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VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

2015 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

1. Mokinių skaičius ir klasių komplektai, kaita per dvejus mokslo metus.  
2014 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 
 

190 
 

Vaikų skaičius per dvejus metus: 

2013 m. sukomplektuota 11 grupių – 176 vaikai. 

2014 m. sukomplektuota 11 grupių – 190 vaikai. 

2. Specialiųjų poreikių mokinių skaičius, pateiktas procentine išraiška nuo 

bendro mokinių skaičiaus spalio 1 d. (besimokančių pagal individualizuotas programas).                              
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 skaičius2 vaikai 2,8%. 

4. Mokiniams teikiama specialioji ir socialinė pagalba (logopedas, spec. 

pedagogas, mokytojo padėjėjas, psichologas, soc. pedagogas ir kt.).    
36 mokiniams teikiama logopedo pagalba. 

5. Neformaliojo švietimo paslaugos (būrelių pasiūla ir paklausa), mokinių užimtų 

neformaliajame švietime, dalis savo mokykloje ir kitur. 
Būreliai mokykloje: šokių būrelis „D-dance“ – 94 vaikai, folkloro būrelis „Pasagėlė“ – 

35 vaikai. Kitose miesto neformaliojo švietimo mokyklose būrelius lanko 54 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 – 4,8%. 

7. Įgijusių priešmokyklinį išsilavinimą mokinių dalis 17,64% (33 vaikų). 

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

varžybose).  
Gerda Reginytė, Rusnė Narbutaitė, Ovidijus Markevičius, Karina Pranaitytė dalyvavo 

moksleivių dainų konkurse „Dainų dainelė“, „Volungėlių“ grupę rengė mokytoja Inga Cicėnienė. 

Karina Pranaitytė dalyvavo piešinių konkurse „Gyvenu Lietuvoj šalelėj mylimoj“ – laimėjo pirmąją 

vietą. „Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikų komanda dalyvavo pavasario olimpiadoje „Mes mažieji 

olimpiečiai“, apdovanoti 4 padėkomis ir 3 medaliais. Lopšelio-darželio ugdytinės Greta Dičiūnaitė 

ir ElingaNastajutė dalyvavo piešinių konkurse „Mano draugas šviesoforas“ ir laimėjo 2-ąją vietą, 
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„Ąžuoliuko mokyklėlės“ ugdytiniai dalyvavo regioniniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų piešinių konkurse „Augu sveikas Lietuvoj“. 

 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 per mokslo metus „Knygelių šalyje“ – gautas finansavimas iš 

savivaldybės biudžeto – 900,00 Lt. 

Vykdyta tarptautinė programa „Zipio draugai“ (vykdė dvi priešmokyklinio ugdymo 

grupės). 

Surinkta lėšų iš 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos – 3632,53 Lt. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2014 m. buvo iškeltas vienas metinis ugdymo veiklos tikslas: užtikrinti kokybišką 

ugdymo ir ugdymo(si) programos „Ąžuoliuko takeliu“ ir Priešmokyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimą. 

Tikslams pasiekti numatėme 12 uždavinių: 

1. Organizuoti pedagoginę veiklą. 

2. Organizuoti nepedagoginio personalo veiklą. 

3. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę. 

4. Kurti veiksmingą tėvų informavimo sistemą apie vaiko ugdymą(si), pasiekimus, 

priežiūrą. 

5. Skatinti tėvus įsitraukti į ugdymo proceso organizavimą. 

6. Tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius, plėtoti partneriškus šeimos, giminės ir 

lopšelio-darželio bendruomenės santykius. 

7. Sudaryti sąlygas vaikų sveikatai puoselėti. 

8. Formuoti vaiko sveiko gyvenimo įgūdžius bei įpročius. 

9. Skatinti lopšelio-darželio pedagogų ir kt. darbuotojų profesinį tobulėjimą. 

10. Vykdyti pedagoginę priežiūrą, grindžiamą pasitikėjimu ir pagalba. 

11. Įgyvendinti strateginį ir metinį veiklos planus. Mokyklos savivaldos veiklumas, 

savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimų veiksmingumas. 

12. Informuoti, konsultuoti, šviesti ir telkti bendruomenės narius ir ugdytinių tėvus 

bendriems tikslams įgyvendinti.  

Strateginiame 2014–2016 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 dėl numatomų pastato apšiltinimo darbų, dėl baseino funkcionavimo, 

supažindinome su naujais paslaugų apmokėjimo dokumentais. 

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. 

Siekėme, kad lopšelyje-darželyje būtų sudarytos sąlygos vaikų sveikatai puoselėti. 

Įsiliejimas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą davė teigiamų rezultatų, dirbome nuosekliai, 

tačiau reikėtų siekti gerinti patirties sklaidą apie sveikatos stiprinimo renginius. Kasmet 

planuojamos lėšos kvalifikacijai kelti. Darbuotojai kelia kvalifikaciją pagal patvirtintus planus, bei 
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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.  

 2014 metų mokyklos plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo išvados 

2014 metais lopšelio-darželio bendruomenė atliko sveikatos stiprinimo veiklos 1-os 

veiklos srities vidaus auditą.  

2014 metais mokyklos giluminiam auditui pasirinkti pagalbiniai rodikliai: mokykloje 

yra sveikatos veiklą organizuojanti grupė 1.1.1.; mokyklos bendruomenės narių (tarp jų atskirai 

mokytojų, tėvų (įtėvių), globėjų, rūpintojų), pripažįstančių sveikatos stiprinimo veiklos 

veiksmingumą, apimtys 1.1.2.; sveikatos stiprinimas įtrauktas į mokyklos veiklos strateginį planą 

1.2.1.; sveikatos stiprinimas įtrauktas į ikimokyklinio ugdymo mokyklos metinės veiklos programas 

1.2.2.; sveikatos priežiūros specialisto, dietisto veikla yra įtraukta į sveikatos stiprinimo veiklą 

mokykloje 1.3.1; bendruomenės narių (tarp jų atskirai mokytojų, vaikų, tėvų (įtėvių) globėjų, 

rūpintojų), nurodančių, kad sveikatos priežiūra mokykloje tenkina jų poreikius, apimtys 1.3.2.; 

mokykloje sukurta ir įgyvendinama sveikatos stiprinimo ir vertinimo sistema 1.4.1.; sveikatos 

stiprinimo veiklos, vertinimo rezultatai panaudojami sveikatos stiprinimo veiklai planuoti 1.4.2. 

