
PATVIRTINTA  

Visagino vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ direktoriaus  

2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-138 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 

2012–2013 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

1. 2012 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 11 187 

Vaikų skaičius per dvejus metus: 

2011 m. sukomplektuota 11 grupių – 186 vaikai. 

2010 m. sukomplektuota 11 grupių – 186 vaikai. 

2. Specialiųjų poreikių mokinių besimokančių pagal individualizuotas programas nėra. 

Nemokamą maitinimą gavo 1 vaikas spalio 1 d., t.y. 0,53%. 

3. 24 mokiniams teikiama logopedo pagalba. Iš jų 4 vaikai su vidutiniu specialiųjų 

poreikių lygiu, 20 – su nedideliu. 

4. Papildomų neformaliojo švietimo paslaugų nėra. 

5. Lopšelyje-darželyje dirba 22 pedagogai.  

Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją turi 11 pedagogų - 50%. 
Vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi 1 pedagogas – 4,5%. 
Auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 3 pedagogai – 13,6%. 
Auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 6 pedagogai – 27,3%. 
Logopedo kvalifikacinę kategoriją 1 – 4,5%. 
6. 2010 m. priešmokyklinį ugdymą įgijo 22 vaikai, 2011 m. – 32 vaikai, 2012 m. pagal 

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą ugdosi 40 vaikų. 

7. 2010 m. grupės Nr. 5 ugdytinis Augustas Gudas tapo Respublikinio folkloro konkurso 

„Tramtatulis“ laureatu.  

Dalyvauta piešinių konkurse „Eko drąsa“. Priešmokyklinės grupės Nr. 14 „Žinių šalis“ 

ugdytinė Veronika Austin tapo laureate. 

8. 2011 m. lopšelis-darželis vykdė projektą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas 

Visagino miesto įmonėse ir įstaigose.“, finansuojamą iš ES fondo. Lopšelyje-darželyje veikė prailginto 

buvimo grupė, skirta šeimoms, kurių šeimos nariai dirba pamainomis arba darbo laikas nesutampa su 

darželio darbo laiku. Vaikai gavo nemokamą vakarienę. Buvo sukurta edukacinė grupės aplinka ir 

nuolat pildoma naujomis ugdymo priemonėmis. Iš šių lėšų kiekvieną mėnesį apmokėta už komunalines 

paslaugas (9700,00 Lt). 

Vykdytos programos:  

„Graži ir saugi aplinka – laimingi vaikai“ (dalis „Medžio atgimimas“) – gautas  

finansavimas 500,00 Lt. 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa „Aukime gražūs ir sveiki“ – gautas 

finansavimas 850,00 Lt. 

Socializacijos programa „Pramogų šalis“ – gautas finansavimas 650,00 Lt. 

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

grupės). 

Surinkta lėšų iš 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos – 3781,10 Lt. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2010–2011 m. m buvo iškelti 3 metiniai veiklos tikslai: 
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1. Užtikrinti sveikatos įgūdžių kokybę saugioje aplinkoje. 

2. Gebėti kūrybiškai diegti naujoves pedagoginėje veikloje. 

3. Užtikrinti ugdymo veiksmingumą skatinant kūrybiškumą. 

Tikslams pasiekti numatėme 8 uždavinius. 

Iš dalies įgyvendintas uždavinys – užtikrinti sveikatos įgūdžių ugdymo kokybę saugioje 

aplinkoje. Neaprūpinti kiemsargiai darbo drabužiais, nes pritrūko lėšų. Aprūpinti darbo drabužiais 

numatyta 2012–2013 m. m. 

Teikėme informaciją tėvams ir pedagogams apie sveiką gyvenseną, diegėme parengtas 

sveikos gyvensenos programas „Mano kojytės sveikos, gražios ir miklios“ (plokščiapėdystės 

profilaktikai). Stengėmės kurti saugią aplinką lopšelyje-darželyje. Įrengėme sporto aikštelę, kurioje 

vaikai galės mokytis krepšinio ir futbolo žaidimų elementų. Užpylėme lauko aikštelėse medžių šaknis 

juodžemiu, stengėmės vaikus apsaugoti nuo traumų. Įsigijome ugdymo priemonių, skirtų vaikų 

fiziniams gebėjimams lavinti. 

Skatinome ir palaikėme pedagogų iniciatyvą ir tarpusavio bendradarbiavimą. Lopšelio-

darželio pedagogai skleidė savo darbo patirtį tarp miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogų. Šiam 

uždaviniui įgyvendinti buvo numatytos 2 priemonės: žaidimų ir ratelių festivalis „Suk, suk ratelį“ ir 

metodinė diena „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo inovacijų ir gerosios patirties sklaida“ (kartu 

su „Šviesos“ leidyklos organizuojamu projektu). 

Skatinome vaikų kūrybiškumą, taikėme įvairius būdus, metodus ir formas. Pedagogai 

organizavo įvairius renginius – šventes, pramogas, viktorinas, parodas. Visi renginiai pagal planą 

įvykdyti. Šios ugdymo priemonės labai naudingos vaiko socializacijos vystymuisi. Tai fotografijų 

paroda „Tu nuostabi žemele“, popietė su tėvais „Seku, seku pasaką“, sportinė pramoga „Svečiuose pas 

sveikuolį Ilgaausį“, pramoga „Šypsenėlių diena“ ir t.t. 

Sudarėme palankias sąlygas vaikų saviraiškai atsiskleisti. Pradėjome keisti grupių vaikų 

baldus, įsigijome ugdymo priemonių, skirtų pažinimo, meninės, sveikatos, komunikavimo kompetencijų 

ugdymui(si) – šviesos stalai, didžioji ir mažoji geo lentos ir kt. stengėmės užtikrinti kokybišką lopšelio-

darželio funkcionavimą. 

2011–2012 mokslo metų veiklos plane numatytos priemonės sėkmingai padėjo realizuoti 

įstaigos misiją, telkti bendruomenę, nuteikiant kryptingam ir atsakingam darbui – kokybiškai teikti 

vaikų ugdymo paslaugas šeimai. Veikos planas sėkmingai įvykdytas. Tai naujos patirtys organizuojant 

vaikų ugdymą, darbą su šeima, užtikrinant kokybišką įstaigos funkcionavimą. 

