
PATVIRTINTA  

Visagino vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ direktoriaus  

2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu  

Nr. (1.7) V-292 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 

2014 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

1. Mokinių skaičius ir klasių komplektai, kaita per dvejus mokslo metus. 2013 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 11 175 

Vaikų skaičius per dvejus metus: 

2012 m. sukomplektuota 11 grupių – 187 vaikai. 

2013 m. sukomplektuota 11 grupių – 175 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 skaičius 4 vaikai  2,29%. 

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

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

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

neformaliajame švietime, dalis savo mokykloje ir kitur.                            
Papildomų neformaliojo švietimo paslaugų nėra. 

6. Mokytojų skaičius ir kvalifikacinės kategorijos (mokytojų kvalifikacinės 

kategorijos pateikiamos procentine išraiška nuo bendro mokyklos mokytojų skaičiaus.     
Lopšelyje-darželyje dirbo 22 pedagogai.  

Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją turi 9 pedagogų – 40,91%. 
Vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi 1 pedagogas – 4,55%. 

Auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 5 pedagogai – 22,73%. 

Auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 6 pedagogai – 27,27,26%. 

Vyresniojo logopedo kvalifikacinę kategoriją 1 – 4,55%. 

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

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

2013 m. grupės Nr. 11 ugdytinis Paulius Petkelis dalyvavo Respublikiniame folkloro konkurse 

„Tramtatulis“.  

 Lopšelio-darželio vaikai, pedagogai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 

dalyvavo respublikiniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ pirmame etape ir praėjo į antrą etapą. 

Priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo Visagino Viešosios bibliotekos organizuotoje piešinių parodoje 

pagal Selemono Paltanavičiaus knygą „Kur išskrido pasakėlė“. 

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 remiamas programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose 2010–2013 

metais“. 
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Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa „Sveika ir kultūringa mityba  kūnui 

sveikata“ – gautas finansavimas 1000,00 Lt. 

Socializacijos programa per mokslo metus „Man čia gera“ – gautas finansavimas  

1500,00 Lt. 

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

grupės). 

Surinkta lėšų iš 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos – 4193,45 Lt. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2012–2013 m. m buvo iškelti 3 metiniai ugdymo veiklos tikslai: 

1. Tobulinti įstaigos veiklą, kurti darnią, saugią, kūrybišką ir skatinančią vaiko 

pažangą ugdymo (si) aplinką, siekiant ugdymo paslaugų kokybės. 

2. Tobulinti vaiko sveikatos saugojimo ir stiprinimo sistemą. 

3. Tobulinti lopšelio-darželio valdymą. 
Tikslams pasiekti numatėme 12 uždavinių: 

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

2. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę.  

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

priežiūrą.  

4. Gerinti lopšelio-darželio bendruomenės tarpusavio santykius, organizuojant 

bendrus tėvų, vaikų , pedagogų renginius, išvykas. 

5. Skatinti bendruomenės narius dalyvauti lopšelio-darželio įvaizdžio kūrime. 

6. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene ryšius. 

7. Aktyvinti pedagogų veiklą, plėtojant sveikatingumo ugdymo idėjas. 

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. Organizuoti demokratinį mokyklos veiklos planavimą, įgyvendinimą, vertinimą ir 

atsiskaitymą. 

12. Telkti lopšelio-darželio bendruomenę kuriant, tobulinant ir vertinant vaiko 

ugdymą(si) bei paramą ir pagalbą vaikui ir šeimai. 

 Lopšelyje-darželyje kuriamos palankios sąlygos sėkmingam vaikų ugdymui. 

Edukacinės erdvės grupėse praturtintos naujomis ugdymo priemonėmis. Siekdami užtikrinti 

ugdymo proceso kokybę pedagogai ugdydami vaikus stengėsi naudoti naujas formas, metodus, 

ugdymo priemones, įtraukė tėvus į ugdymo procesą. Sudarėme palankias sąlygas vaikų saviraiškai 

atsiskleisti. Tęsėme naujų ugdymo priemonių įsigijimą  šviesos stalai, magnetinės lentos  šios 

priemonės naudingos vaikų socializacijos vystymui. 

 Lopšelyje-darželyje sukūrėme tėvų informavimo sistemą, kurios dėka tėvai gali 

susipažinti su vaiko pasiekimais. Skatinome ir palaikėme pedagogų iniciatyvą ir tarpusavio 

bendradarbiavimą. Lopšelio-darželio pedagogai skleidė gerąją darbo patirtį tarp miesto 

ikimokyklinio ugdymo mokyklų pedagogų. Pravesti renginiai miesto mastu  „Suk, suk ratelį“, 

„Inovatyvių priemonių panaudojimas vaikų ugdyme“. Sėkmingai bendradarbiavome su „Žiburio“ 

pagrindine mokykla, miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklomis. Bendri renginiai „Sveikuolių 

kalvė“, „Futboliuko draugų dienos turnyras“, „Mes mažieji olimpiečiai“, Teatro festivalis, suteikė 

galimybę pasikeisti darbo patirtimi, aptarti vaikų ugdymo klausimus, problemas, numatyti gaires 

tolesniam bendradarbiavimui. 

 Teikėme informaciją tėvams ir pedagogams apie sveiką gyvenseną, diegėme parengtas 

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

profilaktikai), įgyvendinome sveikatos stiprinimo programą „Sveika ir kultūringa mityba  kūnui 

sveikata“ įrengėme lopšelyje-darželyje maisto gaminimo kampelį. Stengėmės kurti saugią aplinką 

lopšelyje-darželyje. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai, vaikai, jų šeimos nariai dalyvavo 

respublikiniuose renginiuose „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Visaginą“, konkurse 
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„Sveikuolių sveikuoliai“ pirmame etape ir pateko į antrą etapą, kuris vyks 2014 m. kovo mėnesį 

Rokiškyje. 

 Mokyklos pedagogai tobulino profesines kompetencijas mokymuose, teikė pasiūlymus 

ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašui ir priešmokyklinio ugdymo programai parengti. 

2012–2013 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. 

 

2013 metų mokyklos plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo išvados. 

2013 metais lopšelio-darželio bendruomenė tęsė vidaus auditą. Atliktas platusis vidaus 

auditas. Išanalizavus plačiojo audito rezultatus nustatyta, kad visos sritys atitinka III lygį. 

Privalumai Trūkumai 

1 2 

1.1.5. Tradicijos; 1.1.1. Vaikų kultūra; 

2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems 

reikalavimams; 

2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė; 

3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema 3.2.3. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi 

pažanga; 

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame 

amžiuje; 

4.2.5.Pagalba specialiųjų poreikių vaikams; 

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos 

dokumentuose; 

5.3.1. Finansavimas; 

4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje; 6.3.1. Vidaus audito rezultatų panaudojimas; 

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas;  

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija;  

6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas;  

2013 metais mokyklos giluminiam auditui pasirinkti pagalbiniai rodikliai: 2.3.1 

Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas; 2.3.3. Mokytojo 

ir ugdytojo sąveika; 2.3.4. Ugdymo motyvacijos palaikymas; 2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų 

ugdymo(si) procesą mokykloje; 2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė; 2.4.3. 

Šeimos gaunamos informacijos kokybė; 4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir 

socialinių poreikių tenkinimas. 

Atlikus giluminį auditą pasiūlyta pedagogams aktyviau taikyti informavimo ir 

švietimo būdus. 