Atlikus giluminį auditą nustatyta, kad sveikatos stiprinimas atsispindi strateginiame 

veiklos plane. Bendruomenė dalyvauja svarstant ir priimant sprendimus susijusius su sveikatos 

stiprinimu. Pažymima, kad sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė yra veikli. 

Koordinuojanti audito grupė siūlė: 

1. Koreguoti vaikų maitinimo valgiaraščius, įtraukti naujus patiekalus. 

2. Sveikatos priežiūros specialistui, dietistui ieškoti būdų informacijos pateikimui savo 

kompetencijos klausimais. 

3. Pakeisti darbo grupės sudėtį. 

4. Informaciją skleisti ne tik lopšelio-darželio internetinėje svetainėje, bet ir miesto bei 

kitose svetainėse, spaudoje.  

5. Į 2015 m. veiklos planą įtraukti sveikatos stiprinimo programoje numatytą veiksmų 

planą.  

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

2014 metais lopšelio-darželio veiklą tikrino: 

1. Visagino savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito 

skyrius, kuris nurodė parengti naudojimosi mobiliaisiais telefonais lopšelyje-darželyje tvarką. 

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 įrengti 

vartus, atlikti lauko pavėsinių grindų ir smėlio dėžių remontą, grupėse Nr. 2, 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 bei atnaujinti bulvių skutimo 

mašinos paviršių. 

 
III. VEIKLOS TURINYS 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

1. Kaitos proceso įstaigoje skatinimas. 
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2. Sveikatos įgūdžių ugdymo kokybės užtikrinimas. 

3. Pilietiškumo ugdymas ir tautinių tradicijų puoselėjimas. 

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. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą. 

1 uždavinys. Vykdyti ikimokyklinį ugdymą, kuris padėtų vaikui pasirengti sėkmingai ugdytis pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą. 

2 uždavinys. Vykdyti priešmokyklinį ugdymą, kuris padėtų vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal 

pradinio ugdymo programą. 

3 uždavinys. Vaikų ugdymo pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimas. 

4 uždavinys. Ugdymo formų įvairovės siekimas. 

Parengti vaikų  

grupių sąrašai. 

Direktorė I. 

Oficerova 

  Sukomplektuota 

11 grupių. 
 

Tvarkyti mokinių 

registro duomenų 

bazę.   

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

Užfiksuoti vaikų 

skaičiaus pokyčiai 
 

Pastovių veiklų 

(muzikos, baseino, 

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 

Bendrąją 

priešmokyklinio 

ugdymo ir 

ugdymosi 

programą. 

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Vaikai tenkins 

prigimtinius, 

kultūros, 

socialinius, 

pažintinius 

poreikius, ugdys 

vertybines 

nuostatas 

 

Integruoti 

sveikatos 

stiprinimo 

programą 

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

Visus metus Mokinio 

krepšelio  

lėšos; 

Tėvų lėšos 

Vaikai stiprins 

fizinę sveikatą, 

ugdytinių tėvai 

bus įtraukti į 
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„Sveikuolis 

giliukas“ 

ugdymui 

D. Remeikienė 

ugdymui darželio 

vykdomas 

sveikatingumo 

veiklas. 

Paskaita „Ar žinai, 

ką aš jaučiu?“. 

D. Remeikienė Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasikviesta 

VPMMMC 

psichologė 

A.Giržadienė. 

Praplėstos žinios 

 

Parengti 

lankstinuką 

„Dantuko 

Švaruoliuko 

draugai ir priešai“. 

D. Cvečkovskie 

nė 
Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuotas 

susitikimas su 

odontologu. 

Išplatintas 

lankstinukas 

bendruomenėje 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo metodinės 

grupės pasitarimas 

„Vaiko brandumas 

ir adaptacija 

pirmoje klasėje“. 

R. Šeibokienė Lapkričio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

„Žiburio“ 

pagrindinės 

mokyklos pirmos 

klasės mokytoja 

pasidalina 

pastebėjimais apie 

buvusių 

priešmokyklinukų 

adaptaciją 

mokykloje, jų 

brandumą. 

 

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 patalpinti 

informaciją apie 

sveikatos 

saugojimą ir 

stiprinimą, 

sveikatingumo 

renginių vykdymą. 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

grupė, 

Kiekvieną 

mėnesį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pateikiama būtina 

informacija 
 

Pagal vaikų amžių 

kasdien organizuoti 

aktyvią vaikų 

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 dienoje 

eina 

pasivaikščioti (jei 

leidžia oro 

sąlygos) 

 

Organizuoti vaikų 

maitinimą, pagal 

D.Cvečkovskie 

nė 
Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai 

Maisto ruošimas 

ir maisto įvairovė 
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sudarytus ir 

patvirtintus 

valgiaraščius. 

Tėvų lėšos 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 

sveikatą 

stiprinančius 

projektus vaikų 

grupėse. 

Grupių 

auklėtojos 

Pagal 

perspektyvin

ius grupių 

planus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendinti 

grupių 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 

J. Briskmanienė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyviai 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai 

 

Organizuoti 

varžybas 

„Sveikuolių kalvė“ 

(su dviratukais ir 

paspirtukais). 

R. Šeibokienė 

J. Briskmanienė 

M. Nikolajeva 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyviai 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai 

ir „Žiburio“ 

pagrindinės 

mokyklos 

pirmokai 

 

Organizuoti 

saugaus eismo 

dieną. 

D. Remeikienė Balandžio 

mėn. 

Rugsėjo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuotas 

susitikimas su 

Visagino policijos 

atstovais. 

Susitikimo 

dalyviai 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Organizuoti akciją  Sveikatos Rugsėjo 22 Žmogiškieji Į akciją įsijunks  
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„Diena be 

automobilio“. 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

grupė 

d. ištekliai dauguma 

bendruomenės 

narių 

Organizuoti 

praktines veiklas 

grupėse „Vaisiai, 

daržovės – skanu ir 

sveika“. 