2011 m. plačiojo vidaus audito nevykdėme. Tęsėme  giluminį įsivertinimą srities „Vaiko 

ugdymas ir ugdymasis. Numatyta pabaigti giluminį įsivertinimą 2013 m. sausio mėn. 

 

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

 

2012 m. vasario 13 d. – 2012 m. kovo 30 d. Visagino savivaldybės vidaus audito skyrius 

atliko „Mokesčio už Visagino savivaldybės biudžetinėse įstaigose teikiamos paslaugos ir jo lengvatų 

taikymas“ auditą. Auditorių nuomone, lengvatų suteikimo srityje vidaus kontrolė vertinta kaip 

patenkinama. Rekomenduojama: parengti ir patvirtinti lopšelio-darželio tvarką (konkretizuojant sąlygas, 

tėvų atsakomybę už pareigų vykdymą laiku, teisingų duomenų pateikimą, pateikiant prašymo formą), su 

kuria, įstaigos darbuotojai bei vaikų tėvai (globėjai) būtų supažindinti pasirašant. Parengtas priemonių 

įgyvendinimo planas 2012 m. gegužės 15 d. Nr. (1.20) S-173. Šis planas pilnai įgyvendintas. 

 

III. VEIKLOS TURINYS 

 

Tikslas: Tobulinti įstaigos veiklą, kurti darnią, saugią, kūrybišką ir skatinančią vaiko 

pažangą ugdymo(si) aplinką, siekiant ugdymo paslaugų kokybės. 
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Mokymo(si) ir pasiekimų kokybės užtikrinimas 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

 

1 2 3 4 5 6 

1 uždavinys. Sudaryti sąlygas sėkmingam ugdymo(si) proceso įgyvendinimui 

Organizacinių darbų vykdymas 

Organizuoti pedagoginę veiklą 

Vykdyti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2012–2013 

m. m. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Vaikai tenkins 

prigimtinius, 

kultūros, 

socialinius, 

pažintinius 

poreikius, ugdys 

vertybines 

nuostatas 

 

Integruoti 

sveikatos 

stiprinimo 

programą 

„Sveikuolis 

giliukas“ 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2012–2013 

m. m. 

Mokinio 

krepšelio  

lėšos; 

Tėvų lėšos 

ugdymui 

  

Tęsti vidaus auditą, 

kaip pagrindinę 

veiklos tobulinimo 

priemonę. 

Koordinacinė 

vidaus audito 

(KVA) darbo 

grupė 

2012–2013 

m. m. 

Žmogiškieji 

resursai 

Bus užtikrinama 

ugdymo turinio 

kaita, atitinkanti 

šiuolaikinius 

ugdymo tikslus. 

 

Analizuoti mokinio 

krepšelio lėšų 

panaudojimą 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

1 kartą per 

ketvirtį 

Žmogiškieji 

resursai 

Tikslingai 

panaudotos lėšos 

 

Skatinti pedagogų 

bendradarbiavimą 

tarpusavyje ir su 

administracija 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Nuolat Žmogiškieji 

resursai 

  

Bendradarbiauti su 

Visagino miesto 

„Žiburio“ 

pagrindinės 

mokyklos pradinių 

klasių mokytojais  

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2012–2013 

m. m. 

Žmogiškieji 

resursai 

Stebės išėjusių į 

mokyklą vaikų 

adaptaciją, 

priešmokyklinių 

grupių vaikus 

supažindins su 

būsima mokykla, 

rengs bendras 

pramogas, 

šventes, 

susitikimus su 

mokytojomis. 

 

Nepedagoginio personalo veiklos organizavimas 

Darbo sąlygų 

gerinimas 

(aprūpinti 

asmeninėmis 

apsaugos 

D. Smirnova 2012-10 

2013-02 

Biudžeto 

lėšos 

Nupirktos 

apsaugos 

priemonės 
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1 2 3 4 5 6 

priemonėmis nuo 

chemikalų, pirkti 

aukštos kokybės ir 

atitinkančias 

higieninius 

reikalavimus 

valymo priemones) 

Atsakomybės už 

atliekamą darbą 

vertinimas 

D. Cvečkovskienė 

D. Smirnova 
Nuolat  Žmogiškieji 

resursai 

  

Aptarti 

veterinarinės 

maisto tarnybos ir 

visuomenės 

sveikatos centro 

patikrinimo 

rezultatus. 

I. Oficerova 
D. Cvečkovskienė 

Po 

kiekvieno 

patikrinimo 

Žmogiškieji 

resursai 

Numatyti 

problemų 

sprendimo būdai 

 

Užtikrinti lopšelio-

darželio 

funkcionavimą 

(vandens, šilumos, 

elektros energijos, 

ryšio paslaugas). 

Analizuoti 

kontroliuojančių 

institucijų aktus. 

I. Oficerova 

D. Smirnova 

2013-05 Biudžeto 

lėšos 

Užtikrintas 

saugumas 

vaikams ir 

darbuotojams 

 

Rengti, koreguoti, 

tvirtinti lopšelio-

darželio veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus 

I. Oficerova 2012–2013 

m. m. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Parengti ir tvirtinti 

priešmokyklinio 

ugdymo metodinės 

grupės 

perspektyvinį 

metinės veiklos 

planą 

D. Remeikienė 

R. Šeibokienė 

2012-09 Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas planas  

Parengti ir tvirtinti 

ikimokyklinio 

ugdymo metodinės 

grupės 

perspektyvinį 

metinės veiklos 

planą 

D. Remeikienė 

D. Derenčiūtė 

2012-09 Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas planas  

Parengti ir tvirtinti 

ankstyvojo 

amžiaus ugdymo 

metodinės grupės 

perspektyvinį 

metinės veiklos 

planą. 