Išorės vertinimo, kontrolieriaus, vidaus audito tarnybų ir kitų institucijų išvados. 
2013 metais lopšelio-darželio veiklą tikrino: 

Visagino savivaldybės administracijos centralizuoto savivaldybės vidaus audito 

skyrius. Išnagrinėtas Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-84 

„Dėl atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą 

Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ vykdymas. 

Pastebėta: tvarka nepaskelbta įstaigos interneto svetainėje. Išvada: Visagino vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ direktoriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. (1.7)-V-155, kuriuo patvirtintas 

Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus išlaikymą Visagino 

vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ tvarkos aprašas, privalo būti paskelbtas netekusiu galios. 

Įstaigos vadovas, vykdydamas tarybos sprendimo 2 punkto nuostatą, privalo parengti ir patvirtinti 

Atlyginimo dydžio ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ 

naudojimo tvarkos aprašą. 

Atlyginimas už vaiko maitinimą ir jo lengvatos įstaigoje privalo būti nustatomos 

vadovaujantis tarybos sprendimu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatomis. 
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Parengta Atlyginimo dydžio ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų naudojimo  

lopšelyje-darželyje tvarka patvirtinta Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 

2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. (1.7)-V-251. 

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, nustatyti HN 75:2010 22 p. 

 teritorija aptverta nepilnai; 23 p.  lauko pavėsinių grindims ir smėlio dėžėms reikalingas remontas; 

54 p. 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. Gautas atsakymas  kad pavėsinių grindų ir smėlio dėžių remonto darbams atlikti lėšų 

nėra, tačiau skirtos lėšos grupės Nr. 2 prausyklos  tualeto kosmetiniam remontui, remontas atliktas. 

Naujos lopšelio-darželio tvoros keitimas užplanuotas Visagino savivaldybės strateginiame plėtros 

plane 2015 metais. 

Visagino valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Patikrinimo rūšis: planinė. 

Pažeidimų nerasta. 

III. VEIKLOS TURINYS 

 

Tikslas: Užtikrinti kokybišką ugdymo ir ugdymosi programos „Ąžuoliuko takeliu“ 

įgyvendinimą ir ugdymo organizavimą. 

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. Organizuoti pedagoginę veiklą. 

Vykdyti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas 

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 

„Sveikuolis 

giliukas“ 

Direktorė I. 

Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus Mokinio 

krepšelio  

lėšos; 

Tėvų lėšos 

ugdymui 

  

Tęsti vidaus auditą, 

kaip pagrindinę 

veiklos tobulinimo 

priemonę. 

Koordinacinė 

vidaus audito 

(KVA) darbo 

grupė 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus užtikrinama 

ugdymo turinio 

kaita, atitinkanti 

šiuolaikinius 

ugdymo tikslus. 

 

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 
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1 2 3 4 5 6 

Skatinti pedagogų 

bendradarbiavimą 

tarpusavyje ir su 

administracija 

Direktorė I. 

Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Bendradarbiauti su 

Visagino miesto 

„Žiburio“ 

pagrindinės 

mokyklos pradinių 

klasių mokytojais  

Direktorė I. 

Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Stebės išėjusių į 

mokyklą vaikų 

adaptaciją, 

priešmokyklinių 

grupių vaikus 

supažindins su 

būsima mokykla, 

rengs bendras 

pramogas, 

šventes, 

susitikimus su 

mokytojomis. 

 

2 uždavinys. Organizuoti nepedagoginio personalo veiklą.  

Darbo sąlygų 

gerinimas 

(aprūpinti 

asmeninėmis 

apsaugos 

priemonėmis nuo 

chemikalų, pirkti 

aukštos kokybės ir 

atitinkančias 

higieninius 

reikalavimus 

valymo priemones) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui A. 

Ramonienė 

2014-02 

2014-10 

Biudžeto 

lėšos 

Nupirktos 

apsaugos 

priemonės 

 

Aptarti 

veterinarinės 

maisto tarnybos ir 

visuomenės 

sveikatos centro 

patikrinimo 

rezultatus. 

Direktorė  

I. Oficerova 

Dietologė  

D. Cvečkovskienė 

Po 

kiekvieno 

patikrinimo 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Numatyti 

problemų 

sprendimo būdai 

 

Užtikrinti lopšelio-

darželio 

funkcionavimą 

(vandens, šilumos, 

elektros energijos, 

ryšių paslaugas). 

Analizuoti 

kontroliuojančių 

institucijų aktus. 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui A. 

Ramonienė 

2013-05 Biudžeto 

lėšos 

Užtikrintas 

saugumas 

vaikams ir 

darbuotojams 

 

Rengti, koreguoti, 

tvirtinti lopšelio-

darželio veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus 

Direktorė  

I. Oficerova 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Parengti ir tvirtinti Direktoriaus 2014-09 Žmogiškieji Parengtas planas  



6 

1 2 3 4 5 6 

priešmokyklinio 

ugdymo metodinės 

grupės 

perspektyvinį 

metinės veiklos 

planą 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogė R. 

Šeibokienė 

ištekliai 

Parengti ir tvirtinti 

ikimokyklinio 

ugdymo metodinės 

grupės 

perspektyvinį 

metinės veiklos 

planą 

Direktoriaus 

pavavduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Auklėtoja  

D. Derenčiūtė 

2014-09 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas planas  

Parengti ir tvirtinti 

ankstyvojo 

amžiaus ugdymo 

metodinės grupės 

perspektyvinį 

metinės veiklos 

planą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

A. Mainelienė 

2014-09 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas planas  

Rengti metų 

veiklos planą 

Direktorė 

I.Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Darbo grupė 

2014-11 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas planas  

Koreguoti 

pedagogų 

tarifikaciją 

Direktorė  

I. Oficerova 

Buhalterė  

J. Maldžiūtė 

2014-09 Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Koreguoti 

pedagogų etatų 

sąrašą 

Direktorė  

I. Oficerova 

Buhalterė  

J. Maldžiūtė 

2014-01 Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Rengti Statistinę 

ataskaitą. 

Direktorė I. 

Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

2014-01 Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Koreguoti 

finansinius 

dokumentus. 

Direktorė  

I. Oficerova 

Buhalterė  

J. Maldžiūtė 

Per 2014 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Rengti savaitinius 

teminius planus. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinta 

sisteminga vaikų 

organizavimo 

veikla 

 

Koreguoti darbo 

saugos instrukcijas 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

Pagal 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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1 2 3 4 5 6 

pavaduotoja 

ūkiui A. 

Ramonienė 

Pravesti darbuotojų 

saugos ir sveikatos 

instruktavimus 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui A. 

Ramonienė 

2012-09 Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Parengti civilinės 

saugos planą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

2014-10 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas ir 

patvirtintas planas 

 

3 uždavinys. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę. 

Kaupti, analizuoti, 

aptarti naujausią 

pedagoginę, 

metodinę, 

psichologinę 

literatūrą 

Direktorė I. 

Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus 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 

Direktorė I. 

Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Nusiteikimas ir 

gebėjimas 

tikslingai ir 

kryptingai siekti 

ugdymo kokybės. 

Gebės naujai 

įgytas žinias 

taikyti 

praktiniame 

darbe. Pagerės 

darbo kokybė. 

 

Organizuoti tėvų 

nuomonės tyrimą. 

Direktorė I. 

Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

2014-10 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengta tėvų 

poreikių tyrimo 

anketa; vykdomas 

tėvų poreikių ir 

nuomonės tyrimas 

ir analizė; 

ieškoma tėvų 

poreikių 

patenkinimo 

galimybių ir 

kuriamos sąlygos 

poreikiams 

tenkinti 

 

Organizuoti 

budinčiosios 

grupės veiklą 

Direktorė I. 