Grupių 

auklėtojos 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Veikla 

organizuojama 

specialiai 

įrengtame maisto 

gaminimo 

kambaryje 

 

Surengti nuotraukų 

parodą „Kai į 

gamtą iškeliaujam, 

mes aktyviai 

poilsiaujam“. 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

grupė 

Rugsėjo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Fotonuotraukų 

ekspozicijos 

vaikų lopšeliuose-

darželiuose 

„Auksinis 

raktelis“ ir 

„Kūlverstukas“ 

 

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 visose 

grupėse 

 

Organizuoti 

diskusiją 

bendruomenės 

nariams „Geri 

tarpusavio 

santykiai, 

pasitikėjimo ir 

partnerystės 

garantas lopšelyje-

darželyje“ 

D. Cvečkovskie 

nė 
Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Išklausyti 

psichologo 

patarimai 

 

Dalyvauti 

tarptautinėje 

programoje „Zipio 

draugai“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Visus metus MK lėšos  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyti socialinių ir 

emocinių 

sunkumų 

įveikimo 

gebėjimai 

 

Rengti ilgalaikius 

perspektyvinius 

planus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

2015-09-01 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengti 

ugdomojo 

proceso 

organizavimo 

planai 

 

Rengti savaitinius 

teminius planus. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė, 

pedagogai  

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrins 

sisteminga 

ugdomosios 

veiklos 

organizavimą 

 

Vertinti vaiko raidą 

ir pasiekimus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė, 

2015-05 

2015-09  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vertinimo 

rezultatai 

tikslingai 

panaudojami 
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pedagogai  planuojant 

ugdomąjį procesą; 

pastebima vaiko 

pažanga ir 

gebėjimai. 

Tęsti vidaus auditą, 

kaip pagrindinę 

veiklos tobulinimo 

priemonę. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė ir  

Koordinacinė 

vidaus audito 

(KVA) darbo 

grupė 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus atliktas 

platusis auditas 

pagal Sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų veiklos 

vertinimo rodiklių 

metodines 

rekomendacijas. 

Bus atliktas 

giluminis 

vertinimas 2-os 

veiklos srities – 

Psichosocialinė 

aplinka. 

 

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 veiklą 

Direktorė I. 

Oficerova 

 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai  

Veikia budinčioji 

grupė 

 

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 

 

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  

2 kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Įvykę 

susirinkimai 

 

Rengti 

informacinius 

lankstinukus apie 

grupėse vykdomą 

veiklą: 

Pedagogai 

 

 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Suteikta tikslinga 

informacija 
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„Kad šypsotųsi 

dantukai“ 

D. Derenčiūtė 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

„Vaikų 

grūdinimas(is) 

ankstyvajame 

amžiuje“. 

N. Filipovičienė 

 

 

 

Vasario 

mėn. 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

„Pieninių dantukų 

priežiūra“. 

V. Liškevičienė 

R. Luniova 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

„6 metų vaikų 

auklėjimo mitai“. 

V. Svikščienė 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

„Vaikų kalba – 

stebuklų 

stebuklas“. 

J. Juršienė 

 

Sausio mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

„Kai dygsta 

ragiukai“ 

A. Skutkevičienė Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Bendradarbiauti su 

ugdytinių tėvais 

elektroniniu paštu 

Direktorė  

I. Oficerova, 

pedagogai  

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvai gaus 

reikalingiausią 

informaciją 

 

Teikti ugdytinių 

tėvams informaciją 

apie dokumentus, 

reglamentuojančius 

vaikų ugdymą, 

lengvatas, vaikų ir 

tėvų teises ir kt. 

Direktorė  

I. Oficerova, 

pedagogai  

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Rengti projektus:      

Mini projektas 

„Mes iš pasakų 

atėję“ 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Vaikų projektas 

„Pasakų šaly 

smagu“ (tęstinis 

projektas kalbos 

ugdymui) 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Tęstinis ekologinis 

projektas „Ar 

reikalingas 

ekologinis takelis 

darželyje?“ 

R. Šeibokienė Per mokslo 

metu 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Vaikų projektas 

„Mano miestas“ 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Balandžio-

gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Tęstinis projektas 

„Mums smagu, kai 

mes visi kartu“ 

J. Juršienė 

D. Sadovnikaitė 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

V. Liškevičienė 

R. Luniova 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

  

 D. Derenčiūtė 

D. Sadovnikaitė 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

  

 R. Skromnienė 

L. Aksionova 

 Žmogiškieji 

resursai 

  

 

 

 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  
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J. Briskmanienė 

M. Nikolajeva 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

  

A. Skutkevičienė 

N. Filipovičienė 
Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Mokytojų tarybos posėdžiai 

Kalbos ugdymas 

ankstyvajame 

amžiuje. 

A. Skutkevičienė 2015-02-24 Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Kalbos ugdymas 

ikimokykliniame 

amžiuje (3-4 m.). 

A. Mainelienė 

V. Svikščienė 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Stebėtų veiklų 

aptarimas 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Kalbos ugdymas 

vyresnioje amžiaus 

grupėje 

N. Kardelienė 2015-05-19 Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Kalbos ugdymas 

priešmokyklinio 

amžiaus grupėje 

R. Šeibokienė 

J. Briskmanienė 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Stebėtų veiklų 

aptarimas 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Veiklos plano 

įvykdymo 

aptarimas 

I. Oficerova 2015-11-24 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Minčių lietus 2016 

m. veiklos planui 

  

      

Metodinės tarybos posėdžiai 

1. Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

atnaujinimo 

aptarimas. 

2. Ikimokyklinio 

amžiaus 

vaikų pasiekimų 

aprašo analizė. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Numatyti 

programos 

atnaujinimo 

variantai ir 

vertinimo 

sistemos taikymas 

 

1. Atnaujintos  

ugdymo programos 

ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų 

vertinimo sistemos 

taikymo lopšelyje-

darželyje 

aptarimas. 

2. Atitikties 

kvalifikacinei 

kategorijai 

nustatymo tvarkos 

aprašo projekto 

aptarimas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Darbo grupė 

pateiks 

pasiūlymus 

svarstymui 

 

1. 2015 m. 

metodinės veiklos 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

Lapkričio 

mėn. 
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ataskaita. 

2. Profesinio 

tobulėjimo planų 

pateikimas ir 

komentavimas 

ugdymui D. 

