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VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

2017 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

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

2016 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 

 

191 

 

 

Vaikų skaičius per dvejus metus: 

2015 m. sukomplektuota 11 grupių – 183 vaikų. 

2016 m. sukomplektuota 11 grupių – 191 vaikas. 

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

individualizuotas programas). 
2. Specialiųjų poreikių mokinių besimokančių pagal individualizuotas programas 1 vaikas – 1,91 %. 

3. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius, pateiktas procentine išraiška nuo bendro mokinių skaičiaus spalio 1 d. 
Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius 2 vaikai – 1,4 %. 

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

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

kitur.Būreliai mokykloje: šokių būrelis „D-dance“ – 58 vaikai, folkloro būrelis „Pasagėlė“ – 53 vaikai. Kitose miesto neformaliojo švietimo mokyklose 

būrelius lanko 19 vaikų. 

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

mokyklos mokytojų skaičiaus.  
Lopšelyje-darželyje dirbo 21 pedagogas.  

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

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

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

Auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 7 pedagogai – 33,3 %. 

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

7. Įgijusių priešmokyklinį išsilavinimą mokinių dalis 18,3 %, (33 vaikai). 

8. Kiti mokinių pasiekimai (prizinės vietos, olimpiadose, konkursuose, varžybose).  
Priešmokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukų mokyklėlė“ vaikai dalyvavo UAB „Drogas“ organizuotame socialinės atsakomybės projekte 

„Švarių rankų diena“ ir laimėjo vaikiško muilo visiems metams – pedagogės Violeta Liškevičienė ir Alina Gvozdeva, „Volungėlių“ grupės ugdytinė Taisija 

Kapitanova dalyvavo Lietuvos olimpinės akademijos organizuotame piešinių konkurse „Mes būsimieji olimpiečiai“ ir laimėjo prizą – sportinę kuprinę ir 

marškinėlius (auklėtojos Rita Skromnienė ir Lida Aksionova). 

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

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

„Vaisiai mokykloms“. 

                    Sveikatos saugojimo ir stiprinimo darbo grupė parengė Sveikatos rėmimo projektą „Gyvenk aktyviai, būk sveikas“ – gautas 100,00 Eur 

finansavimas – įsigytos sveikatą stiprinančios priemonės. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Renata Šeibokienė, Violeta Liškevičienė, auklėtojos Violeta 

Svikščienė, Jūratė Juršienė organizavo stovyklą būsimiems priešmokyklinukams – gautas 150,00 Eur finansavimas. 

Surinkta lėšų iš 2 % gyventojų pajamų mokesčio paramos – 2408,62 Eur. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

                    2016 metais buvo išsikelti veiklos prioritetai:  

1. Atviras, kūrybingas, siekiantis tobulėti bendruomenės narys.  

2. Ugdymosi kokybė ir pagalba vaikui 

3. Saugios ir palankios aplinkos kūrimas.  

Jų pagrindu suformuluoti tikslai, uždaviniai ir numatytos priemonės yra įgyvendintos ir tai atsispindi 2016 m. veiklos plano situacijos analizėje, 

kurią atliko veiklos plano įgyvendinimo stebėsenos grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu. Ši grupė galutinę analizę pristatė Mokytojų tarybai ir lopšelio-

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

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

respublikiniuose konkursuose bei projektuose.  

                    Norisi išskirti šiuos ugdytinius ir jų mokytojus: priešmokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukų mokyklėlė“ vaikai dalyvavo UAB „Drogas“ 

organizuotame socialinės atsakomybės projekte „Švarių rankų diena“ ir laimėjo vaikiško muilo visiems metams – pedagogės Violeta Liškevičienė ir Alina 

Gvozdeva. Auklėtojos Asta Mainelienė ir Laima Umbrasienė su „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniais dalyvavo respublikiniame VIVACOLOR organizuotame 

konkurse „Darželio spalvos 2016“, tačiau pritrūko balsų prizams gauti, bet pedagogės įgijo patirties. „Volungėlių“ grupės ugdytinė Taisija Kapitanova 

dalyvavo Lietuvos olimpinės akademijos organizuotame piešinių konkurse „Mes būsimieji olimpiečiai“ ir laimėjo prizą – sportinę kuprinę ir marškinėlius 

(auklėtojos Rita Skromnienė ir Lida Aksionova). Pedagogės Renata Šeibokienė ir Dangira Sadovnikaitė kartu su „Pelėdžiukų mokyklėlės“ ugdytiniais 

dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse „Iš knygelės į širdelę“, jų kolektyvinis darbas eksponuojamas Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Lopšelio-

darželio pedagogės Rita Skromnienė, Lida Aksionova, Daiva Bileišienė, Jūratė Juršienė, Violeta Liškevičienė, Alina Gvozdeva, Renata Šeibokienė, Dangira 

Sadovnikaitė, Asta Mainelienė, Laima Umbrasienė, Daiva Derenčiūtė su ugdytiniais dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Vilniaus 

universiteto botanikos sodo organizuotame konkurse „Mano žalioji palangė“ Dalyviai įvertinti pažymėjimais. Auklėtojos Rita Skromnienė, Lida Aksionova, 

Violeta Svikščienė ir ugdytiniai dalyvavo Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir Marijampolės lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ organizuotoje 

parodoje „Miestas, kuriame aš gyvenu“ ir buvo pažymėti diplomais.  