Oficerova 

 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Veikia budinčioji 

grupė 

 

Ugdymo aplinką 

aprūpinti žaislais ir 

inventoriumi 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kiekvieną 

ketvirtį 

MK lėšos, 

tėvų įnašų 

lėšos 

Papildoma 

edukacinė grupių 

aplinka 
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D. Remeikienė 

Rengti projektus 

konkursams, 

siekiant gauti 

finansinę ir 

materialinę pagalbą 

Direktorė I. 

Oficerova 

 

Metų eigoje Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengti ir 

įgyvendinti 

projektai 

 

Vertinti vaiko raidą 

ir pasiekimus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė, 

Pedagogai  

2014-05 

2014-09  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vertinimo 

rezultatai 

tikslingai 

panaudojami 

planuojant 

ugdomąjį procesą; 

pastebima vaiko 

pažanga ir 

gebėjimai. 

 

Bendradarbiavimas su šeima 

4 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 

ištekliai,  

Tėvų įnašų 

lėšos 

Stenduose 

talpinama 

informacija apie 

savaitės, mėnesio 

veiklą 

 

Organizuoti grupių 

tėvų susirinkimus 

Direktorė I. 

Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

2 kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvykę 

susirinkimai 

 

Rengti 

informacinius 

leidinius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Kas ketvirtį MK lėšos, 

tėvų įnašų 

lėšos 

Tėvai bus 

informuoti apie 

įstaigos veiklą. 

 

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 

  

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

Įtraukti tėvus į 

grupės ugdomąją 

veiklą, renginius 

Pedagogai  Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvai dalyvaus 

ugdomojoje 

veikloje, renginių, 

švenčių 

organizavime 

 

Įtraukti tėvus į Pedagogai  Per mokslo Žmogiškieji Tėvai dalyvaus  
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ekologinio projekto 

„Ekologiniu 

takeliu“ 

įgyvendinimą 

metus ištekliai projektų 

įgyvendinime 

Įtraukti tėvus į 

sveikatingumo 

programos 

„Sveikuolis 

Giliukas“ 

įgyvendinimą 

Pedagogai  Per mokslo 

metu 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvai dalyvaus 

programos 

įgyvendinime 

 

Pildyti vaikų 

pasiekimų 

aplankus (vaikų 

pasiekimai 

vertinami kartu su 

šeima). 

Pedagogai  2 kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

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

lopšelio-darželio bendruomenės santykius. 

Organizuoti tradicinius šventinius renginius 

Atsisveikinimas su 

eglute 

I. Cicėnienė Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikai, tėvai, 

pedagogai bursis 

į mokyklos 

bendruomenę, 

kartu švęs 

įvairias 

kalendorines ir 

lopšelio – 

darželio šventes 

 

Dainų dainelė – II 

turas 

I. Cicėnienė Sausio 9 d. Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Koncertas „“ 

Skirtas vasario 16 

I. Cicėnienė 

Pedagogai 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Lėlių teatras 

vaikams – pasaka 

„Pirštinė“ 

Vyr. auklėtoja 

A. 

Skutkevičienė 

Auklėtoja 

N. 

Filipovičienė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Pramoga maisto 

gaminimo 

kampelyje „Kelionė 

po sveiko maisto 

šalį“ 

Vyr. auklėtoja 

V. Svikščienė 

Vyr. auklėtoja 

L. Aksionova 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

 

Užgavėnių šventė 

„Lašininio ir 

Kanapinio kova“ 

I. Cicėnienė, 

Pedagogės  

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Draugystės diena Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Vyr.auklėtoja 

D. Derenčiūtė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 
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Šokių ir ratelių 

festivalis „Suk suk, 

ratelį“ 4 

Meninio 

ugdymo 

mokytoja  

I. Cicėnienė, 

Auklėtoja 

metodininkė  

V. Liškevičienė 

 

Balandžio 1 

d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
  

Velykinė pramoga 

„Margučių 

margumėlis“ 

I.Cicėnienė, 

Auklėtojos 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Velykėlės „Rieda 

rieda maži 

margučiai“ 

Vyr. auklėtoja 

A. 

Skutkevičienė 

Auklėtoja  N. 

Filipovičienė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Šeimos šventė „Su 

mama ir su tėčiu 

mums pabūt labai 

smagu“ 

Vyr. auklėtoja 

D. Bileišienė 

Auklėtoja 

L. Umbrasienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Šventinis rytmetis 

„Gėlių paradas“ 

Vyr. auklėtoja 

A. 

Skutkevičienė 

Auklėtoja 

N. 

Filipovičienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Pramoga „Mylim 

tėtį su mama“ 

Vyr. auklėtoja 

V. Svikščienė 

Vyr. auklėtoja 

L. Aksionova 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Šventė „Sudie, 

lopšeli“. 

Vyr. auklėtoja 

R. Skromnienė 

Vyr. auklėtoja 

L. Aksionova 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Atsisveikinimo su 

lopšeliu šventė 

„Sudie barškučiai“ 

Auklėtoja 

metodininkė 

A.Mainelienė 

Auklėtoja 

L. Umbrasienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Pramoga „Mes visi 

drauge“ 

Vyr. auklėtoja 

D. Derenčiūtė 

Auklėtoja 

R. Luniova 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

 Šeimos šventė 

„Šauni mūsų 

šeimynėlė“ 

Auklėtoja 

metodininkė J. 

Juršienė 

Auklėtoja 

D.S adovnikaitė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Šeimos šventė 

„Dėkojame už 

meilę ir rūpestį“ 

Auklėtoja 

metodininkė 

J. Briskmanienė 

Auklėtoja 

D. Sadovnikaitė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Išleistuvių šventė 

„Skrisk, svajone“ 

Meninio 

ugdymo 

mokytoja 

I. Cicėnienė 

Auklėtoja 

metodininkė 

V. Liškevičienė 

Auklėtoja 

metodininkė 

R. Šeibokienė 

Vyr. auklėtoja 

M. Nikolajeva 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvų įnašai 

  

Konkursas kiemo 

aikštelėse „Smėlio 

miestai nematyti, 

smėlio pilys 

pastatytos“ 

Auklėtoja 

metodininkė R. 

Šeibokienė 

Ekologinės 

darbo grupės 

narės 

Birželio 2 d. Žmogiškieji 

ištekliai Tėvų 

lėšos 

  

Rugsėjo pirmosios 

šventė 

Meninio 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

I. Cicėnienė 

Rugsėjo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
  

Mykolinių šventė Meninio 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

I. Cicėnienė 

Rugsėjo 

mėn. 

Tėvų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Viktorina kartu su 

ugdytinių tėvais 

„Augu sveikas kaip 

ridikas“ 

Auklėtoja 

metodininkė 

J. Juršienė 

Auklėtoja 

D. Sadovnikaitė 

Spalio – 

lapkričio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
  

Mokytojo diena – 

vaikų koncertas 

Meninio 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

I. Cicėnienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 
  

Pramoga „Daržovių 

šalyje“ 

Auklėtoja 

N. Kardelienė 

Auklėtoja 

R. Luniova 

Lapkričio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
  

Geltonojo kaspino 

diena 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Vyr.auklėtoja 

M. Nikolajeva, 

Auklėtoja 

N. Kardelienė 

Lapkričio 19 

d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Popietė „Prie 

advento slenksčio“ 

(priešmokyklinės 

grupės) 

Meninio 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

I. Cicėnienė 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ramus 

adventinis 

nusiteikimas  

 

Kalėdų šventė „Ką 

mums padovanos 

Kalėdos“ 

Meninio 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė I. 