Remeikienė 

 

Mokyklos kultūra 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

Tikslas. Plėtoti bendruomenės veiklą dėl lopšelio-darželio vertybių ir įvaizdžio tobulinimo, vidaus ir 

išorės ryšių palaikymo. 

1 uždavinys. Tobulinti ugdytinių ir kitų bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

2 uždavinys. Užtikrinti palankų ir saugų mikroklimatą grupėse, puoselėti tradicijas. 

3 uždavinys. Stiprinti tradicinius lopšelio-darželio ryšius. 

4 uždavinys. Integruoti kitakalbius į lopšelio-darželio veiklą. 

Organizuoti tradicinius šventinius renginius 

Lopšelio-darželio 25-

ių metų gimtadienio 

šventė ir 

atsisveikinimas su 

eglute. 

I. Cicėnienė Sausio 15 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Vaikai, tėvai, 

pedagogai 

bursis į 

mokyklos 

bendruomenę, 

kartu švęs 

įvairias 

kalendorines ir 

lopšelio-

darželio šventes 

 

Pasaka inscenizacija 

„Kaip ožiukas 

mokėjo skaičiuoti iki 

10“ 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Valandėlė „Atmintis 

gyva, nes liudija“ 

(prisijungti prie 

akcijos) 

D. Remeikienė Sausio 13 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pilietiškumo 

ugdymas 
 

Popietė „Mano 

pižamėlė“ 

V. Liškevičie 

nė 

R. Luniova 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Pramoga 

inscenizacija „Ropė“ 

N. Filipovičie 

nė 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Pramoga-koncertas 

„Lietuva šalis mana“ 

I. Cicėnienė Vasario 13 d. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Pramoga „Lekiu su 

vėjeliu“ 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Užgavėnės „Žiema 

žiema, bėk iš kiemo“ 

I. Cicėnienė, 

pedagogai 

Vasario 17 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

 
 

 

Viktorina „Ąžuoliuko 

mokyklėlės 

gudruoliai“ 

R. Šeibokienė 

M. Nikolajeva 

Vasrio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
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Pramoga (maisto 

gaminimo) „Šaltą 

žiemos dieną“ 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 
 

 

Pramoga „Susikibę 

už rankučių“ 

N. Filipovičienė 

A. Skutkevičie 

nė 

I. Vaiciukevič 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 
 

 

Pramoga 

„Sveikiname, Tave, 

Darželi“ 

J. Juršienė 

D. Sadovnikai 

tė 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Kovo mėn. Tėvų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 
 

 

Šokių ir ratelių 

festivalis „Suk suk 

ratelį“ 

I. Cicėnienė Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

 

Velykinė pramoga 

„Ridrid margi 

margučiai“ 

I. Cicėnienė Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

  

 

Šeimos šventė „Kai 

tu šalia“ 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Šeimos šventė „Mūs 

darni šeima“ 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Pramoga „Graži 

mūsų šeimynėlė“ 

D. Derenčiūtė 

D. Sadovnikai 

tė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Išleistuvių šventė 

„Lik sveikas, darželi“ 

I. Cicėnienė 

R. Šeibokienė 

J. Briskmanie 

nė 

M. Nikolajeva 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Pramoga „Lik 

sveikas, lopšeli“ 

A. Skutkevičie 

nė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Šventė tėvams ir 

vaikams „Noriu tave 

apkabinti“ 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Šeimos šventė „Aš 

laimingas, kad esu“ 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Šeimos šventė 

„Linksmas visada 

esu, nes mamytę ir 

tėtuką aš labai myliu“ 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Šeimos šventė „Ačiū, 

mama, tėti, kad mane 

myli“ 

J. Juršienė 

D. Sadovnikai 

tė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Pramoga „Paglostyk 

draugą“ 

A. Skutkevičie 

nė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
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Konkursas „Smėlio 

miestai nematyti, 

smėlio pilys 

pastatytos“ 

Ekologinė 

grupė 

Birželio 1 d. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Pramoga „Jau 

rugsėjis atkeliavo“ 

I. Cicėnienė Rugsėjo 1 d. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Šventinė popietė 

skirta mokytojams 

I. Cicėnienė Spalio 5 d. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Liaudiškas rytmetis 

rudens darbų 

pabaigai  

I. Cicėnienė Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Pramoga miške 

„Rudenėlio takeliu“ 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Geltonojo kaspino 

diena 

D. Remeikienė 

M. Nikolajeva 

N. Kardelienė 

A. Skutkevičie 

nė 

Lapkričio 19 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvų lėšos 

  

Pramoga konkursas 

„Mums smagu, kai 

mes visi kartu“ 

J. Juršienė 

L. Aksionova 

Lapkričio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Popietė „Prie advento 

slenksčio“ 

I. Cicėnienė Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Kalėdų šventė D. Remeikienė 

I. Cicėnienė 

Gruodžio 22 d. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Kalėdinė šventė 

„Snaigių pasaka“ 

N. Kardelienė Gruodžio 21 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvų įnašai 

  

Organizuoti parodas 

„Kuriu darbelį, man 

padeda tėveliai“ 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
Įgyvendinami 

kūrybiniai 

projektai, 

sudominti 

vaikai, tėvai, 

aktyvus 

bendruomenės 

dalyvavimas 

 

Nuotraukų paroda 

„Gražiausia 

šypsenėlė“ 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
„Bitučių“ 

grupėje 

Vaikų darbelių 

parodėlė grupėje 

„Tau, darželi“ 

J. Juršienė 

D. Sadovnikai 

tė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
 

„Saulės žiedai“ – 

skirta lopšelio-

darželio 25 metų 

jubiliejui 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
 

Vaikų ir tėvų 

parodėlė „Žuvų 

pasaulyje“ 

J. Juršienė 

D. Sadovnikai 

tė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Autorinė Martyno 

Servuta piešinių 

paroda „Gamta – 

mūsų namai“ 

J. Briskmanie 

nė 

M. Nikolajeva 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Akcija-paroda „Gėlės 

būsimiems 

pirmokams“ 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Koridoriuje 

ir kieme 
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„Nors vaikučiai mes 

maži, bet darbeliai 

dideli“ (grupėje) 

