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VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

2011–2012 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2011–2012 mokslo metų planas 

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

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

prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planu 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. Planas parengtas atsižvelgus į strateginį Visagino miesto plėtros 2010–2015 metų 

planą, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2012–2014 metų strateginį veiklos planą, 

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

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

4. Planą įgyvendins Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija, 

pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

II. 2010–2011 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

ANALIZĖ 

 

2010–2011 m. m. pedagogai dirbo pagal lopšelio-darželio Bendrąją ikimokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programą „Ąžuoliuko takeliu“, priešmokyklinio ugdymo(si) programą, 

logopedas taikė individualias ugdymo programas. Atsižvelgdami į metinės veiklos prioritetus, 

programos tikslus bei uždavinius pedagogai planavo ugdymo procesą, pasirinkdami tinkamiausius 

ugdymo metodus, atsižvelgdami į vaikų poreikius, jų gebėjimus ir prigimtines galias. Garantuojant 

visuminį vaikų ugdymą(si) grupėse pagrindinį dėmesį skyrėme sveikos ir saugios aplinkos 

plėtojimui tenkinant pagrindinius vaikų poreikius: žaisti, judėti, pažinti, eksperimentuoti. Veiklos 

tobulinimui, problemų sprendimui buvo vykdomi įvairūs projektai. 

Uždavinių įgyvendinimas 
Dalinai įgyvendintas pirmasis uždavinys – turtinti, plėsti grupių edukacinę aplinką – 

grupių aplinka buvo papildyta žaislais, didaktinėmis priemonėmis, vaikų literatūra, tačiau dar 

nenupirkti baldai į grupę po remonto darbų. 

Sėkmingai įgyvendinome uždavinius – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, ieškant 

patrauklių ugdymosi metodų, formų, būdų ir diegti parengtas sveikos gyvensenos programas. 

Vidaus audito organizavimas pagal geros higienos praktikos taisykles užtikrino 

lopšelio-darželio virtuvėje saugiai pagaminti maistą, sėkmingai ir sveikai organizuoti vaikų 

maitinimą. Sėkmingiausi vaikų sveikatos stiprinimo būdai ir formos – plokščiapėdystės 

profilaktika, pagal programą „Mano kojytės sveikos, gražios ir miklios“, kūno kultūros valandėlės 

baseine, rytinė mankšta, kūno kultūros valandėlės sporto salėje ir įvairios sportinės pramogos kartu 

su tėvais. 

Įgyvendindami uždavinius – kurti saugią aplinką įstaigoje ir organizuoti konsultacijas 

pedagogams ir tėvams apie sveiką gyvenseną – susidūrėme su kai kuriais sunkumais, atliekant 

remonto darbus vaikų grupių prausyklų ir tualetų kambariuose. Tačiau personalo ir tėvų 

supratingumo dėka vaiko aplinka lopšelyje-darželyje tapo malonesne ir saugesne. Diegiant sveikos 

gyvensenos būdo formavimą nuo vaikystės nepilnai išnaudotos galimybės vaikų ugdymo proceso 

individualizavime (planavimas ir ugdymo organizavimas). Pastebėta, kad stendinė informacija 

grupėse ne visada gali būti veiksminga. Dažniau su tėvais sveikos gyvensenos klausimais reikia 

kalbėtis gyvai, konsultacijų metu ir pan. Nepilnai išnaudotos galimybės vaikų slaugytojos ir tėvų 

individualiuose pokalbiuose. 
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Įgyvendindami uždavinį – rengti konkrečius, nuoseklius kasdieninės veiklos 

organizavimo planus – atlikome tokius darbus: 

1. Papildėme lopšelio-darželio Bendrąją ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programą „Ąžuoliuko takeliu“. 

2. Organizavome vidaus auditą. Analizavome vaiko ugdymą ir ugdymąsi, ugdymo 

turinio ir procesų planavimą, ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimą, planavimo 

procedūrų kokybę, metodinę pagalbą planuojant. 