 

D. Remeikienė 

J. Juršienė 

2012-09 Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas planas  
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1 2 3 4 5 6 

Rengti strateginį 

planą 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Darbo grupė 

2012-09 Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas planas  

Rengti metų 

veiklos planą 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Darbo grupė 

2012-09 Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas planas  

Koreguoti 

pedagogų 

tarifikaciją 

I. Oficerova 

S. Petkūnienė 

2012-09 Žmogiškieji 

resursai 

  

Koreguoti 

pedagogų etatų 

sąrašą 

I. Oficerova 

J. Maldžiūtė 

2013-01 Žmogiškieji 

resursai 

  

Rengti Statistinę 

ataskaitą. 

I. Oficerova 2013-01 Žmogiškieji 

resursai 

  

Koreguoti 

finansinius 

dokumentus. 

I. Oficerova 

J. Maldžiūtė 

Per 2013 m. Žmogiškieji 

resursai 

  

Rengti savaitinius 

teminius planus. 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

2012–2013 

m. m. 

Žmogiškieji 

resursai 

Užtikrinta 

sisteminga vaikų 

organizavimo 

veikla 

 

Koreguoti darbo 

saugos instrukcijas 

I. Oficerova 

D. Smirnova 

Pagal 

reikmę 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Pravesti darbuotojų 

saugos ir sveikatos 

instruktavimus 

I. Oficerova 

D. Smirnova 

2012-09 Žmogiškieji 

resursai 

  

Parengti civilinės 

saugos planą 

D. Remeikienė 2012-10 Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas ir 

patvirtintas planas 

 

2 uždavinys. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę 

Kaupti, analizuoti, 

aptarti naujausią 

pedagoginę, 

metodinę, 

psichologinę 

literatūrą 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2012–2013 

m. m. 

MK lėšos, 

tėvų įmokų 

lėšos 

  

Skatinti pedagogų 

bendradarbiavimą, 

gerosios patirties 

sklaidą: kaupti 

pranešimus, 

švenčių, pramogų, 

įvairių renginių 

projektus, 

netradicinių darbo 

formų su tėvais 

aprašymus, 

dalyvauti 

konkursuose, 

parodose 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2012–2013 

m. m. 

Žmogiškieji 

resursai 

Nusiteikimas ir 

gebėjimas 

tikslingai ir 

kryptingai siekti 

ugdymo kokybės. 

Gebės naujai 

įgytas žinias 

taikyti 

praktiniame 

darbe. Pagerės 

darbo kokybė. 

 

Organizuoti 

seminarą Visagino 

miesto 

ikimokyklinio 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

 

R. Šeibokienė ir 

2012-12 Žmogiškieji 

resursai 

Pravestas 

seminaras 
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1 2 3 4 5 6 

ugdymo 

pedagogams 

„Langas į gamtą“ 

ekologinė darbo 

grupė 

Organizuoti tėvų 

nuomonės tyrimą. 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

2012 m. 

spalio – 

2013 m. 

vasario mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

Parengta tėvų 

poreikių tyrimo 

anketa; vykdomas 

tėvų poreikių ir 

nuomonės tyrimas 

ir analizė; 

ieškoma tėvų 

poreikių 

patenkinimo 

galimybių ir 

kuriamos sąlygos 

poreikiams 

tenkinti 

 

Atidaryti 

budinčiąją grupę 

I. Oficerova 2012-09 Žmogiškieji 

resursai 

Veikia budinčioji 

grupė 

 

Ugdymo aplinką 

aprūpinti žaislais ir 

inventoriumi 

D. Remeikienė 2012–2013 

m. m. 

MK lėšos, 

tėvų įnašų 

lėšos 

Aplinka tenkina 

vaikų ugdymosi 

poreikius. 

 

Rengti projektus 

konkursams, 

siekiant gauti 

finansinę ir 

materialinę pagalbą 

I. Oficerova 2012–2013 

m. m. 

Žmogiškieji 

resursai 

Parengti ir 

įgyvendinti 

projektai 

 

Vertinti vaiko raidą 

ir pasiekimus 

D. Remeikienė, 

Pedagogai  

2012-09 

2013-05 

Žmogiškieji 

resursai 

Vertinimo 

rezultatai 

tikslingai 

panaudojami 

planuojant 

ugdomąjį procesą; 

pastebima vaiko 

pažanga ir 

gebėjimai. 

 

Bendradarbiavimas su šeima 

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

priežiūrą 

Sistemingai 

atnaujinti 

informacinę 

medžiagą grupių 

tėvų kampeliuose, 

stenduose 

Pedagogai 1 kartą per 

mėnesį 

Žmogiškieji 

resursai, tėvų 

įnašų lėšos 

Stenduose 

talpinama 

informacija apie 

savaitės, mėnesio 

veiklą 

 

Organizuoti grupių 

tėvų susirinkimus 

I. Oficerova 

Pedagogai  

2 kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

resursai 

Įvykę 

susirinkimai 

 

Rengti 

informacinius 

leidinius 

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Kas ketvirtį MK lėšos, 

tėvų įnašų 

lėšos 

Tėvai bus 

informuoti apie 

įstaigos veiklą. 

 

Bendradarbiauti su 

ugdytinių tėvais 

elektroniniu paštu 

 

I. Oficerova 

Pedagogai  

Nuolat  Žmogiškieji 

resursai 

Tėvai gaus 

reikalingiausią 

informaciją 
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1 2 3 4 5 6 

Teikti ugdytinių 

tėvams informaciją 

apie dokumentus, 

reglamentuojančius 

vaikų ugdymą, 

lengvatas, vaikų ir 

tėvų teises ir kt. 

I. Oficerova 

Pedagogai  

Nuolat  Žmogiškieji 

resursai 

  

4 uždavinys. Skatinti tėvus įsitraukti į vaikų ugdymo(si) proceso organizavimą. 

Įtraukti tėvus į 

grupės ugdomąją 

veiklą, renginius 

Pedagogai  Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

resursai 

Tėvai dalyvaus 

ugdomojoje 

veikloje, renginių, 

švenčių 

organizavime 

 

Įtraukti tėvus į 

ekologinio projekto 

„Ekologiniu 

takeliu“ 

įgyvendinimą 

Pedagogai  Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

resursai 

Tėvai dalyvaus 

projektų 

įgyvendinime 

 

Įtraukti tėvus į 

sveikatingumo 

programos 

„Sveikuolis 

Giliukas“ 

įgyvendinimą 

Pedagogai  Per mokslo 

metu 

Žmogiškieji 

resursai 

Tėvai dalyvaus 

programos 

įgyvendinime 

 

Pildyti vaikų 

pasiekimų 

aplankus (vaikų 

pasiekimai 

vertinami kartu su 

šeima). 