D. Derenčiūtė 

D. Sadovnikai 

tė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

„Rudenėlio turtai“ D. Derenčiūtė 

D. Sadovnikai 

tė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Fotonuotraukų 

paroda „Kaip aš 

padedu gamtai“ 

Ekologinė 

grupė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

„Aš užaugau kitoks“ V. Liškevičie 

nė 

R. Luniova 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Paroda grupėje 

„Kalėdos užgimsta 

širdy“ 

V.S vikščienė 

L. Aksionova 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  
 

Paroda „Kalėdinis 

žaisliukas iš siūlų“ 

A. Skutkevičie 

nė 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  
 

Organizuoti ekskursijas, išvykas 

Ekskursija į 

akvariumų saloną 

R. Skromnienė 

L. Aksionovs 

Kovo mėn. MK   

Ekskursija į Verdenės 

gimnazijos 

etnografinį muziejų 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Ekskursija į Verdenės 

gimnazijos 

etnografinį muziejų 

R. Šeibokienė 

M. Nikolajeva 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Ekskursija į 

akvariumų saloną 

J. Juršienė 

D. Sadovnikai 

tė 

Balandžio 

mėn. 

MK   

Ekskursija į 

akvariumų saloną 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Rugsėjo mėn. MK   

Organizuoti sportines pramogas, varžybas 

„Augu sveikas jei 

sportuoju“ 

D. Derenčiūtė 

D. Sadovnikai 

tė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Bendruomenės 

nariai aktyviai 

dalyvauja 

sveikatos 

stiprinimo 

programos 

įgyvendinime 

 

„Judėjimas – 

sveikata“ 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

„Sportuoti drauge 

smagu“ 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Sportinė pramoga 

„Pelėdžiukų 

mokyklėlėje“ kartu 

su tėvais „Obuoliukai 

prieš citrinukus“ 

J. Briskmanienė 

M. Nikolajeva 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
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„Žiemužės 

linksmybės“ 

(„Ąžuoliuko 

mokyklėlė“ ir 

„Pelėdžiukų 

mokyklėlė“ 

J. Briskmanienė 

M. Nikolajeva 

R. Šeibokienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Vaikų fizinės 

sveikatos 

stiprinimas. 

Tėvų 

įtraukimas į 

sveikatingumo 

veiklas. 

 

Sportinė pramoga 

„Linksmas visada 

esu, nes sportuoju ir 

judu“ 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Sportinė pramoga 

„Kaip smagu 

keliauti“ 

(„Volungėlių“ ir 

„Žvaigždučių“ 

grupės) 

A. Mainelienė 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Sportinė pramoga 

„Linksmieji burbulai“ 

V. Liškevičie 

nė 

R. Luniova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Sportinė pramoga 

„Esam stiprūs vikrūs 

ir greiti“ 

(„Šypsenėlių“ ir 

„Nykštukų“ grupės) 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Su tėvais 

„Sveikuolių kalvė“ 

(kartu su „Žiburio“ 

pagrindinės 

mokyklos pirmokais) 

R. Šeibokienė 

M. Nikolajeva 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Užtikrintas 

vaiko saugumas 

kitoje aplinkoje 

 

Informacinės pagalbos tėvams teikimas  

Apie lopšelio-

darželio veiklą 

skelbti informaciją 

internetiniuose 

puslapiuose: 

www.visaginas.lt 

www.ikimokyklinis.lt 

www.visaginietis.lt 

www.azuoliukas.tik.lt 

I. Oficerova 

D. Remeikie 

nė 

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 

 

„Kad šypsotųsi 

dantukai“ 

D. Derenčiūtė 

 

 

 

„Vaikų 

grūdinimas(is) 

ankstyvajame 

amžiuje“. 

N. Filipovičie 

nė 

 

 

 

Vasario mėn. 
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„Pieninių dantukų 

priežiūra“. 

V. Liškevičie 

nė 

R. Luniova 

Vasario mėn.    

„6 metų vaikų 

auklėjimo mitai“. 

V. Svikščienė 

 

Rugsėjo mėn.   

„Vaikų kalba – 

stebuklų stebuklas“. 

J. Juršienė 

 

Sausio mėn. 

 

  

„Kai dygsta ragiukai“ A. Skutkevičie 

nė 
Spalio mėn.   

Pastovus 

informacijos 

stenduose, 

aplankuose 

atnaujinimas  

 

Pedagogai  Pagal būtinybę Žmogiškieji 

Ištekliai, 

MK lėšos, 

Tėvų įnašai  

 

  

Informacijos teikimas 

apie panaudotas 

lėšas, gautas iš 

grąžintinų 2 procentų 

gyventojų pajamų 

mokesčių  

 

I. Oficerova 

J. Maldžiūtė 

Vieną kartą per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Atvirų dienų 

organizavimas 

vyresniosiose ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse  

D. Remeikie 

nė 

J. Briskmanie 

nė 

D. Kardelienė 

R. Šeibokienė 

D. Bileišienė 

 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  

Švenčių, sportinių 

pramogų, parodų 

organizavimas kartu 

su tėvais. 

D. Remeikie 

nė, 

pedagogai  

Pagal 

perspektyvinius 

grupių planus 

MK lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

  

Organizuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

Bendradarbiauti su 

Visagino miesto 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis 

I. Oficerova 

D. Remeikie 

nė, 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Įgyvendinti 

bendri 

projektai, 

surengtos 

parodos 

 

Bendradarbiauti su 

Visagino miesto 

„Žiburio“ pagrindine 

mokykla 

I. Oficerova 

D. Remeikie 

nė, 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Lengvesnė 

būsimųjų 

pirmokų 

adaptacija 

mokykloje 

 

Bendradarbiauti su 

Visagino Verdenės 

gimnazija 

I. Oficerova 

D. Remeikie 

nė, 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Susipažinta su 

mokykla ir joje 

esančiu 

etnografiniu 

muziejumi 
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Bendradarbiauti su 

Visagino vaikų 

kūrybos namais 

I. Oficerova 

D. Remeikie 

nė, 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sudominti 

vaikai 
 

Bendradarbiauti su 

Zarasų darželiu-

mokykla 

„Lakštingala“ 

I. Oficerova 

D. Remeikie 

nė, 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Dalyvauta 

šokių 

festivalyje 

 

Bendradarbiauti su 

Utenos vaikų 

lopšeliu-darželiu 

„Voveraitė“ 

I. Oficerova 

D. Remeikie 

nė, 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Dalyvauta 

šokių 

festivalyje 

 

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 

 

 

Pagalba mokiniui ir mokytojui 

 

1 2 3 4 5 6 

Tikslas: 

Užtikrinti įvairiapusę pagalbą įstaigos bendruomenės nariams, tobulinti mokytojų kvalifikaciją. 