3. Vertinome vaikų ugdymosi pasiekimus. 

Įstaigoje visa veikla yra suplanuota. Planai vykdomi, bet kad veikla būtų kokybiškesnė 

siūlau atkreipti dėmesį į planų turinį (konkretumas ir aiškumas), metodinę pagalbą planuojant, vaikų 

ugdymosi pasiekimų vertinimo kokybę, metodinės veiklos planavimo efektyvumą. 

Įgyvendinant uždavinį – skleisti gerąją darbo patirtį, siekiant planavimo ir ugdymo 

kokybės – pedagogai skleidė savo darbo patirtį įstaigoje ir už jos ribų. Pravesto atviros veiklos 

praplėtė auklėtojų profesinius gebėjimus. Pedagogai ir kiti darbuotojai dalyvavo lopšelio-darželio 

mokytojų tarybos posėdžiuose, lopšelio-darželio tarybos, metodinės tarybos ir būrelio veikloje, 

atstovavo įstaigą savo elgesiu, sprendimais veiksmais miesto metodiniuose renginiuose. Jie 

formuoja įstaigos įvaizdį ir kultūrą, pradedant nuo pagarbos vaikui, tėvams, kolegoms laikantis 

teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų. Kiekvienas įstaigos darbuotojas supranta savo 

indėlį į įstaigos veiklą savaip, bet yra dalykų, kai ypač jie buvo pastebėti ruošiantis žaidimų ir 

ratelių festivaliui „Suk suk ratelį“, kuriame išryškėjo darbuotojų veiklos nuostatos, vertybės, 

žmonių tarpusavio ryšiai, supratimas ir pagalba vienas kitam. Todėl šventė sušildė ir suvienijo 

bendruomenės narius, kūrybiniu džiaugsmu ir veiklos sėkme. Apibendrinta medžiaga pateikta į 

Visagino savivaldybės tinklalapį.  

Labai svarbus įstaigos veiklos etapas – meninio ugdymo mokytojos Ingos Cicėnienės 

ugdytinio Augusto Gudo laimėjimas respublikiniame folkloro festivalyje „Tramtatulis“ (laureato 

vardas). 

Etnokultūrinė veikla sustiprins mūsų lopšelio-darželio įvaizdį mieste bei praplės ir 

pagilins tautinio, pilietinio ir ekologinio ugdymo turinį, stiprins mūsų bendravimą ir 

bendradarbiavimą su šeima. 

Racionaliai buvo naudojamos valstybės, savivaldybės biudžeto, specialiųjų programų, 

tėvų mokesčio už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje, paramos lėšos. Šių lėšų įplaukų pagrindinis 

kriterijus yra vaikų skaičius. 2011–2013 metais planuojama, kad įstaigą lankys 190 vaikų. 

 

SSGG analizė 

 

Stiprybės 

1. Įstaigoje vyksta kaitos procesas, nuosekliai įgyvendinami švietimo sistemos 

pokyčiai (vidaus auditas, strateginis planavimas, projektinės veiklos panaudojimas, darbo patirties 

sklaida miesto ir respublikos pedagogams). 

2. Vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą Bendrąją ugdymo ir 

ugdymosi programą „Ąžuoliuko takeliu“, kuri atitinka vaikų poreikius, interesus bei tėvų lūkesčius.  

3. Dirba kvalifikuoti pedagoginiai bei kito personalo darbuotojai.  

4. Sukurta vaikų poreikius bei jų gebėjimus atitinkanti aplinka, gerinama materialinė 

bazė. 

5. Pedagogai aktyviai dalyvauja respublikiniuose konkursuose ir tarptautinėje 

programoje „Zipio draugai“. 

6. Įstaigoje vyrauja komandinis darbas. 

 

Silpnybės 

1. Įstaiga nepakankamai kompiuterizuota, kai kurie kompiuteriai pasenę. 

2. Pasenę grupių baldai, reikalingas grupių prausyklų ir tualetų kambarių, baseino 

lubų, lauko pavėsinių grindų, smėlio dėžių, virtuvės patalpų remontas. 
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3. Finansinių išteklių stoka modernioms ugdymo priemonėms, vaikiškiems baldams 

įsigyti. 