Pedagogai  2 kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

resursai 

Tėvai domėsis 

vaikų ugdymosi 

pasiekimais ir 

ugdymo(si) 

procesu. 

 

 

Mokyklos kultūra 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Uždavinys. Gerinti lopšelio-darželio bendruomenės tarpusavio santykius, organizuojant 

bendrus tėvų, ugdytinių, pedagogų renginius, išvykas. 

Organizuoti tradicinius šventinius renginius 

Rugsėjo pirmosios 

šventė 

Meninio 

ugdymo vadovė 

I. Cicėnienė 

Rugsėjo 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

Vaikai, tėvai, 

pedagogai bursis 

į mokyklos 

bendruomenę, 

kartu švęs 

įvairias 

kalendorines ir 

lopšelio – 

darželio šventes 

 

Derliaus šventė 

lopšelio-darželio 

ekologiniame 

takelyje 

Ekologinė 

grupė 

2012 m. 

rugsėjo mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
 

Popietė „Viskas iš 

grūdo“ 

I. Cicėnienė Spalio mėn. Žmogiškieji 

resursai 
 

Geltonojo kaspino 

diena 

D. Remeikienė 

M. Nikolajeva, 

N. Kardelienė 

Lapkričio 19 

d. 

Žmogiškieji 

resursai 
 



8 

1 2 3 4 5 6 

Popietė „Prie 

advento slenksčio“ 

(priešmokyklinės 

grupės) 

I. Cicėnienė Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Kalėdų šventė 

„Kalėdos 

kalėdos...“ 

Grupių 

auklėtojos 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Kalėdinis rytmetis 

„Žėrėk, spindėk, 

eglute“ 

J. Juršienė 

R. Lysova 

V. Svikščienė 

N. 

Filipovičienė 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Atsisveikinimas su 

eglute 

I. Cicėnienė Sausio mėn. Žmogiškieji 

resursai 
  

Užgavėnių šventė 

„Čiuščiužela“ 

I. Cicėnienė, 

pedagogės 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Koncertas 

„Lietuvėle, Tu 

mana“ 

I. Cicėnienė Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Netradicinis 

renginys „Mylu 

mylu spust spust, 

prie širdelės glust 

glust...“ 

L. Aksionova Vasario 14 

d. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Šventė skirta 

Lietuvos 

nepriklausomybės 

dienai „Gimtinės 

spalvos“ (su 

„Žiburio“ 

pagrindine 

mokykla). 

V. Liškevičienė 

R. Šeibokienė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

resursai 
  

Draugystės diena D. Remeikienė 

D. Derenčiūtė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

resursai 
  

Netradicinis 

renginys 

Pramoga 

„Pabudinkim 

pavasarį“ 

D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

resursai 
  

Šokių ir ratelių 

festivalis „Suk suk, 

ratelį“ 

I. Cicėnienė, 

V. Liškevičienė 

A. Mainelienė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Velykinė pramoga 

„Ridridrid margi 

margučiai“ 

I. Cicėnienė, 

auklėtojos 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Šeimos šventė 

„Graži mūsų 

šeimynėlė“ 

J.Juršienė 

R.Lysova 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Koncertas tėveliams 

„Vaikystės 

spindulėlis“ 

L. Aksionova 

A. 

Skutkevičienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Šeimos šventė 

„Mes visi drauge“ 

D.Derenčiūtė 

R.Luniova 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

resursai 
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Mamos šventė „Tu 

man esi viena..“ 

J.Briskmanienė 

R. Lysova 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Šeimos šventė 

„Tau, mamyte, tau, 

tėveli“ 

D.Bileišienė 

L.Umbrasienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Rytmečiai ir 

koncertai skirti 

Mamai, Tėčiui 

I. Cicėnienė 

Grupių 

auklėtojos 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Šeimos šventė 

„Šauni mūsų 

šeimynėlė“ 

N.Kardelienė 

R.Luniova 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Šventė 

„Atsisveikinimas su 

grupe“ 

M. Nikolajeva 
A. Skutkevičienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Pramoga „Lik 

sveikas, lopšeli“ 

(lopšelis) 

V. Svikščienė 
N. Filipovičienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Išleistuvių šventė 

„Sudie, darželi“ 

I. Cicėnienė 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

R. Skromnienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
  

Organizuoti parodas 

Paroda 

„Stebuklingos 

daržovės“ 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

resursai 

Įgyvendinami 

kūrybiniai 

projektai, 

sudominti vaikai, 

tėvai, aktyviai 

dalyvauja 

 

Paroda „Daržovės 

išdaigininkės“ 

M. Nikolajeva 
A. Skutkevičienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

resursai 
 

Paroda „Žiemužė 

snaigėm sninga“ 

(karpiniai) 

D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

L. Aksionova 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
 

Puokščių paroda 

„Kalėdinis 

stebuklas“ 

J. Juršienė 

R. Lysova 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Vaikų ir tėvų 

kūrybinių darbelių 

paroda Kankorėžis“ 

J. Briskmanienė 

R. Lysova 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

resursai 

  

Paroda Visagino 

viešojoje 

bibliotekoje pagal 

Selemono 

Paltanavičiaus 

knygą „Kur išskrido 

pasakėlė“ 

R. Šeibokienė 

R. Skromnienė 

Sausio mėn. 

 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Paroda grupėje 

„Širdelės“ 

L. Aksionova Vasario 14 

d. 