Cicėnienė 

Grupių 

auklėtojos 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvykusi šventė  

Kalėdinis rytmetis 

„Eglute, žibėk, 

šakelėm mirgėk“ 

A. 

Skutkevičienė 

N. 

Filipovičienė 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvykusi šventė, 

gera vaikų 

nuotaika 

 

Organizuoti parodas. 

„Tų karolių 

gražumėlis“ 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendinami 

kūrybiniai 

projektai, 

sudominti vaikai, 

tėvai aktyvūs 

dalyviai 

 

Parodėlė grupėje 

„Gėlės mamai“ 

A. Skutkevičienė 

N. Filipovičienė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Kalėdinių puokščių 

paroda 

A. Skutkevičienė 

N. Filipovičienė 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

grupėje 

Paroda grupėje 

„Gyvūnijos 

pasaulyje“ 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Spalio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Paroda „Kalėdinė 

atvirutė“ 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

J. Juršienė 

D. Sadovnikaitė 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Paroda grupėje 

„Pirmieji potepiai“ 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Parodėlė grupėje 

„Tepu, tepu 

rankele“. 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Paroda „Mano 

mylimas gyvūnėlis“ 

D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

N. Kardelienė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Paroda „Dovana 

draugui“ 

D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

paroda   Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Paroda 

„Besmegenių 

šalyje“ 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Organizuoti ekskursijas, išvykas. 

Ekskursija į 

akvariumų saloną 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Spalio mėn. Tėvų lėšos Aplankytas 

akvariumas 
 

Ekskursija į 

akvariumų saloną 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

 Tėvų lėšos Aplankytas 

akvariumas 
 



13 

1 2 3 4 5 6 

Ekskursija į 

Verdenės 

gimnazijos 

etnokultūros 

muziejų 

V. Liškevičienė 

M. Nikolajeva 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

Aplankytas 

etnografinis 

muziejus 

 

Organizuoti sportines pramogas, varžybas. 

Sportinė pramoga 

„Kiškis vikruolis“ 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

N. Kardelienė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės 

nariai aktyviai 

dalyvauja 

sveikatos 

stiprinimo 

programos 

įgyvendinime 

 

Sportinė pramoga 

„Šokinėk su 

kiškučiu“ 

A. Skutkevičienė 

N. Filipovičienė 

Lapkričio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Sportinė pramoga 

„Mes mažieji 

olimpiečiai“ 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Sportinė pramoga 

„Miklios rankelės, 

greitos kojelės“. 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Lapkričio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Sportinė pramoga 

„Su draugu 

sportuoti smagu“ 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Sportinė pramoga 

„Augu sveikas jei 

sportuoju“ 

D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Sportinė pramoga  

su ugdytinių tėvais 

„Smagu sportuoti 

kartu“ 

R. Šeibokienė 

M. Nikolajeva 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Sportinė pramoga 

„Žiemužės 

linksmybės“ 

R. Šeibokienė 

M. Nikolajeva 

V. Liškevičienė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Sportinė pramoga 

„Viens du, viens du 

– augti didelis 

žadu“ 

J. Juršienė 

D. Sadovnikaitė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Sportinė pramoga 

„Vikruolių 

lenktynės“ 

J. Briskmanienė 

D. Sadovnikaitė 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Su tėvais 

Organizuoti edukacinius-socialinius projektus. 

Vaikų projektas 

„Auk. Gėlele, auk“. 

D. Bileišienė 

L. Umbrasienė 

Kovo-

gegužės 

mėn. 

Tėvų lėšos, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendintas 

projektas 

 

Mini projektas 

„Drugelis“ 

N. Kardelienė Kovo-

gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendintas 

projektas, vaikai 

gavo naujos 

patirties 
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Tęstinis projektas 

„Ar reikalingas 

ekologinis takelis 

vaikų darželyje?“ 

R. Šeibikienė 

Ekologinė 

darbo grupė 

Visus metus Tėvų įnašai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tęsiamas 

projektas 

 

Vaikų projektas 

„Darželio medžiai“ 

R. Šeibokienė 

M. Nikolajeva 

Metų eigoje Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendintas 

projektas 

 

Vaikų projektas  

„Aš auginu“ 

J. Juršienė 

D. 

Sadovnikaitė 

Kovo-

gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendintas 

projektas 

 

Akcija „Mažasis 

gamtos bičiulis“ 

kartu su „Žiburio“ 

pagrindinės 

mokyklos mokiniais 

R. Šeibokienė 

M. Nikolajeva 

V. 

Liškevičienė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvykę bendras 

renginys 

Dalyviai – 

visos 

grupės 

Akcija „Jums, 

tėveliai, pražydo 

darželis“ 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvų lėšos 

Dalyvauta 

akcijoje 

Įtraukti 

visas 

grupes 

Informacijos tėvams teikimas. 

Apie lopšelio-

darželio veiklą 

skelbti informaciją 

internetiniuose 

puslapiuose: 

www.visaginas.lt 

www.ikimokyklinis

.lt 

www.visaginietis.lt 

www.azuoliukas.tik

.lt 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Visuomenė gaus 

informaciją apie 

lopšelio-darželio 

veiklą 

 

Rengti 

informacinius 

lankstinukus apie 

grupėse vykdomą 

veiklą. 

Pedagogai  Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengti ir 

išdalinti 

bendruomenės 

nariams 

lankstinukai 

 

Pastovus 

informacijos 

stenduose, 

aplankuose 

atnaujinimas  

Pedagogai  Pagal 

būtinybę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudominti 

ugdytinių tėvai 
 

Informacijos 

teikimas apie 

panaudotas lėšas, 

gautas iš grąžintinų 

2 procentų 

gyventojų pajamų 

mokesčių  

Direktorė I. 

Oficerova 

Vyr. buhalterė 

J. Maldžiūtė 

Vieną kartą 

per metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenė 

žinos kur 

panaudotos lėšos 
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Atvirų dienų 

organizavimas 

vyresniosiose ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

J. Briskmanienė 

D. Derenčiūtė 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

Pagal grupių 

planus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Švenčių, sportinių 

pramogų, parodų 

organizavimas kartu 

su tėvais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Pedagogai  

Pagal 

perspektyvin

ius grupių 

planus 

Mokinio 

krepšelis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Organizuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

Bendradarbiauti su 

Visagino miesto 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendinti 

bendri projektai, 

surengtos 

parodos 

 

Bendradarbiauti su 

Visagino miesto 

„Žiburio“ 

pagrindine mokykla 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Lengvesnė 

būsimųjų 

pirmokų 

adaptacija 

mokykloje 

 

Bendradarbiauti su 

Visagino Verdenės 

gimnazija 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja  

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Susipažinta su 

mokykla ir joje 

esančiu 

etnografiniu 

muziejumi 

 

Bendradarbiauti su 

Visagino vaikų 

kūrybos namais 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudominti vaikai  

Bendradarbiauti su 

Zarasų darželiu-

mokykla 

„Lakštingala“ 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvauta šokių 

festivalyje 
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Bendradarbiauti su 

Utenos vaikų 

lopšeliu-darželiu 

„Voveraitė“ 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvauta šokių 

festivalyje 
 

Bendradarbiauti su 

Visagino pagalbos 

mokiniui, 

mokytojui, 

mokyklai centru 

Direktorė  

I. Oficerova 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendinti 

numatyti 

kvalifikacijos 

kėlimo renginiai 

 

Bendradarbiauti su 

Visagino 

savivaldybės 

administracijos 

skyriais 

Direktorė  

I. Oficerova 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Kokybiškas 

lopšelio-darželio 

darbas 

 

Pagalba mokiniui ir mokytojui 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikų sveikatai puoselėti. 