 

Galimybės 

1. Augant šalies ekonomikai didės lėšos, skiriamos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. 

2. Atsiras galimybių gauti finansavimą įstaigos kapitalinio remonto darbams, įrangai, 

baldams įsigyti. 

3. Pedagogai vykdo programas, projektus finansuojamus ir valstybės ir savivaldybės 

biudžeto. 

4. Tėvų, rėmėjų lėšos bus panaudojamos aplinkos ir ugdymo(si) sąlygų gerinimui. 

 

Grėsmės 

1. Gimstamumo mažėjimas ir šeimų migracija įtakoja vaikų, grupių ir etatų mažėjimą. 

2. Konkurencija tarp miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

3. Nesaugi ir atvira įstaigos teritorija.  

4. Pedagogų senėjimo procesas. 

 

III. STRATEGINIS TIKSLAS, PRIORITETAI, METINIAI  

VEIKLOS TIKSLAI 

 

1. 2011–2012 m. m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti švietimo, sveikatos 

apsaugos, socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą šeimai. 

2. Lopšelio-darželio metinės veiklos prioritetai: 

2.1. Sveikas vaikas saugioje aplinkoje. 

2.2. Kūrybiškas pedagogas – kokybiškas ugdymas – kūrybiškas vaikas. 

3. Metiniai veiklos tikslai: 

3.1. Užtikrinti sveikatos įgūdžių ugdymo kokybę saugioje aplinkoje. 

3.2. Gebėti kūrybiškai diegti naujoves pedagoginėje veikloje. 

3.3. Užtikrinti ugdymo veiksmingumą, skatinant kūrybiškumą. 

4. Veiklos tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

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

4.2. Palankios sąlygos vaiko sveikatai stiprinti. 

4.3. Ugdymo procese kūrybiškai taikomi inovatyvūs ugdymo metodai. 

4.4. Pedagogas – novatorius, susivokiantis naujovėse, gebantis kritiškai analizuoti 

naujoves ir diegti jas. 

 

IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 

 

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 

1.  Maitinimo organizavimas. I. Oficerova 

D. Cvečkovskienė 

Nuolat  Tėvų įnašų 

lėšos, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos 

2.  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 

3.  Saugos darbe sąlygų 

užtikrinimas. 

I. Oficerova 

D. Smirnova 

Nuolat Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

4.  Darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė 

D. Cvečkovskienė Gegužės mėn. Biudžeto lėšos 

5.  Profesinės rizikos tyrimo 

organizavimas, rizikos 

nustatymas 

I. Oficerova 

D. Smirnova 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

6.  Instruktavimas saugos 

klausimais 

D. Smirnova Pagal poreikį Žmogiškieji 

ištekliai 

7.  Darbuotojų higieniniai mokymai D. Cvečkovskienė Balandžio mėn. Biudžeto lėšos 

8.  Aprūpinimas apsauginėmis 

darbo priemonėmis 

I. Oficerova 

D. Smirnova 

Nuolat Tėvų įnašų 

lėšos, paramos 

fondo lėšos 

9.  Sveikatos stiprinimas plaukimo 

valandėlių metu 

D. Remeikienė 

D. Smirnova 

Pagal numatytą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

10.  Logopedinės pagalbos teikimas D. Remeikienė 

N. Kabajeva 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai 

Uždavinys. Teikti informaciją pedagogams ir tėvams apie sveiką gyvenseną 

11.  Konsultacijų šeimoms teikimas 

(pedagoginiais, psichologiniais, 

maitinimo, sveikatos klausimais) 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

D. Cvečkovskienė 

Pagal poreikį Žmogiškieji 

ištekliai 

12.  Sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo 2011–2012 m. m. 

plano įgyvendinimas. 

D. Cvečkovskienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašai, paramos 

fondo lėšos 

13.  Informacijos pedagogams 

teikimas aktualiais sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo 

klausimais gyvensenos  

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

D. Cvečkovskienė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Uždavinys. Diegti parengtas sveikos gyvensenos programas 

14.  Programos  

„Mano kojytės sveikos, gražios 

ir miklios“ 

(plokščiapėdystės profilaktika) 

įgyvendinimas. 