 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Nuotraukų paroda 

„Mano miestui 

Ekologinė 

grupė 

2013 m. 

kovo mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Paroda „Draugo 

portretas“ 

Grupių 

auklėtojos 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

resursai 

  

Velykinių puokščių 

paroda 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
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Paroda „Gėlės 

visaip“ (kieme) 

Ekologinė 

darbo grupė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Paroda „Kiškučių“ 

grupėje „Mirgu 

margu“ 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Piešinių paroda 

„Sudie, 

lopšeli“(grupėje) 

V. Svikščienė 
N. Filipovičienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Organizuoti ekskursijas, išvykas 

Ekskursija į 

Visagino akvariumų 

saloną 

J. Briskmanienė 

R. Lysova 

D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

Vasario 

mėn. 

 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Ekskursija į 

Verdenės 

gimnaziją, 

etnografinį muziejų 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

2013 m. 

kovo–

balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Pažintinė ekskursija 

į Visagino policijos 

komisariatą. 

„Aitvariukų“ ir 

„Nykštukų“  gr. 
Spalio 4 d. Žmogiškieji 

resursai 

  

Pažintinė išvyka į 

Dūkšto mini 

zoosodą 

„Nykštukų“ gr. 2013 m. 

kovo–

balandžio 

mėn. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

  

Ekskursija į 

Visagino biblioteką 

L. Aksionova 

A. Skutkevičienė 
2013 m. 

kovo–

balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Sportinės pramogos, varžybos 

Sportinė pramoga 

„Linksmieji startai“ 

V. Liškevičienė 

R. Šeibokienė 

R. Skromnienė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

Bendruomenės 

nariai aktyviai 

dalyvauja 

sveikatingumo 

stiprinimo 

 

Sportinė pramoga 

„Sportas – 

sveikata“ 

J. Briskmanienė 

R. Lysova 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
 

Sportinė pramoga 

„Augu sveikas, jei 

sportuoju“ 

D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Pramoga 

„Judriosios bitutės“ 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Sporto pramoga 

„Mes sveikuoliai“ 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Sportinė pramoga 

„Nuo kalniuko su 

rogutėm“ 

M. Nikolajeva 
A. Skutkevičienė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Sportinė pramoga 

„Pagrandukų 

mankštelė“ 

J. Juršienė 

R. Lysova 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

  

Sportinės varžybos 

su 1-os klasės 

mokiniais 

 

R. Šeibokienė 

R. Skromnienė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 
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2 Uždavinys. Skatinti bendruomenės narius dalyvauti lopšelio-darželio įvaizdžio kūrime 

Dalyvauti 

Respublikiniame 

vaikų ir moksleivių 

– liaudies kūrybos 

atlikėjų – konkurse 

„Tramtatulis“ 

I. Cicėnienė Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

Ugdytiniai įgis 

sceninės kultūros 

įgūdžių, stiprės 

ugdytinių 

muzikiniai 

gabumai, 

populiarės 

lopšelis-darželis 

 

Apie lopšelio-

darželio veiklą 

skelbti informaciją 

internetiniuose 

puslapiuose: 
www.visaginas.lt 

www.ikimokyklinis.lt 

www.visaginietis.lt 

www.azuoliukas.tik.lt 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

resursai 

Visuomenė gaus 

informaciją apie 

lopšelio-darželio 

veiklą 

 

Rengti 

informacinius 

lankstinukus apie 

grupėse vykdomą 

veiklą. 

Pedagogai  Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

resursai 

Parengti ir 

išdalinti 

bendruomenės 

nariams 

lankstinukai 

 

Dalyvauti vietos 

bendruomenės 

veikloje ir 

bendruose 

projektuose. 

I.Oficerova 

Pedagogai   

Pagal 

poreikį 

Žmogiškieji 

resursai 

  

3 uždavinys. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene ryšius 

Bendradarbiauti su 

Visagino miesto 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

resursai 

Įgyvendinti 

bendri projektai, 

surengtos 

parodos 

 

Bendradarbiauti su 

Visagino miesto 

„Žiburio“ 

pagrindine mokykla 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

resursai 

Lengvesnė 

būsimųjų 

pirmokų 

adaptacija 

mokykloje 

 

Bendradarbiauti su 

Visagino Verdenės 

gimnazija 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

resursai 

Susipažinta su 

mokykla ir joje 

esančiu 

etnografiniu 

muziejumi 

 

Bendradarbiauti su 

Visagino vaikų 

kūrybos namais 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

resursai 

Sudominti vaikai  

Bendradarbiauti su 

Zarasų darželiu-

mokykla 

„Lakštingala“ 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

resursai 

Dalyvauta šokių 

festivalyje 
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Bendradarbiauti su 

Visagino pagalbos 

mokiniui, 

mokytojui, 

mokyklai centru 

I. Oficerova Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

resursai 

Įgyvendinti 

numatyti 

kvalifikacijos 

kėlimo renginiai 

 

Bendradarbiauti su 

Visagino 

savivaldybės 

administracijos 

skyriais 

I. Oficerova Nuolat Žmogiškieji 

resursai 

Kokybiškas 

lopšelio-darželio 

darbas 

 

 

Pagalba mokiniui ir mokytojui 

 

Tikslas. Tobulinti vaiko sveikatos saugojimo ir stiprinimo sistemą. 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Uždavinys. Aktyvinti pedagogų veiklą, plėtojant sveikatingumo ugdymo idėjas 

Įgyvendinti sveikatos 

stiprinimo programa 

„Sveikuolis giliukas“ 

D. Remeikienė 

Vaikų sveikatos 

stiprinimo darbo 

grupės  

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

resursai, 

MK lėšos, 

tėvų įnašų 

lėšos 

Įvykdyta 2012–

2013 mokslo 

metų veikla 

 

Organizuoti 

sveikatingumo 

savaites 

Danutė 

Remeikienė 

Sveikatos 

stiprinimo darbo 

grupė 

Kiekvieną 

mėnesį 

Žmogiškieji 

resursai 

Parengti 

teminiai planai 

ir aprašai 

 

Atlikti anketinę tėvų 

apklausą „Vaiko 

saugumas lopšelyje-

darželyje“ 

(psichologinis ir 

socialinis) 

D. Derenčiūte 

D. Cvečkovskienė 

Sausis - 

gegužė 

Žmogiškieji 

resursai 

Išanalizuota 

tėvų nuomonė, 

numatytos 

priemonės 

 

Parengti pranešimą 

„Sveikos gyvensenos 

įpročių ir įgūdžių 

formavimas, vaiko 

judėjimo poreikio 

tenkinimas. 