                    Sveikatos saugojimo ir stiprinimo darbo grupė parengė Sveikatos rėmimo projektą „Gyvenk aktyviai, būk sveikas“ – gautas 100,00 Eur 

finansavimas – įsigytos sveikatą stiprinančios priemonės. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Renata Šeibokienė, Violeta Liškevičienė, auklėtojos Violeta 

Svikščienė, Jūratė Juršienė organizavo stovyklą būsimiems priešmokyklinukams – gautas 150,00 Eur finansavimas. 

                    2016 m. pabaigoje inicijavau bendruomenės dalyvavimą miesto Kalėdinių renginių programose. Dalyvavome Kalėdinių eglučių puošime bei 

Kalėdinėje mugėje „Nenustok tikėti stebuklais“. Dalyvavimas šiuose renginiuose bendruomenę nuteikė labai pozityviai. Dalyvavusieji suprato, kad 

dalinantis tuo, kuo gali, suteikia vidinės stiprybės ir jėgų išlikti šiame pasaulyje žmogumi. 

Tęsiasi 2015 m. iššūkis lopšelio-darželio bendruomenei – neužbaigti lopšelio-darželio pastato apšiltinimo darbai. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, 

kad situacija pagerėjo. Sistemingu darbu, įrodėme Visagino savivaldybės administracijai (direktorė, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir lopšelio-darželio 

tėvų komitetas), kad būtina atlikti tuos darbus, kuriuos savo aktuose nurodė Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Veterinarinė 

tarnyba, ir pasiekėme tokių rezultatų: sumontuoti avariniai išėjimai iš pastato, atlikta langų ir tamburų apdaila grupėse, atliktas stogo frontonų apskardinimas, 

išvežtos šiukšlės. Lopšelio-darželio bendruomenė laukia darbų užbaigimo, dėl neužbaigtų darbų negalime sutvarkyti aplinkos, lopšelio-darželio teritorija 

kaip „pereinamasis kiemas“, tvora neatitinka sveikatos saugos reikalavimų, takelių plytelės išjudintos sunkiasvorių mašinų, kadangi teritorijoje daug medžių 

(manyčiau, kad jų perdaug tai medžių šaknys ardo plytelių dangą), todėl bendruomenei labai sunku konkuruoti su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, 

kuriose atliktas išorinis ir vidinis atnaujinimas. Ir tai tęsiasi jau ketverius metus. 

Lopšelyje-darželyje teikiamos vaikų maitinimo paslaugos. Maitinimas organizuojamas pagal Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą patvirtintą lopšelio-darželio direktoriaus 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. (1.7) V-16. Maitinimo valgiaraščiai 

derinami su Utenos Visuomenės sveikatos centru ir tvirtinami lopšelio-darželio direktoriaus. Ugdytiniams suteikta galimybė maitintis tris kartus per dieną, 

gauti nemokamą ir lengvatinį maitinimą (Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-84). Siekiant 
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pagerinti vaikų mitybą, ugdyti vaisių, daržovių ir pieno produktų vartojimo įpročius Mokykla dalyvauja programose: „Vaisiai mokykloms“ ir „Pienas 

vaikams“, kurios finansuojamos iš Nacionalinio ir Europos Sąjungos biudžetų. 

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

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

Lopšelio-darželio direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui ir ūkiui tikslai ir uždaviniai sutampa su bendruomenės numatytais tikslais ir 

uždaviniais. Tačiau kiekvienas pavaduotojas vykdo jam priskirtas funkcijas, kurios yra patvirtintos direktoriaus įsakymu ir atsako už atskirų sričių veiklos 

kokybės užtikrinimą. 

Strateginiame 2016–2018 metų plane numatytos lėšos ugdymo programų įgyvendinimui. Vykdydami einamąją finansų kontrolę, prižiūrėjome, 

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

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

apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą. 

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

metu pasireiškė pedagogų kūrybiškumas, bendradarbiavimo su šeima kokybė. Vaikai įgijo žinių, praplėtė savo kūrybines galias, gavo daug gerų emocijų. 

Telkėme bendruomenę sveikatingumo nuostatoms įgyvendinti, tęsėme inicijavimą sveikatos stiprinimo programos „Sveikuolis giliukas“ 2012–

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

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

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

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

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

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

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

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

remontas iš įstaigos biudžeto lėšų.  

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

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

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

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

terminus.  

2016 metų mokyklos giluminio veiklos kokybės įsivertinimo išvados 

2016 m. vadovaudamiesi „Įkimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika”, lopšelyje-darželyje atlikome platųjį auditą. Įstaigos 

vidaus audito vykdymą koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Remeikienė. Lopšelio-darželio „plačiajam“ vidaus auditui atlikti buvo 

pasirinktos šios sritys:  

1. Etosas;  

2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis; 
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3. Vaiko ugdymo (si) pasiekimai; 

4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai; 

5. Ištekliai; 

6. Mokyklos valdymas. 

Įstaigos pedagogams, kitiems darbuotojams, ugdytinių tėvams buvo paruošta Plačiojo audito forma ir išdalintos 88 anketos, suskaičiuoti 

rezultatai. Sugrąžintos 77 anketos. 

Geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai: 

2.1. Ugdymo turinys. 

2.2. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas. 

2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė. 

2.4. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese. 

4.1. Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas. 

6.2 Strateginis mokyklos planas, metinė veiklos programa bei jų įgyvendinimas. 

Silpniau vertinti šie veiklos rodikliai: 

1.1 Mokyklos vertybės. 

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas. 

4.3. Parama ir pagalba šeimai. 

5.2. Materialinė aplinka. 

5.3. Finansiniai ištekliai. 

6.4. Valdymo ir savivaldos dermė. 

2017 m. mokyklos giluminiam įsivertinimui pasirinkta veiklos sritis 1.1. Mokyklos vertybės. 

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

1. 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,  kiemo statinio tvoros ir vartų, pavėsinių būklė 

nesaugi, teritorijoje statybinės šiukšlės, kiemo takelių plytelės išjudintos, grupėse Nr. 2, 4, 5, 9, esančių tualetų-prausyklų, visų grupių patalpų (išskyrus 1-

ąją, bei 13-ąją) virtuvėlių, miegamųjų, žaidimų, priėmimų kambarių apdaila nelengvai valoma ir neatspari valymo priemonėms, reikalavimų pažeidimai. 5-

oje grupėje žaidimų kambaryje, 6-os grupės miegamajame, rūbinėlėje, 12-oje grupėje žaidimų kambaryje, virtuvėje, skalbykloje langai be apdailos, dėl 

neužbaigtų stogo rekonstrukcijos darbų (pratekančio stogo) koridoriuje sugadintos lubos. Apie pažeidimus informuota Visagino savivaldybės administracija. 

Visagino valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Patikrinimo rūšis: planinė. Nurodyta maisto tvarkymo skyriuje aplink langus ir duris 

užbaigti remonto darbus. Apie pažeidimus informuota Visagino savivaldybės administracija. 

Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Nurodyta, kad demontuoti antrojo aukšto išoriniai evakuaciniai laiptai, o nauji nesumontuoti. Apie 

pažeidimą informuota Visagino savivaldybės administracija. 
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III. VEIKLOS TURINYS 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

1. Edukacinė aplinka skatinanti ugdymo(si) kokybę. 

2. Sveikos gyvensenos sampratos puoselėjimas bendruomenėje. 

3. Tautinio, pilietinio ir kultūrinio tapatumo ugdymas bendruomenėje.  

Ugdymo(si) ir pasiekimų kokybės užtikrinimas 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo laikas Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

 

1 2 3 4 5 6 

Tikslas – Skatinti ugdymo turinio įvairovę, kuriant veiksmingą lopšelio-darželio aplinką. 

1 uždavinys. Organizuoti edukacinių aplinkų kūrimą lopšelio-darželio aplinkoje. 

2 uždavinys. Projektinio metodo taikymas ugdymo procese, bendradarbiaujant su kt. grupių auklėtojomis. 

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

4 uždavinys. Skatinti vaikų fizinių galių lavinimą. 

5. uždavinys. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėje.  

Parengti vaikų  grupių sąrašus. Direktorė I. Oficerova  Žmogiškieji 

ištekliai 
Sukomplektuota 11 

grupių. 

 

Tvarkyti mokinių registro duomenų 

bazę.   

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

Užfiksuoti vaikų 

skaičiaus pokyčiai 
 

Pastovių veiklų (muzikos, plaukimo, 

kūno kultūros) grafiko sudarymas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengti tvarkaraščiai  

Vaikų maitinimo grafiko sudarymas Dietistė D. Cvečkovskienė  Žmogiškieji 

ištekliai 

Parngtas maitinimo 

grafikas pagal amžiaus 

grupes 

 

Organizuoti ikimokyklinį ugdymą 

pagal Bendrąją ikimokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programą 

„Ąžuoliuko takeliu“ 

Direktorė I. Oficerova 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus Mokinio krepšelio 

lėšos 

Vaikai tenkins 

prigimtinius, kultūros, 

socialinius, 

pažintinius poreikius, 

ugdys vertybines 
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1 2 3 4 5 6 

nuostatas 

Organizuoti priešmokyklinį ugdymą 

pagal Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą. 

Direktorė I. Oficerova 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus Mokinio krepšelio 

lėšos 

Užtikrinta optimali 

vaikų raida, padedant 

pasirengti mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą 

 

      

Integruoti sveikatos stiprinimo 

programą „Sveikuolis Giliukas“: 

Direktorė I. Oficerova 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė 

Visus metus Mokinio krepšelio  

lėšos; 

Tėvų lėšos 

ugdymui 

Vaikai stiprins fizinę 

sveikatą, ugdytinių 

tėvai bus įtraukti į 

darželio vykdomas 

sveikatingumo 

veiklas. 

 

Priešmokyklinio ugdymo metodinės 

grupės pasitarimas 

„Vaiko brandumas ir adaptacija 

pirmoje klasėje“. 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

„Žiburio“ pagrindinės 

mokyklos pirmos 

klasės mokytoja 

pasidalina 

pastebėjimais apie 

buvusių 

priešmokyklinukų 

adaptaciją mokykloje, 

jų brandumą. 