D. Remeikienė 

D. Cvečkovskienė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Uždavinys. Kurti saugią aplinką įstaigoje 

15.  Nepedagoginio personalo darbo 

priežiūra 

I. Oficerova 

D. Cvečkovskienė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

16.  Pedagoginės priežiūros 

vykdymas: 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

16.1.  Edukacinė aplinka įtakojanti 

vaiko kūrybiškumą 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai 

16.2.  Grupės aplinkos atnaujinimas, 

turtinimas, mobilumas. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai 

16.3.  Sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymas (planavimas ir ugdymo 

organizavimas) 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai 
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Tikslas. Gebėti kūrybiškai diegti naujoves pedagoginėje veikloje. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

Uždavinys. Skatinti ir palaikyti pedagogų iniciatyvumą ir tarpusavio bendradarbiavimą 

1.  Atvirų veiklų organizavimas ir 

aptarimas. 

D. Remeikienė Pagal planą Žmogiškieji 

ištekliai 

2.  Žaidimų ir ratelių festivalis „Suk 

suk ratelį“ (miesto mastu) 

D. Remeikienė 

I. Cicėnienė 

A. Mainelienė 

V. Liškevičienė 

R. Luniova 

2012 m. kovo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos, 

paramos fondo 

lėšos 

3.  Metodinė diena „Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

inovacijų ir gerosios patirties 

sklaida“ (kartu su „Šviesos“ 

leidyklos organizuojamu 

projektu). 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

J. Briskmanienė 

A. Mainelienė 

Balandžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

4.  Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais: 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

5.  Su ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis (Visagino „Auksinis 

raktelis“, „Kūlverstukas“, 

„Auksinis gaidelis“, Zarasų 

„Lakštingala“. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

6.  Su bendrojo lavinimo 

mokyklomis (Visagino 

„Verdenės“ gimnazija, Visagino 

„Žiburio“ pagrindine mokykla) 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

7.  Su Visagino vaikų kūrybos 

namais, Visagino viešąja 

biblioteka 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

8.  Su mokslo ir kvalifikacijos 

tobulinimo institucijomis 

(VPMMMC, UPC) 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

9.  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 

Žmogiškieji 

ištekliai 

10.  Bendrosios ikimokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programos 

„Ąžuoliuko takeliu“ ugdymo 

turinio įgyvendinimo aptarimas 

(refleksija). 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

J. Briskmanienė 

Balandžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

11.  Dalyvauti miesto ikimokyklinių 

įstaigų metodinio būrelio 

„Mažylis“ veikloje 

A. Mainelienė 

V. Liškevičienė 

R. Luniova 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

12.  Rengti informacinį laikraštuką 

bendruomenei „Ąžuoliuko 

vėrinėlis“ 

D. Remeikienė 

J. Briskmanienė 

Du kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai ir tėvų 

įnašų lėšos 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

13.  Rengti informacinius 

lankstinukus tėvams 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Grupių auklėtojos 

Pagal rupių 

perspektyvinius 

planus 

Žmogiškieji 

ištekliai ir tėvų 

įnašų lėšos 

14.  Tobulinti pedagogines 

kompetencijas, dalyvaujant 

seminaruose, projektuose, 

programų vykdyme, rengiant 

kvalifikacijos tobulinimo 

programas. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

15.  Pedagogų atestacija I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Pagal 

perspektyvinę 

pedagogų 

atestacijos 

programą 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

Tikslas. Užtikrinti ugdymo veiksmingumą, skatinant kūrybiškumą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

Uždavinys. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, taikant įvairius būdus, metodus ir formas 