R. Skromnienė 2012-11-

20 

Žmogiškieji 

resursai 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

pristatytas 

pranešimas 

 

Parengti pranešimą 

„Sveikos gyvensenos 

įgūdžių integravimas 

į ugdymo procesą“ 

M. Nikolajeva 2012-11-

20 

Žmogiškieji 

resursai 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

pristatytas 

pranešimas 

 

Rengti informacinį 

sveikatos stiprinimo 

stendą 

Vaikų sveikatos 

stiprinimo darbo 

grupė 

Nuolat  Žmogiškieji 

resursai  

Atnaujinta 

informacija apie 

sveikatingumo 

renginius, 

aktualijos 

 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 
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Pravesti atvirą veiklą 

„Augu sveikas“  

V. Liškevičienė 2012 

spalis–

lapkritis 

Žmogiškieji 

resursai 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupėje 

„Pelėdžiukų 

mokyklėlė“ 

pravesta veikla 

kolegoms 

 

Pravesti atvirą veiklą 

– Sveikatos 

kompetencijos 

tobulinimas, darbo 

patirties sklaida 

ugdant vaikus, 

sveikatos ugdymo 

klausimais. 

D.Derenčiūtė, 

L.Umbrasienė 

2012 

spalis-

lapkritis 

Žmogiškieji 

resursai 

Pravesta veikla 

pirmoje 

ankstyvojo 

amžiaus grupėje 

ir viduriniojoje 

grupėje 

 

Teikti logopedo 

pagalbą 

N.Kabajeva Pagal 

logopedo 

išvadas 

Žmogiškieji 

resursai 

Sumažės vaikų 

skaičius, 

turinčių kalbos 

problemas. 

 

 

Organizuoti saugaus 

eismo savaitę 

D.Remeikienė 

Pedagogai  

2012-09 Žmogiškieji 

resursai 
  

Integruoti 

plokščiapėdystės 

profilaktikos 

programą „Mano 

kojytės sveikos, 

gražios ir miklios“ 

Pedagogai  Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendinti 

programos 

tikslai 

 

2 uždavinys. Formuoti vaiko sveiko gyvenimo įgūdžius bei įpročius 

Užtikrinti kokybišką 

higieninę aplinką, 

atitinkančią vaikų 

amžiaus grupes. 

D. Cvečkovskienė 2012-09  Bus užtikrintas 

saugus ir 

sveikas vaiko 

buvimas 

grupėje 

 

Organizuoti vaikų 

maitinimą (taikyti 

lengvatas) 

I. Oficerova 

D. Cvečkovskienė 

2012–2013 

m. m. 
   

Organizuoti 

sveikatingumo 

mėnesį 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

2013-02 Žmogiškieji 

resursai 

Įvykęs renginys 

„Vasaris – 

sveikatos 

mėnuo“  

 

Organizuoti kūno 

kultūros valandėles 

baseine 

D. Remeikienė 

D. Smirnova 

2 kartus 

per savaitę 

 Vaikai įgis 

plaukimo 

įgūdžių 

 

Organizuoti kūno 

kultūros valandėles 

sporto salėje 

D. Remeikienė 

pedagogai 

2 kartus 

per savaitę 

 Formuojami 

sveikatos 

stiprinimo 

įgūdžiai 

 

Organizuoti rytinę 

mankštą 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Kiekvieną 

rytą 

   

Organizuoti 

muzikinės veiklos 

valandėles 

D. Remeikienė 

I. Cicėnienė 

pedagogai 

 

2 kartus 

per savaitę 
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Organizuoti 

pasivaikščiojimus 

lauke 

D. Remeikienė 

pedagogai 

2 kartus 

per dieną 

   

Įgyvendinti 

tarptautinę programą 

„Zipio draugai“. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

1 kartą per 

savaitę 

 Pasiekti 

programos 

tikslai 

 

Paramos programa 

„Vaisių vartojimo 

skatinimas 

mokyklose“ 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

D.Cvečkovskienė 

2012–2013 

m. m. 

 Vaikai gaus 

papildomai 

vitaminų 

 

Paramos programa 

„Pienas vaikams“ 

I.Oficerova 

D.Cvečkovskienė 

2012–2013 

m. m. 

 Formuosis 

teisingos ir 

visavertės 

mitybos įpročiai 

 

3 uždavinys. Skatinti lopšelio-darželio pedagogų ir darbuotojų profesinį tobulėjimą 

Personalo politika 

Rengti ir analizuoti 

profesinio tobulėjimo 

planus. 

D.Remeikienė 2012–2013 

m. m. 

Žmogiškieji 

resursai 

Sukurs 

įdomesnių 

renginių, 

projektų, vaikų 

sudominimui 

 

Organizuoti 

pedagogų 

kvalifikacijos kėlimą, 

sudarant galimybę 

pedagogams lankyti 

VPMMMC 

seminarus ir  šalies 

kvalifikacijos centrų 

rengiamus renginius. 

I.Oficerova 

D.Remeikienė 

Pagal 

galimybę 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Pedagogai 

aktyviai 

dalyvaus ir kels 

kvalifikaciją 

 

Pedagogai sieks 

aukštesnės 

kvalifikacinės 

kategorijos (I. 

Cicėnienė, J.Juršienė, 

V.Liškevičienė – 

auklėtojo 

metodininko) 

I. Oficerova 2012 m. 

IV ketv. 

2013 m. 

IV ketv. 