1 uždavinys. Teikti įvairiapusę pagalbą ugdytiniams.  

2 uždavinys. Vykdyti pedagoginės veiklos priežiūrą, teikiant  metodinę pagalbą mokytojams. 

3 uždavinys.  Sudaryti sąlygas  mokytojams tobulinti kvalifikaciją ir profesines kompetencijas. 

Vaiko gerovės komisijos veikla     

Sudaryti lopšelio-

darželio Vaiko 

gerovės komisijos 

veiklos planą 2015 

metams. 

VGK pirmininkė 

D. Remeikienė 

 

Iki 2015-

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 

VGK pirmininkė 

D. Remeikienė 

Pagal 

poreikį 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 
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1 2 3 4 5 6 

būtinybei. 

Svarstyti ugdytinių 

saugumo užtikrinimą, 

sudaryti priemonių 

planą. 

VGK pirmininkė 

D. Remeikienė 

Lopšelio-darželio 

VGK 

2015 m. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Užtikrintas 

vaiko saugumas 
 

Parengti lopšelio-

darželio VGK veiklos 

ataskaitą. 

VGK pirmininkė 

D. Remeikienė 

2015 m. 

gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Išanalizuota 

įgyvendinta 

veikla 

 

Prevencinė veikla     

Organizuoti saugaus 

eismo savaitę 

grupėse. 

VGK pirmininkė 

D.Remeikienė 

2015 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Dauguma 

bendruomenės 

narių dalyvaus 

akcijoje 

 

Organizuoti 

lopšelyje-darželyje 

Geltonojo kaspino 
dieną – tarptautinę 

smurto prieš vaikus 

prevencijos dieną. 

M. Nikolajeva 2015-11-19 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės 

bendruomenės 

tarpusavio 

santykiai, 

skatinsime 

pozityvius 

bendravimo 

būdus per 

veiklą. 

 

 

Prisijungti prie 

akcijos „Savaitė be 

patyčių“: 

 

M. Nikolajeva 2015 m. 

kovo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Gegužė – mėnuo be 

smurto prieš vaikus  

 

M. Nikolajeva 2015 m. 

gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Saugaus eismo 

savaitė „Būk gatvėje 

saugus“ 

 2015 m. 

vasario 

2015m. 

balandžio 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Užtikrinsime 

saugų vaikų 

elgesį gatvėje. 

 

Tęsti tarptautinės 

programos „Zipio 

draugai“ vykdymą 

(socialinių ir 

sunkumų įveikimo 

įgūdžių programa) 

M. Nikolajeva 

J. Briskmanienė 

2015 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. 

 

Parengti informacinį 

lankstinuką  

pedagogams, tėvams 

apie Vaiko Gerovės 

komisijos funkcijas ir 

VGK Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Ugdytinių tėvai 

turės 

informacijos 

apie vykdomą 

veiklą. 
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1 2 3 4 5 6 

veiklą. 

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 N. 

Kabajeva 

2015-04-25 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Parengtas 

paslaugų 

gavėjų sąrašas  

 

Parengti ir teikti 

lopšelio-darželio 

direktoriui tvirtinti 

sutrikusios kalbos ir 

komunikacijos vaikų 

ugdymo individualias 

programas, teminius 

planus, tvarkaraščius. 

Logopedė N. 

Kabajeva 

2015-09-14 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Patvirtinti 

sąrašai, 

individualios 

programos, 

teminiai planai, 

tvarkaraščiai. 

 

Parengti 2015 m. m. 

logopedo ataskaitą.  

Logopedė N. 

Kabajeva 

2015 m. 

gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Ataskaita 

pateikta 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

 

Aptarti 3-4 metų 

amžiaus vaiku kalbos 

tyrimo rezultatus.  

VGK pirmininkė  

D. Remeikienė 

VGK 

2015-03-18 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 

Rugpjūčio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Grupėse 

sukurta ugdymą 

ir ugdymąsi 

skatinanti 
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1 2 3 4 5 6 

ugdymui D. 

Remeikienė 

aplinka 

Kalbos ugdymas 

ankstyvajame 

amžiuje.  

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Vasario 2-

20 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Ugdomosios 

veiklos 

stebėjimas 

grupėje Nr. 10 – 

auklėtoja 

A.Skutkevičienė 

 

Kalbos ugdymas 

ikimokykliniame 

amžiuje. 

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Vasario 2-

20 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Ugdomosios 

veiklos 

stebėjimas 

grupėse Nr. 11, 

Nr.12 – 

auklėtojos 

A.Mainelienė ir 

V.Svikščienė 

 

Kalbos ugdymas 

priešmokyklinio 

amžiaus grupėse. 

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Gegužės 1-

15 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Ugdomosios 

veiklos 

organizavimas 

priešmokyklinė

se grupėse Nr. 

13, Nr. 14 – 

priešmokyklini

o ugdymo 

pedagogės 

R.Šeibokienė, 

J.Briskmanienė 

 

Vaikų pasiekimų 

(pažangos) vertinimo 

dokumentavimas 

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Gegužės 

mėn., 

spalio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Bus įvertinti 

vaikų ugdymo 

(si) rezultatai.   

 

 

Projektų metodo 

taikymas ugdymo 

procese. 

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Bus 

išanalizuota 

grupėse 

projektų 

įgyvendinimo 

rezultatai. 

Pagerės 

ugdymo 

kokybė 

 

Vaikų poreikių 

tenkinimas per 

žaidimą. 

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pagerės 

ugdymo 

kokybė.  

 

 

Informacijos 

pateikimas tėvams, 

tėvų susirinkimų 

kokybė. 

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pagerės 

informacijos 

kokybė. 
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1 2 3 4 5 6 

ugdymui D. 

Remeikienė 

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, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

V. Liškevičienė, 

auklėtoja 

J. Juršienė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai  

MK lėšos 

Tėvų įnašų 

lėšos 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

pasidalins 

turima 

patirtimi. 