1. Rugsėjo pirmosios šventė 

„Spalvota rudens muzikos 

kraitelė“ 

I. Cicėnienė 

D. Smirnova 

Rugsėjo 1 d. Mokinio 

krepšelio lėšos 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

2. Liaudiškas rytmetis „O aruodų 

pilnumėlis“ 

I. Cicėnienė Rugsėjo 29 d. Mokinio 

krepšelio lėšos 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

3. Skrybėlių paradas „Rudens 

fantazija“ 

V. Svikščienė Spalio mėn. Mokinio 

krepšelio lėšos 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

4. Pramoga „Linksma keliauti 

žaliuoju takeliu“ 

R. Skromnienė 

L. Umbrasienė 

V. Svikščienė 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

J. Juršienė 

D. Bileišienė 

Spalio mėn. Mokinio 

krepšelio lėšos 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

5. Paroda „Gėlių vazonėlis“ R. Skromnienė 

L. Umbrasienė 

Spalio mėn. Mokinio 

krepšelio lėšos 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

6. Fotonuotraukų paroda „Vanduo 

– gyvybės šaltinis“ 

V. Liškevičienė 

L. Umbrasienė 

Spalio mėn. Mokinio 

krepšelio lėšos 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

7. Šventė „Dainelė mūsų širdyse“ I. Cicėnienė Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

8. Paroda „Rudeninis miškas“ N. Kardelienė 

R. Luniova 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

9. Geltonojo kaspino diena M. Nikolajeva 

N. Kardelienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

10. Paroda „Spalvoti siūlai“ D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

11. Paroda „Spalvinga ir išradinga“ 

(kartu su vaikų tėveliais) 

D. Bileišienė 

N. Filipovičienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

12. Lesyklėlių iš buitinių atliekų 

paroda „Padėkime iškęsti baltąjį 

badą“ 

V. Svikščienė Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

13. Kalėdinė šventė „Kalėdų 

laukimo eglė“ 

L. Aksionova 

A. Skutkevičienė 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

14. Popietė „Prie advento slenksčio“ I. Cicėnienė Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

15. Kalėdiniai rytmečiai, koncertai I. Cicėnienė Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

16. Kalėdinis rytmetys „Svečiuose 

kiškutis“ 

J. Juršienė 

R. Lysova 

D. Bileišienė 

N. Filipovičienė 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

17. Piešinių paroda „Apšerkšniję 

mūsų žiemos“ 

V. Svikščienė Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

18. Atsisveikinimas su eglute I. Cicėnienė 

Grupių auklėtojos 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

19. Parodėlė „Linksmosios 

taupyklės“ 

L. Aksionova 

A. Skutkevičienė 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

20. Sportinė pramoga „Kelionė į 

judesių šalį“ 

D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

21. Sportinė pramoga  „Jei sportuosi 

nuolatos – būsi sveikas visados“ 

(darželio kieme) 

R. Skromnienė 

L. Umbrasienė 

V. Liškevičienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

22. Sportinė pramoga „Svečiuose 

pas sveikuolį Ilgaausį“ 

R. Šeibokienė 

V. Svikščienė 

A. Mainelienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

23. Viktorina kartu su tėvais „Mes 

žiniukai“ 

R. Šeibokienė 

V. Svikščienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

24. Sportinė pramoga „Sveikas, kaip 

pipiras“ 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

25. Užgavėnės  I. Cicėnienė 

Grupių auklėtojos 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

26. Šokių ir ratelių festivalis „Suk 

suk ratelį“ 

I. Cicėnienė 

V. Liškevičienė 

A. Mainelienė 

R. Luniova 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

27. Pramoga „Šypsenėlių diena“ D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

28. Teatro lėlių paroda „Mes iš 

pasakų atėję“  

J. Briskmanienė 

R. Lysova 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

29. Fotografijų paroda „Tu nuostabi 

žemele“ 

M. Nikolajeva 

A. Skutkevičienė 

R. Skromnienė 

L. Umbrasienė 

V. Svikščienė 

R. Šeibokienė 

J. Juršienė 

D. Bileišienė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

30. Velykinis koncertas „Rid rid rid 

margi margučiai“ 

I. Cicėnienė 

Grupių auklėtojos 

Balandžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

31. Šeimos šventė „Aš, tėtis ir 

mama“ 

J. Briskmanienė 

R. Lysova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

32. Akcija „Skriskit balti 

balandžiai“ 

M. Nikolajeva 

A. Skutkevičienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

33. Šeimos šventė „Pabūkime kartu“ R. Skromnienė 

L. Umbrasienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

34. Išleistuvės „Skrisk, svajone“ V. Svikščienė 

R. Šeibokienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

35. Draugystės diena M. Nikolajeva 

N. Kardelienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

36. Šeimos šventė „Tu mane 

sušildai, tu mane glaudi“ 

L. Aksionova 

A. Skutkevičienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

37. Šeimos šventė „Mes visi drauge“ D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

