimuose. Bendruomenės 

nariai informuojami bendruose bendruomenės susirinkimuose, grupių tėvų susirinkimuose. Informacija apie vykusius renginius pateikiama lopšelio-darželio 

svetainėje, Visagino savivaldybės tinklapyje. 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokytojų tarybos posėdžio 

2016 m. sausio 15 d. 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. (MP)-1) 

 
 