Įgyvendinti 

sveikatos 

stiprinimo 

programa 

„Sveikuolis 

giliukas“ 

D. Remeikienė 

Vaikų sveikatos 

stiprinimo darbo 

grupės  

Per 

mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

MK lėšos, 

tėvų įnašų 

lėšos 

Įvykdyta 2014 

mokslo metų 

veikla 

 

Organizuoti 

sveikatingumo 

savaites 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Sveikatos 

stiprinimo darbo 

grupė 

Kiekvieną 

mėnesį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengti teminiai 

planai ir aprašai 

 

Atlikti anketinę 

tėvų apklausą 

„Vaiko higiena ir 

grūdinimas“ 

D. Remeikienė 

D. Derenčiūte 

A. Mainelienė 

V. Svikščienė 

Lapkričio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Išanalizuota tėvų 

nuomonė, 

numatytos 

priemonės 

 

Organizuoti 

diskusiją prie 

apskrito stalo 

„Judėjimas – tai 

sveikata“ 

A. Mainelienė  Žmogiškieji 

ištekliai 

 Kartu su 

„Žiburio“ 

pagrindinės 

mokyklos 

pedagogais 

Organizuoti 

diskusiją 

„Adaptacija – 

pirmas mažylio 

žingsnis lopšelyje“ 

A. Mainelienė 

R. Skromnienė 

Sausio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinės grupės 

pasitarime aptarta 

vaikų adaptacija, 

numatyti metodai 

ir būdai 

adaptacijos 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 
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palengvinimui 

Parengti 

segamumo 

analizę. 

D. Cvečkovskienė Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinės tarybos 

posėdyje pristatyta 

analizė 

 

Rengti informacinį 

sveikatos 

stiprinimo stendą 

Vaikų sveikatos 

stiprinimo darbo 

grupė 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai 

Atnaujinta 

informacija apie 

sveikatingumo 

renginius, 

aktualijos 

 

Teikti logopedo 

pagalbą 

N. Kabajeva Pagal 

logopedo 

išvadas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sumažės vaikų 

skaičius, turinčių 

kalbos problemas. 

 

 

Organizuoti 

saugaus eismo 

savaitę 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

2014-09 Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikai įgis žinių ir 

patirties 
 

Integruoti 

plokščiapėdystės 

profilaktikos 

programą „Mano 

kojytės sveikos, 

gražios ir miklios“ 

Pedagogai  Per 

mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendinti 

programos tikslai 

 

Organizuoti 

varžybas 

„Sveikuolių kalvė“ 

(su dviratukais ir 

paspirtukais) 

D. Remeikienė 

R. Šeibokienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

Plėtojamas 

bendradarbiavimas 

su „Žiburio“ 

pagrindinės 

mokyklos 

pedagogais ir 

mokiniais 

 

Organizuoti vaikų-

tėvų projektus 

sveikatingumo 

tema 

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Vienas 

projektas 

per metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

Aktyvus 

bendravimas su 

šeima 

 

Organizuoti 

viktoriną „Maistas 

ir mityba“ 

D. Remeikienė 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

M. Nikolajeva 

J. Briskmanienė 

D. Sadovnikaitė 

D. Derenčiūtė 

R. Luniova 

Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

Vyresniosios ir 

priešmokyklinės 

grupės įtvirtins 

turimas žinias 

 

Organizuoti 

ekskursijas į 

vaistinę, 

stomatologinį 

kabinetą, mišką. 

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Pagal 

susitarimą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikai įgys žinių  

Organizuoti akciją 

„Diena be 

automobilio“  

V. Svikščienė 

R. Šeibokienė 

Rugsėjo 

22 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Susitelks 

bendruomenė 

 

Organizuoti 

piešinių parodą 

„Sveikame kūne – 

sveika siela“ 

D. Derenčiūtė 

V. Svikščienė 

A. Mainelienė 

Kovo 

mėn. 

MK lėšos Pasikeista piešinių 

parodomis su 

vaikų lopšeliu-

darželiu „Auksinis 
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raktelis“ 

Organizuoti 

susitikimą su 

vaikų gydytoju – 

pokalbis „Vaiko 

sveikata ir 

kolektyvas“. 

D. Derenčiūtė Vasario 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

pasidalinta 

mintimis apie 

vaikų sveikatą, 

priimti 

sprendimai. 

 

Dalyvauti akcijoje 

„Be patyčių“  

M. Nikolajeva 

N. Kardelienė 

Kovo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Formuosis 

vaikuose 

draugiškumo, 

supratingumo, 

užuojautos 

jausmas 

Pagal planą 

Dalyvauti akcijoje 

„Gegužė – mėnuo 

be smurto“ 

M. Nikolajeva 

N. Kardelienė 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Draugiški 

tarpusavio 

santykiai 

Pagal planą 

2 uždavinys. Formuoti vaiko sveiko gyvenimo įgūdžius bei įpročius. 

Užtikrinti 

kokybišką 

higieninę aplinką, 

atitinkančią vaikų 

amžiaus grupes. 

Dietistė D. 

Cvečkovskienė 

2014-09 Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus užtikrintas 

saugus ir sveikas 

vaiko buvimas 

grupėje 

 

Organizuoti vaikų 

maitinimą (taikyti 

lengvatas) 

Direktorė  

I. Oficerova 

Dietistė D. 

Cvečkovskienė 

2014 m. Tėvų įnašai   

Organizuoti 

praktines veiklas 

maisto gaminimo 

kampelyje 

„Vaisiai, daržovės 

– skanu ir sveika“ 

Sveikatos 

stiprinimo darbo 

grupė 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvų įnašų 

lėšos 

Vaikai įgys 

patirties ir praplės 

supratimą apie 

vaisių ir daržovių 

naudą 

 

Organizuoti 

sveikatingumo 

mėnesį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Pedagogai  

2014-02 Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvykęs renginys 

„Vasaris – 

sveikatos mėnuo“  

 

Organizuoti kūno 

kultūros 

valandėles baseine 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

2 kartus 

per savaitę 

 Vaikai įgis 

plaukimo įgūdžių 

Pagal 

galimybes 

Organizuoti kūno 

kultūros 

valandėles sporto 

salėje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

pedagogai 

2 kartus 

per savaitę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Formuojami 

sveikatos 

stiprinimo įgūdžiai 

 

Organizuoti rytinę 

mankštą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Pedagogai 

Kiekvieną 

rytą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Stiprės vaikų 

sveikata 

 

Organizuoti Direktoriaus 2 kartus Žmogiškieji Formuosis  
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muzikinės veiklos 

valandėles 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

I. Cicėnienė 

Pedagogai 

per savaitę ištekliai meninio suvokimo 

įgūdžiai 

Organizuoti 

pasivaikščiojimus 

lauke 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Pedagogai 

2 kartus 

per dieną 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Stiprės vaikų 

sveikata, bus 

patenkintas vaikų 

judėjimo poreikis 

 

Įgyvendinti 

tarptautinę 

programą „Zipio 

draugai“. 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavavduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Auklėtoja M. 