38. Šeimos šventė Myliu mamą, 

myliu tėtį“ 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

39. Šeimos šventė „Prie tavęs aš 

prisiglausiu“ 

V. Liškevičienė 

L. Umbrasienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

40. Šeimos šventė M. Nikolajeva Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

41. Pramoga „Pažaiskime kartu“ D. Bileišienė 

N.Filipovičienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

42. Popietė su tėvais „Seku seku 

pasaka 

R. Skromnienė 

L. Umbrasienė 

Pagal 

susitarimą su 

šeimos nariais 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas vaikų saviraiškai atsiskleisti 

43. Viešųjų pirkimų organizavimas I. Oficerova 

D. Smirnova 

Pagal parengtą 

planą 

Tėvų įnašų 

lėšos, paramos 

fondo lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

44. Trumpalaikio turto įsigijimas: D. Smirnova  

D. Remeikienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Tėvų įnašų 

lėšos, paramos 

fondo lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

45. Grupių baldų keitimas I. Oficerova 

D. Smirnova 

Pagal 

galimybes 

Tėvų įnašų 

lėšos, paramos 

fondo lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

46. Įstaigos funkcionavimo 

užtikrinimas (šildymas, elektros 

energija, vandentiekis ir 

kanalizacija, ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialinio turto 

remontas, ryšiai ir kt.), 

racionalus energetinių išteklių 

naudojimas 

I. Oficerova 

D. Smirnova 

Nuolat Tėvų įnašų 

lėšos, paramos 

fondo lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

47. Sanitarinių-higieninių priemonių 

bei kt. priemonės ūkio reikmėms 

D. Smirnova Pagal 

numatytus 

terminus 

Tėvų įnašų 

lėšos, paramos 

fondo lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

48. Žaislų, didaktinių priemonių, 

metodinės literatūros, vaikų 

literatūros  

D. Remeikienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Tėvų įnašų 

lėšos, paramos 

fondo lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

Uždavinys. Rengti integralius, lanksčius, orientuotus į vaikų poreikius kasdieninės veiklos 

organizavimo planus 

49. Vidaus audito organizavimas:  

„Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ 

ir „Parama ir pagalba vaikui, 

šeimai” sričių 

veiklos rodikliai –„Vaiko 

poreikių tenkinimas“, „Šeimos ir 

mokyklos bendradarbiavimas 

ugdymo procese“, „Ugdymo (si) 

proceso kokybė“, 

D. Remeikienė 

Vidaus audito 

koordinacinė 

grupė 

Lapkričio – 

balandžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

50. Vaikų ugdymo (si) pasiekimų 

dokumentų patikra 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Rugsėjo – 

spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

51. Ugdomosios veiklos planavimo 

analizė 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Rugsėjo mėn. 

Gegužės mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

52. Vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimo bei tikslingo rezultatų 

panaudojimo nustatymas 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Grupių auklėtojos 

Lapkričio – 

balandžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

53. Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

rengimas, koregavimas 

I. Oficerova Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

54. Strateginis veiklos planas 2012–

2014 m. 