 

Ankstyvojo amžiaus metodinės 

grupės pasitarimas „Adaptacija – 

pirmas mažylio žingsnis lopšelyje“. 

Ankstyvojo amžiaus 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 
Aptariami sunkumai ir 

pasiekimai, priimami 

sprendimai vaiko 

adaptacijos 

laikotarpiui 

palengvinti 

 

Rengti informacinius pedagoginius 

lankstinukus sveikatos stiprinimo, 

ugdymo klausimais. 

Grupių auklėtojos Mokslo metų 

bėgyje 

Žmogiškieji 

ištekliai 
Pateikiama aktuali 

informacija ugdytinių 

tėvams, pedagogams. 

 

Pagal vaikų amžių organizuoti 

aktyvią vaikų fizinę veiklą. 

Grupių auklėtojos, 

plaukimo instruktorius 

Kasdien  Žmogiškieji 

ištekliai 
Judrūs ir aktyvūs 

vaikai. 

 



8 
 

1 2 3 4 5 6 

Organizuojamos kūno 

kultūros valandėlės 

sporto salėje, baseine, 

darželio kieme 

Atlikti vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas kiekvienoje amžiaus 

grupėje. 

Grupių auklėtojos, kiti 

pedagoginiai specialistai 

Du kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 
veiklos organizavimas 

pagal vaikų galimybes 

ir poreikius 

 

Atlikti vaikų fizinio pasirengimo 

vertinimą. 

Grupių auklėtojos, 

D. Cvečkovskienė 

Du kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 
Nustatyti vaikų fizinio 

pasirengimo 

duomenys, numatytas 

individualus darbas 

įgūdžių tobulinimui. 

 

Sistemingai analizuoti vaikų 

sergamumą, jo priežastis. Įvertinti 

ugdytinių sveikatos būklę – kaupti ir 

sisteminti informaciją apie vaikų 

sveikatą, rizikos veiksnius. 
 

D. Cvečkovskienė   Formuojamas 

tinkamas požiūris į 

sveiką gyvenseną. 

Kaupiama ir 

analizuojama 

duomenų bazė apie 

ugdytinių sveikatos 

būklę. Reguliarus 

aptarimas ir priemonių 

numatymas 

 

Stende talpinti informaciją apie 

sveikatos saugojimą ir stiprinimą, 

sveikatingumo renginių vykdymą. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė  

Kiekvieną mėnesį Žmogiškieji 

ištekliai 
Pateikiama būtina 

informacija 

 

Reguliariai organizuoti vaikų 

pasivaikščiojimus lauke. 

Grupių auklėtojos Kiekvieną dieną Žmogiškieji 

ištekliai 
2 kartus per dieną eina 

pasivaikščioti (jei 

leidžia oro sąlygos) 

 

Organizuoti vaikų maitinimą, pagal 

patvirtintus valgiaraščius. 

D. Cvečkovskienė Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų lėšos 

Maisto ruošimas ir 

maisto įvairovė 

atitinka vaikų amžiaus 

ypatumus ir sveiką 

mitybą 
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Tęsti plokščiapėdystės profilaktikai 

skiros programos „Mano kojytės 

sveikos, gražios ir miklios“ 

vykdimą. 

D. Remeikienė 

Grupių auklėtojos 

Per mokslo metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienoje grupėje 

organizuojami kojų 

mankštos žaidimai; 

pagamintos priemonės 

plokščiapėdystės 

profilaktikai. 

 

Inicijuoti ir vykdyti projektus 

sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimo temomis grupėse. 

Grupių auklėtojos Pagal 

perspektyvinius 

grupių planus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendinti grupių 

projektai, 

propaguojantys sveiką 

gyvenimo būdą, 

aplinkos saugojimą, 

teisingą mitybą.  

 

Vykdyti sveikatingumo projektą 

„Vasaris – sveikatos mėnuo“. 

Darbo grupė Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudominta ir 

renginiuose 

dalyvaujanti visa 

lopšelio-darželio 

bendruomenė 

 

Organizuoti viktoriną „Maistas ir 

mityba“. 

R. Šeibokienė 

 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyviai 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai 

 

Organizuoti varžybas „Sveikuolių 

kalvė“ (su dviratukais ir 

paspirtukais). 

R. Šeibokienė 

V. Liškevičienė 

D. Sadovnikaitė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyviai 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai ir 

„Žiburio“ pagrindinės 

mokyklos pirmokai 

 

Organizuoti saugaus eismo dieną. D. Remeikienė Rugsėjo mėn. 

Balandžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuotas 

susitikimas su 

Visagino policijos 

atstovais. Susitikimo 

dalyviai ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Organizuoti praktines veiklas Grupių auklėtojos Per mokslo metus Žmogiškieji Veikla organizuojama  
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grupėse „Vaisiai, daržovės – skanu ir 

sveika“. 

ištekliai specialiai įrengtame 

maisto gaminimo 

kambaryje 

Organizuoti rytinę mankštą. Grupių auklėtojos Kasdien  Žmogiškieji 

ištekliai 

Visos grupės 

dalyvauja mankštoje 

 

Organizuoti prevencinius renginius 

prieš vaikų smurtą. 