 Įgyta aukštesnė 

kvalifikacinė 

kategorija 

 

Supažindinti visus 

lopšelio-darželio 

darbuotojus su 

vykdoma 

antikorupcine 

programa 

I. Oficerova 2012–2013 

metai 

 Įgis žinių  

Sudaryti sąlygas 

mokytis iš kitų 

pedagogų – vesti 

atviras veiklas savo 

kolegoms 

I. Oficerova Pagal 

planą 

Žmogiškieji 

resursai 

Dalinsis darbo 

patirtimi 

 

Susipažinimas su 

Reggio Emilia 

sistema. Įsigyti 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

V. Liškevičienė 

Per mokslo 

metu 

 ugdymo(si) 

procese įdiegs 

inovatyvius, 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 
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šviesos stalus J. Juršienė 

J. Briskmanienė 

D. Bileišienė 

šiuolaikiškus 

būdus, 

padedančius 

tobulinti į vaiką 

orientuotą 

ugdymą(si) 

pasidalins 

turima 

patirtimi 

Lopšelio – darželio 

specialistams: 

buhalterei, 

slaugytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojai ūkiui 

dalyvauti 

organizuojamuose 

mokymuose 

I. Oficerova Pagal 

reikmę 

 Įgys naujų žinių  

4 uždavinys. Vykdyti pedagoginę priežiūrą, grindžiamą pasitikėjimu ir pagalba 

Vykdyti pedagoginę priežiūrą: 

Ugdomojo proceso 

planavimo kokybė  

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2012-11 

2013-04 

   

Vaiko sveikatos  

saugojimo 

kompetencijos 

ugdymas (sis) 

kasdieninėje veikloje  

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2012-10 

2012-11 

2012-12 

2013-01 

2013-02 

2013-03 

2013-04 

2013-05 

   

Pedagogų 

bendradarbiavimas 

organizuojant darbo 

patirties sklaidą 

lopšelyje-darželyje 

I. Oficerova 

D.Remeikienė 

2012–2013 

m. m. 

   

Pedagogų, siekiančių 

įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją, 

pasirengimas 

atestacijai  

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2012-10 

2012-11 

2013 m. 

 Įvertinta 

pedagogų 

kompetencija, 

pateikti 

pasiūlymai 

atestacinei 

komisijai 

 

Grupės edukacinės 

aplinkos ugdomoji 

vertė. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2012-12 

2013-03 

 Pateikta analizė 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

Nustatyti veiklos dokumentų kokybę: 

Auklėtojo, logopedo, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo 

dienyno pildymas 

ugdomosios veiklos 

planavimo vertinimas  

D. Remeikienė 2 kartus 

metuose 

 Išvados 

pateiktos 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

 

Meninio ugdymo 

pedagogo veiklos 

planavimo analizė  

D. Remeikienė 1 karą per 

metus 

 Aptariama 

individualiai 
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Priešmokyklinukų 

pasiekimų ir 

pažangos aplankų 

pildymas 

D. Remeikienė 2012-09 

2013-05 

 Aptariama su 

grupės 

pedagogais 

 

Tirti prevencinio darbo efektyvumą: 

Higieninės būklės ir 

vaikų maitinimo 

organizavimo 

įvertinimas  

D. Cvečkovskienė Per mokslo 

metus 

   

Vaikų sergamumo 

mažinimas 

įgyvendinant ES 

subsidijuojamose 

programose „Vaisių 

vartojimo skatinimas 

mokyklose 2012–

2013 m.“ ir „Pienas 

vaikams“ 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

D. Cvečkovskienė 

1 kartą per 

metus 

   

Naujai atvykstančių 

vaikų tėvelių 

supažindinimas su 

įstaigos vidaus tvarka  

I. Oficerova Naujam 

vaikui 

atvykus 

   

Vandens ir maisto 

mikrobiologinių 

tyrimų atlikimas  

D.Cvečkovskienė 2 kartus 

metuose 

   

 

Valdymo tobulinimas 

 

Tikslas. Tobulinti lopšelio-darželio valdymą. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 uždavinys. Organizuoti demokratinį mokyklos veiklos planavimą, įgyvendinimą, vertinimą ir 

atsiskaitymą 

Parengti 2012–2013 m. 

lopšelio-darželio 

audito vykdymo planą 

D. Remeikienė 2012-10 Žmogiškieji 

resursai 

Pedagogai, 

kitas 

personalas, 

ugdytinių tėvai 

aktyviai 

dalyvaus 

veiklos  

įsivertinime 

 

Parengti lopšelio-

darželio strateginį 

planą 2013–2015 

metams 

I. Oficerova 2012-09 Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas 

strateginis 

planas 

 

Parengti lopšelio-

darželio biudžeto 

projektą 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

D. Smirnova 

J. Maldžiūtė 

2012-11 

2013-11 

Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas 

biudžetas 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 



17 

1 2 3 4 5 6 

Įtraukti lopšelio-

darželio tarybos narius 

į darbo grupę lopšelio-

darželio strateginiam 

planui parengti. 

I. Oficerova   Parengtas 

strateginis 

planas 

 

Parengti ir įgyvendinti 

lopšelio-darželio 

veiklos planą 2012–

2013 metams 

I. Oficerova 2012-09 Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas 

planas 

 

Įtraukti lopšelio-

darželio tarybos narius 

į darbo grupę 2012–

2013 m. m. lopšelio-

darželio veiklos planui 

parengti 

I. Oficerova   Darbuotojai 

pateiks idėjas 

plano rengimui 

 

Parengti ir įgyvendinti 

vaikų sveikatos 

priežiūros planą 

D. Cvečkovskienė  Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas 

planas, 

ataskaitos. 

 

Parengti ūkinės veiklos 

ir materialinės bazės 

turtinimo programą 

D. Smirnova   Parengta 

programa 

 

Parengti lopšelio-

darželio tarybos 

veiklos planą 

V. Svikščienė  Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas 

planas. 

 

Parengti saugos darbe 

planą 

D. Smirnova   Parengtas 

planas 

 

2 uždavinys. Telkti lopšelio-darželio bendruomenę kuriant, tobulinant ir vertinant vaiko ugdymą 

ir ugdymąsi bei paramą ir pagalbą vaikui, šeimai 

Mokyklos tarybos posėdžiai 

2012–2013 m. m. 

veiklos plano projekto 

svarstymas.  

Pedagogų 

apdovanojimas 

Mokytojo dienos 

proga. 