I. Oficerova 

S. Petkūnienė 

Iki liepos 15 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

55. 2011–2012 mokslo metų veiklos 

programa 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Iki rugsėjo 15 d. Žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Reikalingi 

ištekliai 

56. Pedagogų perspektyvinė 

atestacijos programa 2011–2016 

m. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Iki gruodžio 

1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

57. Pedagoginių darbuotojų ir 

aptarnaujančio personalo 

tarifikacija 

I. Oficerova 

S. Petkūnienė 

Rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

58. Ugdymo sutartys I. Oficerova Metų eigoje Žmogiškieji 

ištekliai 

59. Lopšelio-darželio bendrosios 

ikimokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programos 

„Ąžuoliuko takeliu“ refleksija: 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Iki 2012 m. 

gegužės 31 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

60. Pedagogų ir ugdytinių tėvų 

anketinė apklausa. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Kovo – 

balandžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI 

Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai: 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio tema 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 
Vykdymo terminai 

Mokyklos tarybos 

1. 2011–2012 mokslo metų veiklos 

programos projekto svarstymas 

Pedagogų apdovanojimas Mokytojo 

dienos proga. 

Lopšelio-darželio darbuotojų 

aprūpinimas spec. apsaugos 

priemonėmis. 

I. Oficerova 

V. Svikščienė 

D. Smirnova 

2011-09-22 

2. Ugdymo priemonių įsigijimo aptarimas. V. Svikščienė 

D. Remeikienė 

Pagal poreikį 

3. Lopšelio-darželio 2013 metų biudžeto 

projekto aptarimas. 

 

V. Svikščienė 

I. Oficerova 

S. Petkūnienė 

D. Remeikienė 

2012-06-05 

4. Renginių lopšelio-darželio 

bendruomenėje aptarimas. 

V. Svikščienė 

 

Pagal poreikį 

5. Veiklos ataskaita už 2011-2012 m. m. V. Svikščienė 

 

2012-09-04 

6. Veiklos dokumentų projektų svarstymas V. Svikščienė 

 I. Oficerova 

 

Pagal poreikį 

Mokytojų tarybos 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio tema 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 
Vykdymo terminai 

1. 2011–2012 mokslo metų veiklos 

programos projekto aptarimas. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2011-09-29 

2. Lopšelio-darželio Sveikatos stiprinimo 

programos aptarimas  

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Grupių auklėtojos 

2012-01-17 

3. 2011–2012 mokslo metų veiklos I. Oficerova 2012-05-31 
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programos ataskaita. Strateginio plano 

analizė. Strateginio plano 2013–2015 m. 

projekto aptarimas. 

 

 

Metodinės tarybos 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio tema 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 
Vykdymo terminai 

1. Metodinės tarybos veiklos  plano 

svarstymas 2011–2012 m. m. 

J. Briskmanienė 

 

2011-09-27 

2. Pranešimas tema: Kad vaikas užaugtų 

nuovokus, smalsus ir kūrybiškas. 

Kvalifikacinės kategorijos atitiktis 

(atsiskaitymas už 5 metus) 

J. Briskmanienė 

J. Juršienė 

2011-12-13 

3. Pranešimas tema: Lietuvių liaudies 

muzikos ir tradicijų puoselėjimo svarba 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

procese. 

 

I. Cicėnienė 2012-01-17 

4. Pranešimas tema: Lopšelio-darželio 

bendrosios ikimokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programos „Ąžuoliuko 

takeliu“ įgyvendinimo analizė. 

Pranešimas tema: Kas daro didžiausią 

įtaką vaiko kūrybinėms galioms 

atsiskleisti. 

Mini projektų, didaktinių priemonių 

pristatymas. 

J. Briskmanienė 

V. Liškevičienė 

2012-03-29 

5. 2011–2012 m. m. metodinės veiklos 

ataskaita. 

Profesinio tobulėjimo planų pristatymas.  

J. Briskmanienė 2012-05-24 

 

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. 

 kasdieninės veiklos organizavimo planai integralūs, lankstūs, orientuoti į vaikų 

poreikius. 

 skatinamas ekologinio ugdymo vertybių perdavimas ir perėmimas; 

 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, tobulinamos pedagoginių darbuotojų 

bendrosios kompetencijos; 

 atnaujinta įstaigos materialinė bazė, įsigyta ugdymo procesui reikalingų ugdymo 

priemonių. 
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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  

2011 m. rugsėjo 29 d. protokoliniu  

nutarimu (protokolas Nr. 1) 

 

 