Sveikatingumo darbo 

grupė 

Lapkričio mėn. 

Kovo mėn. 

Gegužės mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Geri tarpusavio 

santykiai, mokėjimas 

bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

 

Reguliariai organizuoti grupėse 

sveikatos dieną. 

Grupių auklėtojos Kiekvieną mėnesio 

penktadienį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sistemingas sveikatos 

dienų pravedimas 

visose grupėse 

 

Organizuoti ekskursijas į mišką Grupių auklėtojos Atsižvelgiant į oro 

sąlygas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikai pratinsis 

daugiau vaikščioti, 

aktyviai judėti, išmoks 

judrių žaidimų 

 

Organizuoti tėvų apklausą apie 

sveikatingumo programos vykdymą 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Sužinosime ugdytinių 

tėvų nuomonę apie 

vaikų sveikatos 

stiprinimą lopšelyje-

darželyje 

 

      

Suteikti žinių apie ligų profilaktiką ir 

formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius ikimokyklinės įstaigos 

bendruomenėje 

D. Cvečkovskienė Pagal poreikį Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės nariai 

gaus informaciją 
 

Burnos ertmės sveikatos gerinimas:      

Organizuoti ir vykdyti užsiėmimus 

vaikams apie dantukų priežiūrą 

,,Mokomės valyti dantukus“  

D. Cvečkovskienė Vasaris, kovas, 

balandis, 

spalis, lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Išmoks vaikai 

prižiūrėti savo 

dantukus 

 

Informacijos sklaida apie vaikų 

krūminių dantų dengimą 

silantinėmis medžiagomis 

D. Cvečkovskienė Balandis, gegužė  Suteikta informacija 

tėvams 
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Lėtinių neinfekcinių ligų 

profilaktika 

  Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Teikti individualias konsultacijas 

ikimokyklinukų tėvams, vaikams, 

bendruomenei sveikos mitybos, 

fizinio aktyvumo temomis 

D. Cvečkovskienė Mokslo metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pagal poreikį 

ugdytinių tėvai gaus 

informaciją 

 

Ruošti stendinę medžiagą, 

lankstinukus sveikos mitybos, fizinio 

aktyvumo, dantukų priežiūros, 

sveikos gyvensenos, infekcinių ligų 

profilaktikos grūdinimo temomis. 

temomis 

D. Cvečkovskienė Mokslo metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengta informacija 

stende 

 

Dalyvauti grupių tėvų 

susirinkimuose 

D. Cvečkovskienė Rugsėjo, spalio 

mėn. 

 Dalyvauta grupių tėvų 

susirinkimuose, 

perteikta aktuali 

informacija 

 

Užkrečiamų ligų profilaktika:      

Organizuoti ir vykdyti užsiėmimus 

vaikams tema ,,Kodėl reikia plauti 

rankytes“ 

D. Cvečkovskienė Spalio, lapkričio, 

gruodžio 

 Išmokyti vaikai 

teisingai plautis 

rankas  

Organizuota po 1 

užsiėmimą per mėnesį 

 

Higienos (pedikuliozės, odos 

infekcinių ligų) tikrinimas 

D. Cvečkovskienė Po ilgųjų atostogų 

ir kilus įtarimams 

 Darželį lanko švarus ir 

sveiki vaikai 
 

Vykdyti užkrečiamų ligų kontrolę 

ikimokyklinėse įstaigose 

D. Cvečkovskienė Mokslo metų 

eigoje 

 Stebėti ir analizuoti 

vaikų sergamumą 
 

Teikti informaciją bendruomenei 

apie profilaktinių sveikatos 

pasitikrinimų naudą dėl 

tuberkuliozės 

D. Cvečkovskienė Balandis, gegužė  Suteikta informacija  

Organizuoti bendruomenės 

profilaktinį sveikatos pasitikrinimą, 

vykdyti jo kontrolę 

D. Cvečkovskienė Balandis, birželis, 

liepa, 

Biudžeto lėšos Visi darbuotojai 

profilaktiškai 

pasitikrins sveikatą 
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Teikti bendruomenei informaciją 

apie vaikų sergamumo analizę 

D. Cvečkovskienė Kas ketvirtį 

 

 Bendruomenė 

supažindinta su 

sergamumo analizės 

išvadomis 

 

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

ištekliai 

Grupių patalpose 

užtikrinta švara 
 

Profilaktinių sveikatos patikrinimų 

skatinimas: 

     

Informuoti tėvelius apie vaikų 

profilaktinių pasitikrinimų svarbą 

D. Cvečkovskienė Mokslo metų 

eigoje 

 Vaikai bus laiku 

profilaktiškai 

patikrinti ir pristatytos 

pažymos 

 

Teikti informaciją bendruomenei 

apie vaikų profilaktinių 

pasitikrinimų analizę 

D. Cvečkovskienė Vasario mėn.  Suteikta informacija  

Sveikos mitybos skatinimas:      

Organizuoti ir vykdyti užsiėmimus 

vaikams tema ,,Sveikos mitybos 

piramidė“ 

D. Cvečkovskienė Sausio, vasario, 

kovo, balandžio, 

gegužės mėn. 