Nikolajeva 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogė  

V. Liškevičienė 

1 kartą per 

savaitę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasiekti 

programos tikslai 

 

Dalyvauti paramos 

programoje 

„Vaisių vartojimo 

skatinimas 

mokyklose“ 

Direktorė I. 

Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Dietistė D. 

Cvečkovskienė 

2014 m.  Vaikai gaus 

papildomai 

vitaminų 

 

Dalyvauti paramos 

programoje 

„Pienas vaikams“ 

Direktorė I. 

Oficerova 

Dietistė D. 

Cvečkovskienė 

2014 m.  Formuosis 

teisingos ir 

visavertės mitybos 

įpročiai 

 

3 uždavinys. Skatinti pedagogų ir kitų darbuotojų profesinį tobulėjimą. 

Personalo politika. 

Rengti ir 

analizuoti 

profesinio 

tobulėjimo planus. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Pedagogai  

Sausio 

mėn. 

Gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tobulės pedagogai  

Organizuoti 

pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimą, sudarant 

galimybę 

pedagogams 

lankyti VPMMMC 

seminarus ir  šalies 

kvalifikacijos 

centrų rengiamus 

Direktorė I. 

Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Pagal 

galimybę 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Pedagogai 

aktyviai dalyvaus 

ir kels 

kvalifikaciją 
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renginius. 

Supažindinti visus 

lopšelio-darželio 

darbuotojus su 

vykdoma 

antikorupcine 

programa 

Direktorė  

I. Oficerova 

2014 

metai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgis žinių  

Sudaryti sąlygas 

mokytis iš kitų 

pedagogų – vesti 

atviras veiklas 

savo kolegoms 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

Pagal 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pravestos atviros 

kūno kultūros 

veiklos sporto 

salėje- išlaikytas 

krūvis ir 

struktūrinės dalys 

 

Tobulinti Reggio 

Emilia metodo 

elementus, 

skatinant vaikų 

kūrybiškumą. 

Įsigyti šviesos 

dėžutes ir specialų 

smėlį. 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogė 

V. Liškevičienė 

Auklėtoja 

J. Juršienė 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

MK lėšos 

Tėvų įnašų 

lėšos 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

pasidalins turima 

patirtimi. 

Naujomis 

priemonėmis 

papildyta 

edukacinė aplinka 

 

Lopšelio – 

darželio 

specialistams: vyr. 

buhalterei, 

buhalterei, 

sekretorei-

archyvarei, 

dietistei, 

direktoriaus 

pavaduotojai ūkiui 

dalyvauti 

organizuojamuose 

mokymuose 

Direktorė 

I. Oficerova 

Pagal 

reikmę 

Biudžeto 

lėšos 

Įgys naujų žinių, 

kels kvalifikaciją 

 

4 uždavinys. Vykdyti pedagoginę priežiūrą, grindžiamą pasitikėjimu ir pagalba. 

Vykdyti pedagoginę priežiūrą: 

Ugdomojo proceso 

planavimo kokybė  

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

2014-04 

2014-11 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tobulės ugdymo 

turinio ir 

kasdieninės 

veiklos 

planavimas 

 

Vaikų 

kūrybiškumo 

skatinimas, 

panaudojant 

šviesos stalus.  

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Visus 

metus 

(pagal 

priežiūros 

planą) 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Veiksmingai ir 

tikslingai 

panaudojamos 

edukacinės 

priemonės grupėse 

 

Pedagogų Direktorė  Visus Žmogiškieji Kolegų patirtis  
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bendradarbiavimas 

organizuojant 

darbo patirties 

sklaidą lopšelyje-

darželyje 

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

metus 

(pagal 

atvirų 

veiklų 

planą) 

ištekliai pritaikyta 

praktikoje 

Nustatyti veiklos dokumentų kokybę: 

Auklėtojo, 

logopedo, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo 

dienyno pildymas 

ugdomosios 

veiklos planavimo 

vertinimas  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

2 kartus 

metuose 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Išvados pateiktos 

metodinės tarybos 

posėdyje 

 

Meninio ugdymo 

pedagogo veiklos 

planavimo analizė  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

2 karą per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptariama 

individualiai 

 

Priešmokyklinukų 

pasiekimų ir 

pažangos aplankų 

pildymas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

2014-05 

2014-09 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptariama su 

grupės pedagogais 

 

Tirti prevencinio darbo efektyvumą: 

Higieninės būklės 

ir vaikų maitinimo 

organizavimo 

įvertinimas  

Dietistė  

D. Cvečkovskienė 
Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Vaikų sergamumo 

mažinimas 

įgyvendinant ES 

subsidijuojamose 

programose 

„Vaisių vartojimo 

skatinimas 

mokyklose 2013–

2014 m. m.“ ir 

„Pienas vaikams“ 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

Dietistė D. 

Cvečkovskienė 

1 kartą per 

metus 

ES lėšos Sveiki vaikai  

Naujai 

atvykstančių vaikų 

tėvelių 

supažindinimas su 

įstaigos vidaus 

tvarka  

Direktorė  

I. Oficerova 

Naujam 

vaikui 

atvykus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Žinos įstaigos 

tvarką ir jos 

laikysis 

 

Atlikti vandens ir 

maisto 

mikrobiologinių 

tyrimus.  

Dietistė D. 

Cvečkovskienė 

2 kartus 

metuose 

Biudžeto 

lėšos 
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Valdymo tobulinimas 

 

1 2 3 4 5 6 

1 uždavinys. Įgyvendinti strateginį ir metinį veiklos planus. Mokyklos savivaldos veiklumas, 

savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimų veiksmingumas. 

2. 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 

2014 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenė 

bus įtraukta į 

darnią, 

kūrybišką 

veiklą 

mokykloje ir už 

jos ribų 

 

Telkti, aktyvinti 

bendruomenę, 

organizuojant šventes. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui, 

tarybos nariai, 

tėvų atstovai, 

bendruomenė 

2014 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės 

susitelkimas 

parodys jos 

vieningumą, 

komandinio 

darbo savybes 

 

Planuoti, organizuoti ir 

prižiūrėti mokyklos 

veiklą.  

Analizuoti 

bendruomenės veiklą, 

įgyvendinant veiklos 

planą, ieškoti būdų 

veiklai tobulinti. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui, 

darbo grupių 

nariai, 

bendruomenės 

nariai 

2014 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. 

Rengti ir derinti 

mokyklos strateginius 

ir kitus dokumentus 

(programos, projektai, 

grafikai, įsakymai, 

pareigybių aprašymai, 

tvarkos ir taisyklės), 

efektyviai panaudoti  

žmogiškuosius 

išteklius planuojant. 

Direktorė  

I. Oficerova 

2014 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Atnaujinti 

įstaigos veiklą 

reglamentuojan

tys dokumentai. 

Padės įsivertinti 

mokyklos 

stipriąsias 

silpnąsias sritis 

ir jas tobulinti, 

planuoti 

tolimesnes 

veiklas. 

 

Organizavimas. 

Sudaryti darbo grupes 

ir organizuoti jų veiklą. 

Direktorė  

I. Oficerova 

Per metus Žmogiškieji 

resursai 

Saugi ir 

kokybiška 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 
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Telkti bendruomenę 

kūrybinei veiklai, 

profesiniam 

tobulėjimui.  

Sudaryti sąlygas 

pedagoginiams ir kt. 

darbuotojams, kelti 

kvalifikaciją, atestuotis 

aukštesnėms 

kvalifikacinėms 

kategorijoms, 

organizuoti darbuotojų 

skatinimą pagal 

patvirtintą tvarką. 