Naujomis 

priemonėmis 

papildyta 

edukacinė 

aplinka 

 

Pedagogų veiklos įsivertinimas 

Pedagoginės veiklos 

ir kvalifikacijos 

tobulinimo 

savianalizė  

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Gruodžio 

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 vaikų žodyną. 

 

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Spalio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Refleksuoja 

pedagogai 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

 

Pranešimai       

Pranešimų ciklas 

tėvams grupių tėvų 

susirinkimuose: 

- ikimokyklinės 

ugdymo programos ir 

priešmokyklinės 

Grupių auklėtojos   Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gilinamos 

pedagogų ir 

tėvų žinios, 

plėtojami 

socialinės 

partnerystės 
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ugdymo programos 

turinys ir jo 

įgyvendinimas; 

- vaikų ir tėvų 

pareigos, vaikų 

auklėjimo klaidos; 

- vaikų kalbos ir 

komunikavimo 

įgūdžių ugdymas. 

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. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų žingsniai 

D. Remeikienė Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Susirūpinimo ženklai, 

informuojantys apie 

kitokio ugdymo (si) 

poreikį 

D. Remeikienė Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

 
Valdymo tobulinimas 

 

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. Atnaujinti lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

2 uždavinys. Turtinti lopšelio-darželio edukacines erdves. 

3 uždavinys. Tobulinti bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis. 

4 uždavinys. Informuoti, konsultuoti, šviesti ir telkti bendruomenės narius ir ugdytinių tėvus bendriems 

tikslams įgyvendinti. 

Kurti aktyvią, 

kūrybišką ir darnią 

bendruomenę. 

 

Lopšelio-darželio 

administracija, 

savivaldos 

institucijos, 

bendruomenės 

nariai 

2015 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenė 

bus įtraukta į 

darnią, 

kūrybišką 

veiklą 

mokykloje ir už 

jos ribų 

 

Telkti, aktyvinti 

bendruomenę, 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

2015 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės 

susitelkimas 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 
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organizuojant šventes, 

renginius. 

ugdymui ir ūkiui, 

tarybos nariai, 

tėvų atstovai, 

bendruomenė 

parodys jos 

vieningumą, 

komandinio 

darbo savybes 

Planuoti, organizuoti ir 

prižiūrėtimokyklos 

veiklą.  

Analizuoti 

bendruomenės veiklą, 

įgyvendinant veiklos 

planą, ieškoti būdų 

veiklai tobulinti. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui, 

darbo grupių 

nariai, 

bendruomenės 

nariai 

2015 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus išsiaiškinti 

lopšelio-

darželio 

bendruomenės 

poreikiai, jų 

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 metams  

 

Direktorius, vyr. 

buhalteris 

 

2015 m. 

rugsėjis 

 

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 

 

2015 m. 

rugsėjis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nustatytas 

darbuotojų 

darbo 

užmokestis 

neviršijant 

nustatyto 

mokos fondo 

 

Parengti lopšelio-

darželio veiklos planą 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui ir darbo 

grupė 

 

2015 metų 

gruodis 

 

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 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui 

Kas 

pusmetį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Bendruomenė 

sužinos apie 

įstaigos 

rezultatus 
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bendruomenei 

Peržiūrėti ir koreguoti 

darbuotojų pareigybių 

aprašymus 

 

Direktorius Pagal 

reikmę, 

pasikeitus 

teisės 

aktams 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Bus 

reglamentuotos 

darbuotojų 

funkcijos 

 

 

Organizuoti lopšelio-

darželio tarybos 

rinkimus 

Direktorius 2015-01-27 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Išrinkta nauja 

lopšelio-

darželio taryba 

 

Teikti ataskaitas 

savivaldybės 

administracijai dėl 

korupcijos prevencijos 

programos vykdymo 

Direktorius  

 

Pagal 

savivaldy 

bės 

nustatytą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ataskaitas 

pateiksime 

savivaldybės 

merui 

 

 

Parengti lopšelio-

darželio 2016 metų 

biudžeto projektą 

Direktorius, vyr. 

buhalteris ir 

darbo grupė 

2015 metų 

lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Projektas 

pateiktas 

finansų skyriui 

 

Vykdyti lopšelio-

darželio veiklos 

įsivertinimą 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui ir darbo 

grupė 

2015 metų 

gruodis 

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 

2015 metų 

rugsėjis, 

gruodis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pateiktos 

paraiškos 

 

Prižiūrėti ir 

kontroliuoti išteklių 

naudojimo tikslingumą 

Direktorius Pagal 

nustatytą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Biudžeto 

įvykdymo 

ataskaitos 

 

 

Skatinti darbuotojų ir 

savivaldos iniciatyvas, 

siekiant telkti lopšelio-

darželio bendruomenę 

ir tobulinti jos veiklą 

Direktorius Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Savivaldos 

posėdžių 

protokolai 

 

 

Atnaujinti viešųjų 

pirkimų organizavimo 

taisykles ir paskelbti 

CVP IS, 

www.visaginoazuoliuk

as.lt 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 

2015-01-05 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Taisyklės 

atitiks teisės 

aktams 

 

Atnaujinti vidaus 

tvarkos taisykles 

 

 

Direktorius 2015 metų 

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vidaus tvarkos 

taisyklės atitiks 

teisės aktams 

 

Organizuoti 

inventorizacijos 

atlikimą 

 

Direktorius, vyr. 

buhalteris ir 

inventorizacijos 

komisija 

2015 metų 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertintas 

lopšelio-

darželio turtas 

 

 

Įsigyti ugdymo Direktorius, 2015 m. Žmogiškieji Bus sukurta  

http://www.visaginoazuoliukas.lt/
http://www.visaginoazuoliukas.lt/
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priemonių.  

Įsigyti lauko sportinių 

įrenginių judesiams 

lavinti. 

 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui 

 

Pagal 

poreikį 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos, tėvų 

įnašų lėšos , 

2 procentų 

GPM lėšos 

sveika, saugi, 

kūrybiška ir 

funkcionali 

ugdymo (si) 

aplinka, 

sudaranti 

sąlygas 

kokybiškai 

organizuoti 

ugdymo 

procesą. 