 Vaikai susipažins su 

sveikatos piramide 

Organizuoti po 1–2 

užsiėmimus per 

mėnesį 

 

Regėjimo gerinimas:      

Organizuoti vaikams akių 

mankšteles 

D. Cvečkovskienė Sausio, vasario, 

kovo, balandžio, 

gegužės mėn. 

 Pravesta mankštelė po 

1 užsiėmimą per 

numatytą mėnesį. 

 

Fizinė veikla:      

Dalyvauti konkurse ,,Sveikuolių 

sveikuoliai“ 

D. Cvečkovskienė Balandžio mėn.  Dalyvauta miesto ir 

apskrities konkurse 
 

      

Dalyvauti tarptautinėje programoje 

„Zipio draugai“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Visus metus MK lėšos  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyti socialinių ir 

emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimai 

vyresniojo amžiaus 
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grupėse (5–6 m). 

Dalyvauti programos „Laikas kartu“ 

įgyvendinime. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Nuo rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

lėšos 

Integruotas socialinis 

ir emocinis ugdymas į 

Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją 

programą. 

 

Vykdyti Visagino savivaldybės 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

skaitymo ir rašymo gebėjimų 

stiprinimo veiksmų planą 2017 m. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrintas ugdymo 

tęstinumas, pasidalinta 

darbo patirtimi, 

įgyvendintas 

bendradarbiavimo 

planas. 

 

Rengti ilgalaikius planus Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

2017-09-10 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengti ugdomojo 

proceso organizavimo 

planai 

 

Rengti savaitinius teminius planus. Direktoriaus pavaduotoja 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrins sisteminga 

ugdomosios veiklos 

organizavimą 

 

Vertinti vaiko pasiekimus ir 

gebėjimus pagal Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašą 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

D. Remeikienė, 

Pedagogai  

2017 m. gegužės 

mėn. 

2017 m. rugsėjo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagogai išmoks ir 

gebės stebėjimo 

metodu grįsti veiklos 

planavimą, vaikų 

ugdymą. Pedagogai 

kartu su tėvais, 

specialistais vertins 

vaikų gebėjimus.  

 

Tęsti vidaus auditą, kaip pagrindinę 

veiklos tobulinimo priemonę. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

ir  

Koordinacinė vidaus 

audito (KVA) darbo 

grupė 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Atliktas platusis 

auditas pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos 

vidaus audito 

metodiką 

 

Kurti vidaus ir išorės aplinką, Direktorė I. Oficerova, Per mokslo metus MK lėšos Sukurta edukacinė  
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atitinkančią vaikų amžių, poreikius 

bei interesus  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Tėvų įnašų lėšos aplinka skatinanti 

visapusišką vaikų 

ugdymąsi 

Organizuoti budinčiosios grupės 

darbą 

Direktorė I. Oficerova 

 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvams suteikta 

kokybiška paslauga 

 

Sistemingai atnaujinti informacinę 

medžiagą grupių tėvų kampeliuose, 

stenduose 

Pedagogai 1 kartą per mėnesį Žmogiškieji 

ištekliai  

Stenduose talpinama 

informacija apie 

savaitės, mėnesio 

veiklą 

 

Organizuoti grupių tėvų 

susirinkimus 

Direktorė I. Oficerova, 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė , 

Pedagogai  

2 kartus per metus Žmogiškieji 

ištekliai  

Įvykę susirinkimai, 

perteikta aktuali 

informacija, išklausyta 

tėvų nuomonė, 

numatytos spręstinos 

problemos 

 

Rengti projektus:      

Prijektas „Sunkus darbelis, gardus 

kąsnelis“ 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Sniegas sniegelis“ N. Kardelienė 

R. Luniova 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Aš tvarkingas ir švarus“ A. Skutkevičienė 

I. Vaiciukevič 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Augu sveikas ir stiprus“ J. Briskmanienė 

N. Filipovičienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Vanduo sveikatos ir 

gyvybės šaltinis“ 

D. Derenčiūtė 

D. Bileišienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Pelėdžiuko istorijos“. V. Liškevičienė 

A. Gvozdeva 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Žaiskime su spalvomis“. J. uršienė 

D. Bileišienė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Aš auginu moliūgėlį“ M. Nikolajeva 

L. Umbrasienė 

Kovas–spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Atverkime kalbos J. Briskmanienė Balandžio mėn. Žmogiškieji   
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skrynelę“. N. Filipovičienė ištekliai 

Grupės projektas „Draugauk su 

knyga“ (metų projektas) 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

Tėvų lėšos 

  

Bendradarbiavimo projektas 

,,Žvaigždučių“ ir „Volungėlių“ 

draugystė.  