Organizuoti mokyklos 

veiklą uždaviniams 

įgyvendinti, analizuoti 

ir vertinti mokyklos 

veiklą, materialinius ir 

intelektualinius 

išteklius.  

Koordinuoti ir 

prižiūrėti strateginio 

veiklos plano ir 

metinio veiklos plano 

įgyvendinimą.  

Telkti visą mokyklos 

bendruomenę bendrai 

veiklai. 

Sudaryti darbo grupę 

mokyklos 25-čio 

paminėjimo 

organizavimui. 

Nuolat talpinti 

informaciją mokyklos 

svetainėje 

www.visaginoazuoliuk

as.lt  

vaikų 

edukacinė 

aplinka tenkins 

darbuotojų ir 

ugdytinių 

saviraiškos 

poreikius, 

visuomenei 

laiku bus 

teikiama 

informacija 

apie įstaigos 

veiklą, 

funkcijas, 

struktūrą, 

teikiamas 

paslaugas. 

Vadovavimas. 

Vadovauti mokyklos 

strateginio veiklos 

plano ir metinio 

veiklos plano rengimui 

ir įgyvendinimui. 

Vadovauti mokytojų 

atestacijos komisijai, 

mokytojų tarybai, 

bendruomenės 

susirinkimams, 

administraciniams 

pasitarimams. 

Direktorė  

I. Oficerova 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus išsiaiškinti 

bendruomenės 

poreikiai, jų 

įgyvendinimas, 

kurie padės 

nustatyti 

tolimesnes 

veiklos gaires, 

planų, jų 

planavimą ir 

įgyvendinimą. 

 

Finansinė veikla. 

Rengti biudžeto Direktorė  2014 m. Žmogiškieji Racionaliai  

http://www.visaginoazuoliukas.lt/
http://www.visaginoazuoliukas.lt/
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sąmatas.  

Inventorizuoti 

trumpalaikį, ilgalaikį 

turtą.  

Rengti finansinių 

ataskaitų rinkinius. 

Rengti VSAKIS, 

SODRAI, mokesčių 

inspekcijai, Visagino 

savivaldybės 

administracijos 

Finansų skyriui, 

statistikos 

departamentui 

(mėnesinių, ketvirtinių, 

pusmetinių, metinių) 

ataskaitas  

Tvarkyti mokinių ir 

pedagogų registrą. 

Planuoti ir organizuoti 

ir vykdyti viešuosius 

pirkimus.  

Tvirtinti metinį 

sąskaitų planą. 

I. Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

A. Ramonienė, 

vyriausioji 

buhalterė  

J. Maldžiūtė 

Pagal 

poreikį 

ištekliai planuojamas 

biudžetas padės 

planuoti lėšas 

pagal poreikį, 

sutaupytos 

lėšos tikslingai 

panaudotos 

mokyklos 

materialinei 

bazei stiprinti, 

edukacinei 

aplinkai gerinti, 

vaikų 

poreikiams 

tenkinti. 

Materialinės bazės stiprinimas ir ugdymo aplinkos gerinimas. 

Įsigyti ilgalaikį ir 

trumpalaikį turtą. 

Įsigyti  kanceliarinių, 

statybinių ir ūkinių 

prekių. (Baldai 

grupėms: stalai, 

kėdutės, lentynos 

žaislams).  

 

Įsigyti ugdymo 

priemonių.  

Įsigyti lauko sportinių 

įrenginių judesiams 

lavinti. 

 

Direktorė  

I. Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

A. Ramonienė  

2014 m. 

Pagal 

poreikį 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos, tėvų 

atlyginimas 

už vaiko 

išlaikymą, 2 

procentų 

GPM lėšos 

Bus sukurta 

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. 

 

Remonto darbai.  

Pasiruošti naujiems 

mokslo metams 
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(remontas grupių 

patalpose, lauko 

pavėsinėse).  

Prižiūrėti pastatą, 

lauko teritoriją. 

     

Genėti medžių šakas, 

tvarkyti ir atnaujinti 

gėlynus.  

     

Remontuoti ir 

prižiūrėti vidaus 

patalpas. 

     

Prižiūrėti pastato 

teritoriją bei įrenginius, 

remontuoti smėlio dėžes, 

šaligatvius ir takelius 

     

Mokytojų tarybos veikla. 

1. Priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos aprašo 

aptarimas. 

2. Priešmokyklinio 

ugdymo modelių 

organizavimas. 

Direktorė  

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2014-01-

28 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Suteikta galimybė tėvams 

pasirinkti priešmokyklinio 

ugdymo modelį 

 

 

1. Vaikų maitinimo 

organizavimas 

(dietinio) lopšelyje-

darželyje.  

2. Pirmos pagalbos 

suteikimas nelaimingo 

atsitikimo maitinimosi 

metu.  

Dietistė D. 

Cvečkovskienė 

2014-05-

27 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pagerintas 

vaikų 

maitinimo 

orfganizavimas 

 

1. Pasiruošimas 

naujiems mokslo 

metams (grupių 

sukomplektavimas, 

edukacinės aplinkos 

grupėse paruošimas, 

informacinių stendų 

atnaujinimas, 

informacija apie 

atliktus remonto 

darbus). 

2. Naujų teisės aktų 

reglamentuojančių 

mokyklos veiklą 

aptarimas.  

3. Vaikų sveikatos 

stiprinimo programos 

įgyvendinimo analizės 

pateikimas. 

Direktorė  

I. Oficerova 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Sveikatos 

stiprinimo darbo 

grupės nariai 

2014-09-

16 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertintas 

pasiruošimas 

naujiems 

mokslo 

metams, 

užtikrintas 

kokybiškas 

sveikatos 

stiprinimo 

programos 

vykdymas. 

 

1. 2014 m. veiklos 

plano įgyvendinimo 

ataskaita. 

2. 2015 m. veiklos 

Direktorė 

I. Oficerova 

2014-12-

02 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertinta veikla, 

pateikti 

pasiūlymai ir 

pastabos. 
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plano projekto 

pateikimas. 

Kokybiškas 

planavimas. 

Metodinės tarybos veikla. 

1. 2013 m. metodinės 

veiklos ataskaita. 

2. Metodinės tarybos 

rinkimai. 

3. 2014 m. metodinės 

veiklos plano 

aptarimas. 

J. Briskmanienė 

 

 

 

 

 

2014-01-

21 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Įvertinta 

metodinė veikla 

 

PROJEKTINĖ 

VEIKLA 

1. Vaikų projekto 

„Darbštuolės 

skruzdėlytės“ 

pristatymas. 

2. Vaikų projekto 

„Noriu būti, nes žinau“ 

3. Projektai pagal 

pedagogų pageidavimą 

J. Juršienė 

V.Liškevičienė 

 

 

 

 

 

Visi pedagogai 

2014-02-

18 

Žmogiškieji 

Ištekliai 

MK lėšos 

Tėvų įnašų 

lėšos 

Pasidalinta 

patirtimi 

 

1. Vaikų kūrybiškumo 

skatinimas, 

panaudojant veikloje 

šviesos stalus. 

2. Vaikų apklausa – 

„Ką aš veikiu prie 

šviesos stalo?“ 

3. Metodinių 

priemonių pristatymas, 

skirtų veiklai prie 

šviesos stalų. 