Atnaujinta 

mokyklos 

materialinė 

bazė, 

modernizuota ir 

saugi 

kokybiška 

vaikų 

edukacinė 

aplinka, tenkins 

ugdytinių 

saviraiškos 

poreikius. 

Įsigyti  kanceliarinių, 

statybinių ir ūkinių 

prekių. (Baldai 

grupėms: stalai, 

kėdutės, lentynos 

žaislams).  

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui 

 

 Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos, tėvų 

įnašų lėšos , 

2 procentų 

GPM lėšos 

  

Žmogiškieji ištekliai, 

biudžeto lėšos, tėvų 

įnašų lėšos , 2 procentų 

GPM lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos, 

tėvų įnašų lėšos , 

2 procentų GPM 

lėšos 

Žmogiškie 

ji ištekliai, 

biudžeto 

lėšos, tėvų 

įnašų lėšos 

, 2 procentų 

GPM lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos, tėvų 

įnašų lėšos , 

2 procentų 

GPM lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos, 

tėvų įnašų 

lėšos, 2 

procentų GPM 

lėšos 

 

Teikti informaciją 

bendruomenei apie 

profilaktinių sveikatos 

pasitikrinimų naudą 

dėl tuberkuliozės 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

2015 metų 

gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Padidės 

darbuotojų 

sąmoningumas 

saugant 

sveikatą 

 

Teikti bendruomenei 

informaciją apie vaikų 

sergamumo analizę 

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 Visuomenės 2015 metų Žmogiškieji Pedagogai gaus  
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bendruomenei apie 

vaikų profilaktinių 

pasitikrinimų svarbą 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

gegužė ištekliai informaciją 

apie vaikų 

sveikatą 

Teikti informaciją apie 

vaikų krūminių dantų 

diegimą silantinėmis 

medžiagomis 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

 

2015 metų 

balandis, 

gegužė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Tėvai gaus 

informaciją 

 

 

Organizuoti grupių 

susirinkimus. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui, 

auklėtojos 

2 kartus 

per metus, 

pagal 

grupių 

veiklos 

planus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Tėvai gaus 

informaciją 

apie teikiamas 

paslaugas 

 

Organizuoti tėvų 

apklausas apie 

teikiamų paslaugų 

kokybę. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2015 metų 

birželis 

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. 

 

Rengti ir pateikti 

direktoriui, 

bendruomenei tarybos 

veiklos ataskaitas.  

Tarybos 

pirmininkas 

2014 m. 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tarybos 

posėdyje, 

bendruomenės 

susirinkime bus 

aptarti lopšelio-

darželio veiklos 

rezultatai 

 

Talkinti formuojant 

mokyklos 

materialinius, 

finansinius, ir 

intelektinius išteklius, 

svarstyti mokyklos 

lėšų naudojimo 

Direktorius, vyr. 

buhalteris, tarybos 

nariai 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Padės 

įgyvendinti 

metinį veiklos 

planą, numatyti 

gaires 

tolimesniam 

planavimui. 
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klausimus. 

Išklausyti direktoriaus 

metinę veiklos 

ataskaitą ir teikti 

siūlymus dėl veiklos 

kokybės gerinimo. 

Direktorius, 

tarybos nariai 

2015 m. 

sausis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lopšelio-

darželio tarybos 

posėdyje bus 

aptarti metinės 

veiklos 

rezultatai. 

 

Inicijuoti 

bendruomenės švenčių 

organizavimą 

(mokyklos 25-mečio 

paminėjimas). 

Administracija, 

tarybos nariai, 

meninio ugdymo 

mokytoja, grupių 

auklėtojai 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės 

tarpusavio 

bendradarbiavi 

mas, 

pademonstruos 

bendruomenės 

susitelkimą, 

vieningumą, 

komandines 

savybes. 

 

Saugos ir sveikatos komiteto veikla 

Dokumentų vedimas:    

Patvirtinti darbo planą  Direktorius 

 

2015 metų 

sausis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Organizuoti darbuotojų 

profesinės rizikos 

vertinimo atlikimą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

2015 metai Žmogiškieji 

ištekliai, 

tėvų įnašų 

lėšos 

  

Organizuoti saugos 

darbe instruktažą darbo 

vietoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

Kartą per 

metus ir 

pagal 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Darbuotojų mokymai: 

Skleisti dietologijos 

mokslo žinias įstaigos 

bendruomenei 

Dietistė Pagal 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

tėvų įnašų 

lėšos 

  

Organizuoti 

higieninius mokymus 

aptarnaujančiam 

personalui 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Pagal 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

tėvų įnašų 

lėšos 

  

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 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikų psichinės 

ir fizinės 
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reikmę sveikatos 

saugojimas 

Kontroliuoti virtuvės 

higieninę būklę, maisto 

gaminimo procedūras 

Dietistė Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Audito 

rezultatų 

panaudojimas 

veiklos 

planavimui 

 

Tinkamai parinkti 

dietai 

rekomenduojamus 

produktus, sudaryti 

vaikų maitinimo 

valgiaraščius 

Dietistė Nuolat    

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    

Kontroliuoti gaunamų 

maisto produktų 

kokybę, realizavimo 

terminus 

Dietistė Nuolat  Vaikai bus 

maitinami 

kokybiškais 

maisto 

produktais 

 

Kontroliuoti 

kiemsargių darbą 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

Nuolat  Užtikrinsime 

vaikų saugumą 
 

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 

2014 m. 

periodiškai 

ir pagal 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime 

vaikų ir 

darbuotojų 

saugumą 

 

Stebėti lopšelio-

daželio teritoriją, teikti 

pasiūlymus, dėl saugos 

Saugos darbe 

komiteto nariai 

2014 m. 

periodiškai

, ir pagal 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime 

vaikų ir 

darbuotojų 
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1 2 3 4 5 6 

vaikų žaidimų vietose reikmę  saugumą 

Organizuoti darbuotojų 

sveikatos profilaktinį 

patikrinimą 

Direktorius, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

2015 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 

2015 metų 

rugsėjis ir 

gruodis  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenė 

bus informuota 

apie veiklą 

lopšelyje-

darželyje 

 

 
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 

2015 m. sausio 6 d. 

Protokoliniu nutarimu (protokolas Nr (MP)-1) 

 