 

R. Skromnienė 

A. Mainelienė 

L. Aksionova 

L. Umbrasienė 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  

Projektas „Augu sveikas“ V. Svikščienė 

L. Aksionova 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Sodo ir daržo gėrybės“ J. Briskmanienė Spalio–lapkričio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Po tėviškės dangum“ R. Šeibokienė 

D. Sadovnikaitė 

2017-11-01–2018-

04-30 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Saugus eismas“ 

 

V. Liškevičienė 

A. Gvozdeva 

Spalio mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Pirštukai padeda kalbėti“ 

 

R. Skromnienė 

L .Aksionova 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Projektas „Tų paukštelių 

margumėlis“ 

D. Derenčiūtė 

D. Bileišienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

Šeimų projektas „Keliaujanti 

Meškiuko Rudnosiuko pasakaitė“ 

J. Juršienė 

D .Bileišienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

      

Mokytojų tarybos posėdžiai 

1. 2016 m. veiklos plano įvykdymo 

aptarimas. 

2. 2017 m. veiklos plano projekto 

pristatymas. 

3. Sveikatingumo programos 

„Sveikuolis Giliukas“ atnaujinimas 

ir tvirtinimas. 

3. Einamieji klausimai 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

2017-02-22 Žmogiškieji 

ištekliai 

2016 m. veiklos 

planas įgyvendintas.  

Pritarimas 2017 m. 

veiklos 15dvent15. 
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1. Komunikavimo kompetencijos 

ugdymas priešmokykliniame 

amžiuje. 

2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

komunikavimo gebėjimų ugdymo ir 

vertinimo pavyzdžiai. 

3. Pedagogų veiklos vertinimo 

apibendrinimas 

4. Organizaciniai informaciniai 

klausimai. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

V. Liškevičienė 

 

 

 

Gegužės 30 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagogai pasidalins 

patirtimi. 

 

1. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams: 

Rugsėjo pirmosios šventės 

organizavimas. 

Grupių edukacinių aplinkų 

paruošimas. 

Ilgalaikis ir trupalaikis planavimas. 

2. Organizaciniai informaciniai 

klausimai. 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

 

Rugpjūčio 31 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

  

1. Etnokultūrinių, tautinių tradicijų, 

papročių puoselėjimas, gerosios 

patirties sklaida. 

2. Diskusija „Ar vaikams grupėje 

įdomus tautinis kampelis“. 

3. Organizaciniai informaciniai 

klausimai. 

I. Oficerova 

I. Cicėnienė 

Pedagogai 

Lapkričio 21 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdymo procesas bus 

įdomesnis 

 

      

Metodinės tarybos posėdžiai 

1. Mokytojų metodinės grupės 

veiklos plano 2017 m. projekto 

svarstymas. 

2. Sveikatingumo mėnesio renginių 

plano pristatymas (grupių renginiai). 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Metodinės tarybos 

pirmininkė R. 

Skromnienė 

2017-02-07 Žmogiškieji 

ištekliai 

Pritarta plano 

projektui. 

Įgyvendinti 

sveikatingumo 

mėnesio renginiai. 
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3. Užgavėnių šventės organizavimas. 

4. Organizaciniai informaciniai 

klausimai. 

Organizuotos 

Užgavėnės. Susitarta 

dėl informacijos 

viešinimo.  

1. Ugdomojo proceso tobulinimo 

galimybės: turinio planavimo ir 

vaikų pasiekimų vertinimo kaita; 

Ankstyvojo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašų pildymo 

aptarimas. Gautos informacijos 

pateikimas tėvams.  

2. Programos „Laikas kartu“ 

integravimas į priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą. 

3. Programos „Zipio draugai“ 

integravimas į ikimokyklinio 

ugdymo programą (vyresniojo 

amžiaus grupėse). 
4. Seminarų medžiagos perdavimas. 

5. Reggio Emilia metodo elementai, 

skatinant vaikų kūrybiškumą, kokia 

įvyko kaita, kas naujo. 

6. Organizaciniai informaciniai 

klausimai. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Metodinės tarybos 

pirmininkė R. 

Skromnienė 

Pedagogai 

2017-04-25 Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptartas turinio 

planavimas, vaikų 

pasiekimų vertinimas, 

informavimas tėvams. 

 

 

 

 

1. Naujų darbo formų, metodų 

taikymas darbe su vaikais, siekiant 

ugdymo kokybės. 

Tautiškumas – vaikų ugdyme (atvirų 

veiklų aptarimas). 

2. Ugdomieji projektai – visų vaiko 

kompetencijų plėtotė (projektų 

pristatymas) 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Metodinės tarybos 

pirmininkė R. 

Skromnienė 

Pedagogai 

2017-10-24 Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasidalinta patirtimi 

apie naujų darbo 

formų ir metodų 

taikymą ugdant 

tautiškumą. Pristatyti 

projektai, išsiaiškinant 

jų veiksmingumą ir 

tikslingumą.  
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3. Savirefleksijos apibendrinimas. 

4. Tyrimų analizės pristatymas. 

5. Organizaciniai-informaciniai 

klausimai. 

1. 2017 m. Mokytojų metodinės 

tarybos veiklos ataskaita. 

2. Gerosios patirties sklaidos 

įstaigoje, mieste numatymas. 

3. Įstaigos tradicinių, kalendorinių 

renginių, teminių savaičių plano 

rengimas, aptarimas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Metodinės tarybos 

pirmininkė R. 

Skromnienė 

Pedagogai 

2017-12-12 Žmogiškieji 

ištekliai 

Pateikta ataskaita. 