D. Remeikienė 

Pedagogai 

 

 

 

2014-03-

18 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasidalinta 

patirtimi 

išsiaiškinti 

vaikų lūkesčiai 

 

1. Kūno kultūros 

valandėlių kaita 

ikimokyklinėje 

įstaigoje. 

2. Atvirų veiklų (kūno 

kultūros valandėlių) 

aptarimas - diskusija 

D. Remeikienė 

Pedagogai 

 

2014-05-

20 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pakilęs 

pedagogų 

meistriškumas 

 

Metodinės veiklos už 
2014 metus ataskaita.  

Gairės kitiems mokslo 

metams. 

J. Juršienė 2014-12-

16 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertinta 

metodinė veikla 

 

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

Informuoti tėvus apie 

mokyklos veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus ir 

teikiamų paslaugų 

įvairovę.  

Konsultuoti tėvus 

ugdymo, adaptacijos, 

sveikatos stiprinimo, 

Direktorė I. 

Oficerova, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Remeikienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

A. Ramonienė 

Nuolat, 

pagal 

poreikį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Suformuota 

informacijos 

teikimo ir 

bendradarbiavi

mo sistema 
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vaikų maitinimo 

klausimais. Suteikti 

psichologinę, 

socialinę, pedagoginę 

pagalbą šeimai, vaikui 

bendradarbiaujant su 

vaikų tėvais, globėjais 

ir mokyklai pagalbą 

teikiančiomis 

įstaigomis.  

Organizuoti tėvų 

apklausas apie 

teikiamų paslaugų 

kokybę. 

Organizuoti grupių 

susirinkimus. 

Administraciniai pasitarimai. 

Aptarti klausimus: 

Mokyklos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų analizė. 

Pasiruošimas naujiems 

mokslo metams. 

Grupių 

komplektavimas. 

Maitinimo 

organizavimas 

(nemokamo, dietinio) 

analizė. Ilgalaikių 

planų, individualių 

programų kokybė, 

atitiktis. Vaikų 

sveikatingumo 

ugdymas mokykloje, 

sveikatingumo 

programos vykdymas. 

Ugdomosios aplinkos 

ir sąlygų ugdymo 

procesui sudarymas. 

Mokyklos veiklos 

ugdymo rezultatų 

stebėjimas, 

analizavimas, 

vertinimas. 

Direktorė I. 

Oficerova 
2014 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus aptariami 

mokyklos 

veiklos 

tobulinimui 

aktualūs 

klausimai, kurie 

leis kelti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo kokybę, 

siekti pedagogų 

profesinės 

kompetencijos 

augimo, 

darbuotojų 

motyvacijos. 

 

Mokyklos tarybos veikla. 

Tarybos posėdžiuose 

aptarti ir pritarti: 

Tarybos 

pirmininkas 

1 kartą per 

ketvirtį 

šaukiami 

neeiliniai 

tarybos 

posėdžiai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus aptarti 

lopšelio-darželio 

veiklai aktualūs 

klausimai. 

 

strateginiam veiklos 

planui, metiniam 

Direktorius, vyr. 

buhalteris, tarybos 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus aptarti 

lopšelio-darželio 
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veiklos planui, vidaus 

tvarkos taisyklėms, 

kitiems veiklą 

reglamentuojantiems 

dokumentams, 

teikiamiems 

direktoriaus. 

nariai 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 

klausimus. 

Direktorius, vyr. 

buhalteris, tarybos 

nariai 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Padės 

įgyvendinti 

metinė veiklos 

planą, numatyti 

gaires 

tolimesniam 

planavimui. 

 

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 

bendradarbiavim

as, 

pademonstruos 

bendruomenės 

susitelkimą, 

vieningumą, 

komandines 

savybes. 

 

Saugos ir sveikatos komiteto veikla. 

Dokumentų vedimas:     

Patvirtinti darbo plano  Direktorė  

I. Oficerova 

2014-01    

Organizuoti darbuotojų 

profesinės rizikos 

vertinimo atlikimą 

A. Ramonienė 2014 m    

Organizuoti saugos 

darbe instruktažą darbo 

vietoje 

A. Ramonienė Kartą per 

metus ir 

pagal 

reikmę 

   

Darbuotojų mokymai: 

Skleisti dietologijos 

mokslo žinias įstaigos 

bendruomenei 

D. Cvečkovskienė Pagal 

reikmę 
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Organizuoti 

higieninius mokymus 

aptarnaujančiam 

personalui 

I. Oficerova Pagal 

reikmę 

   

Organizuoti 

higieninius mokymus 

virtuvės darbuotojams 

I. Oficerova Pagal 

reikmę 

 Įtvirtins 

turimus 

įgūdžius ir 

žinias 

 

Organizuoti 

pedagogams ir 

auklėtojų padėjėjoms 

privalomąjį higienos 

įgūdžių mokymą 

I. Oficerova Pagal 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Darbuotojai 

įgys žinių 

reikalingų 

darbe su vaikais 

 

Darbo priežiūra: 

Vykdyti auklėtojų, 

auklėtojų padėjėjų 

priežiūrą dėl vaikų 

maitinimo pagal 

sanitarinius higieninius 

reikalavimus bei 

taisykles 

D. Cvečkovskienė Pagal 

planą ir 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikų psichinės 

ir fizinės 

sveikatos 

saugojimas 

 

Kontroliuoti virtuvės 

higieninę būklę, maisto 

gaminimo procedūras 

D. Cvečkovskienė Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Audito 

rezultatų 

panaudojimas 

veiklos 

planavimui 

 

Tinkamai parinkti 

dietai 

rekomenduojamus 

produktus, sudaryti 

vaikų maitinimo 

valgiaraščius 

D. Cvečkovskienė Nuolat    

Kontroliuoti grupių ir 

patalpų higieninę-

sanitarinę būklę 

I. Oficerova Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Rezultatai bus 

aptariami 

pedagogų 

gamybiniuose 

susirinkimuose, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose. 

 

Kontroliuoti plovimo ir 

dezinfekavimo  

priemonių laikymą 

grupėse 

I. Oficerova Nuolat    

Kontroliuoti gaunamų 

maisto produktų 

kokybę, realizavimo 

terminus 

D. Cvečkovskienė Nuolat    

Kontroliuoti 

kiemsargių darbą 

A. Ramonienė Nuolat    

Pastato ir teritorijos priežiūra: 

Vykdyti pastato A. Ramonienė Du kartus    
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techninę priežiūrą per metus 

Vykdyti statinio 

nuolatinius stebėjimus 

A. Ramonienė Kartą per 

mėnesį 

   

Stebėti lopšelio-

darželio patalpas ir 

teikti pasiūlymus 

saugai darbe gerinti 

Saugos darbe 

komiteto nariai 

2014 m. 

periodiškai 

ir pagal 

reikmę 

   

Stebėti lopšelio-

daželio teritoriją, teikti 

pasiūlymus, dėl saugos 

vaikų žaidimų vietose 

Saugos darbe 

komiteto nariai 

2014 m. 

periodiškai

, ir pagal 

reikmę  

   

Organizuoti darbuotojų 

sveikatos profilaktinį 

patikrinimą 

D. Cvečkovskienė 2014-07    

Aprūpinti darbuotojus 

asmeninėmis saugos 

priemonėmis  

A. Ramonienė Pagal 

reikmę 

   

Teikti ataskaitą 

bendruomenės 

susirinkimo metu 

A. Ramonienė 2014-09     

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 

2013 m. gruodžio 30 d. 

Protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 3) 