Lopšelio-darželio 

darbuotojų 

aprūpinimas apsaugos 

priemonėmis 

I. Oficerova 

V. Svikščienė 

2012-09-

25 

 Priimti 

sprendimai 

 

Ugdymo priemonių 

įsigijimo aptarimas 

V. Svikščienė 

D. Remeikienė 

1 kartą per 

ketvirtį 

 Atnaujinta 

edukacinė 

aplinka 

 

Lopšelio-darželio 2013 

metų biudžeto projekto 

aptarimas 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

J. Maldžiūtė 

V. Svikščienė 

2012-10  Užtikrinta 

veiksminga 

įstaigos veikla 

 

Renginių skirtų 

lopšelio-darželio 

bendruomenei 

organizavimo 

aptarimas 

 

V. Svikščienė Pagal 

reikmę 

 Vyraus 

bendruomenės 

sutelktumas 
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Vadovo veiklos 

ataskaita už 2012 m. 

I. Oficerova 

V. Svikščienė 

2013-01-

09 

 Užtikrintas 

sėkmingas 

veiklos 

organizavimas 

 

Veiklos dokumentų 

projektų svarstymas. 

I. Oficerova 

V. Svikščienė 

Pagal 

reikmę 

 Atnaujinti 

reglamentuojan

tys dokumentai 

 

Mokytojų tarybos posėdžiai 

1. Dėl lopšelio-

darželio prioritetų, 

tikslų, uždavinių 

2012–2013 m.  

2. Dėl prailginto 

buvimo lopšelyje-

darželyje paslaugų 

sukūrimo. 

3. Dėl lopšelio-

darželio strategijos 

2012–2015 m. 

formavimo 

I. Oficerova 2012-09    

1. Ugdymo(si) proceso 

kokybė: ugdomosios 

veiklos tikslingumas, 

veiksmingumas, 

kūrybiškumas, 

sistemingumas; 

mokytojo ir ugdytinio 

sąveika; ugdymosi 

motyvacijos 

palaikymas; 

šeimos įtraukimas į 

vaikų ugdymo(si) 

procesą. 

2. Logopedo veiklos 

rezultatai už 2012 m. 

rugsėjo – gruodžio 

mėn. 

D. Remeikienė 

V. Liškevičienė 

J. Briskmanienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Kabajeva 

2013-01-

29 

 Atliktas 

vertinimas ir 

analizė, 

numatyti 

tolimesni 

veiksmai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatytas 

individualus 

darbas 

 

1. Šeimos ir lopšelio-

darželio 

bendradarbiavimas 

ugdymo procese: 

šeimos įtraukimas į 

vaikų ugdymo(si) 

procesą;  

šeimos informavimo 

apie vaiką procedūrų 

kokybė;  

šeimos gaunamos 

informacijos kokybė. 

2. Projektinės veiklos 

rezultatai už 2012 m. 

rugsėjo – gruodžio 

mėn. 

D. Remeikienė 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

 

2013-03-

26 

 Atliktas 

vertinimas ir 

analizė, 

numatyti 

tolimesni 

veiksmai. 
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1.Vaiko poreikių 

tenkinimas: 

individualių vaiko 

saugumo, emocinių, 

fizinių ir socialinių 

poreikių tenkinimas; 

vaiko asmeninės 

raiškos tenkinimas. 

2. Ugdymosi proceso 

įsivertinimas pagal 

keturmatę SSGG 

sistemą 

D. Remeikienė 

A. Mainelienė 

2013-05-

21 

 Atliktas 

vertinimas ir 

analizė, 

numatyti 

tolimesni 

veiksmai. 

 

2014 m. veiklos plano 

gairių numatymas. 

Vidaus audito 

ataskaitos pristatymas. 

Pedagoginės priežiūros 

plano vykdymo 

analizė. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2013-12-

17 

   

Metodinės tarybos posėdžiai 

1. „Sveikos 

gyvensenos įpročių ir 

įgūdžių formavimas, 

vaiko judėjimo 

poreikio tenkinimas. 

2. Sveikos gyvensenos 

įgūdžių integravimas į 

ugdymo procesą“ 

3. Atvirų veiklų 

analizė. 

4. Ugdymo planavimo 

aptarimas. 

5. Dėl vyr. muzikos 

mokytojos 

kompetencijų 

vertinimo. 

6. Išvykusių vaikų į 

mokyklą adaptacijos, 

pasiekimų, problemų ir 

pasiekimų 

išsiaiškinimas. 

J. Briskmanienė 

R. Skromnienė 

M. Nikolajeva 

 

 

 

 

 

D. Derenčiūtė 

L. Umbrasienė 

V.Liškevičienė 

 

D.Remeikienė 

 

 

 

R.Šeibokienė 

 

2012-11-

20 

   

 

1. „Vaidybos reikšmė 

ikimokykliniame 

amžiuje“. 

 

2. „Sąlygų sudarymo 

vaikų kūrybinei 

kalbinei raiškai 

vertinimas“. 

 

3. „Ankstyvosios 

vaikystės pasakos ir jų 

J.Briskmanienė 

D.Bileišienė  

 

 

 

J.Briskmanienė 

 

 

 

 

A.Mainelienė 

 

2013-03-

15 
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reikšmė vaiko 

ugdyme“. 

4. Darbo patirties 

sklaida tobulinant 

kalbinę raišką –atvirų 

veiklų aptarimas. 

 

 

5. Ankstyvojo amžiaus 

vaikų adaptacijos, 

pasiekimų analizė. 

 

 

L.Aksionova 

N.Kardelienė 

A.Skutkevičienė 

R.Luniova 

J.Juršienė 

 

V.Svikščienė 

A.Mainelienė 

J.Juršienė 

Pranešimas „Sveika 

mityba – gyvenimo 

pagrindas“.  

Grupių veiklos analizė 

ir vaikų pasiekimų 

aptarimas. 

Metodinės veiklos už 

2012–2013 mokslo 

metus analizė.  

Gairės kitiems mokslo 

metams (profesinio 

tobulėjimo planai) 

D. Cvečkovskienė 

 

 

Pedagogai  

 

 

J. Briskmanienė 

2013-05    

Metodinės tarybos 

darbo plano sudarymas 

2013–2014 mokslo 

metams.  

J. Briskmanienė 2013-09    

 

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 

2012 m. rugsėjo ___d. 

Protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 1) 