Aptarta pedagogų 

profesinio tobulėjimo 

planų įgyvendinimas. 

Numatyta 

kvalifikacijos 

tobulinimo programa. 

Numatytas renginys 

miesto bendruomenei. 

Parengtas renginių 

planas. 

 

 

Mokyklos kultūra 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

 

1 2 3 4 5 6 

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

1 uždavinys. Inicijuoti įvairias veiklas, kurios plėtotų tautinį, kultūrinį, pilietinį suvokimą. 

2 uždavinys. Puoselėti tradicijas, atsižvelgiant į bendruomenės narių poreikius. 

Organizuoti tradicinius šventinius renginius 

Šventinis rytmetis skirtas atsisveikinimui 

18dvent18te  

D. Remeikienė 

I. Cicėnienė 

2017-01-12 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Suteikta galimybė 

vaikams atskleisti 

gabumus ir talentus, 
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Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

D. Remeikienė 

Pedagogai 

2017-01-13 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

sukurta šventiška 

atmosfera, 

skatinamas šiltas, 

draugiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su bendraamžiais, 

tėvais, pedagogais. 

 

Lopšelio-darželio gimtadienis D. Remeikienė 

A. Mainelienė 

L. Aksionova 

2017-01-18 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Sveikatingumo mėnesio atidarymas. D. Remeikienė 

I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

2017-02-01 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Užgavėnės  I. Cicėnienė 

N. Kardelienė 

2017-02-28 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pramoga „Vaisių paradas“. M. Nikolajeva 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Sutelkta 

bendruomenė 

 

Pramoga „Gamink gražiai – valgyk sveikai.“ I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sukurta šventiška 

atmosfera, 

skatinamas šiltas, 

draugiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su bendraamžiais, 

tėvais, pedagogais. 

 

Sveikatingumo mėnesio uždarymas D. Remeikienė 

I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

2017-02-28 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Įgyvendintas 

renginių planas 

 

Šeimų popietė „Margaspalviai žodžių raštai“ 

(„Pelėdžiukų mokyklėlė“) 

R. Šeibokienė 

D. Sadovnikaitė 

2017-03-01 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sukurta šventiška 

atmosfera, 

skatinamas šiltas, 

draugiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su bendraamžiais, 

 

Protų mūšis su buvusiais ugdytiniais 

„Draugystėn mus jungia lietuviškas žodis“ 

(vyks „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje), 

pagal projektą „Lietuviškų žodžių takeliais“ 

R . Šeibokienė 

 

2017-03-10 Žmogiškieji 

ištekliai  
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Skaitovų konkursas „Skambėkit žodeliai iš 

visos širdelės“ 

D. Remeikienė 

R. Šeibokienė 

2016-03-10 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

tėvais, pedagogais.  

„Veiksmo savaitė Be smurto“ (pagal atskirą 

planą). 

D. Remeikienė 

 

2017-03-14-20 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Pramoga Vaikų Velykėlės  I. Cicėnienė 

D. Sadovnikaitė 

2017-04-20 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Lietuvių liaudies šokių ir ratelių festivalis 

„Suk, suk ratelį“ 

I. Oficerova 

I. Cicėnienė 

V. Liškevičienė 

D. Remeikienė 

Balandžio 27 

d. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

MK lėšos 

Tėvų lėšos 

 

 

Organizuoti talką – akciją su „Žiburio“ 

pagrindinės mokyklos mokiniais:  „Mažasis 

gamtos bičiulis“, kurti plenerus. 

 

D. Remeikienė 

R. Šeibokienė 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Nuoširdus 

bendravimas su 

buvusiais 

ugdytiniais, geros 

emocijos . 

 

Renginių ciklas (prevenciniai renginiai 

„Gegužės mėn. be smurto“) 

D. Remeikienė 

Darbo grupė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sukurta šventiška 

atmosfera, 

skatinamas šiltas, 

draugiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su bendraamžiais, 

tėvais, pedagogais. 

 

Priešmokyklinukų išleistuvės  V. Liškevičienė 

R. Šeibokienė 

I. Cicėnienė 

A. Gvozdeva 

D. Sadovnikaitė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Šeimos šventė „Mes visi drauge“. 

 

M. Nikolajeva 

L. Umbrasienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

   Žmogiškieji 

ištekliai  
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Šventę „Myliu mamą, myliu tėtį.“ I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Šeimos šventė R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sukurta šventiška 

atmosfera, 

skatinamas šiltas, 

draugiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su bendraamžiais, 

tėvais, pedagogais. 

 

Šeimos ir atsisveikinimo su lopšeliu šventė 

„Tau mamyte ir tėveli“ 

J. Juršienė 

D. Bileišienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Šeimos šventė N. Kardelienė 

R. Luniova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Šeimos šventė „Gera kartu“  

 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Atsisveikinimo su lopšeliu šventė skirta 

motinos dienai „Aš, tėveliai, paūgėjau“. 

J. Briskmanienė 

N. Filipovičienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Vaikų gynimo diena D. Remeikienė 

R. Luniova 

Birželio 1 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pramoga „Smėlio pilys“ N. Kardelienė 

M. Nikolajeva 

L. Umbrasienė 

R. Luniova 

Liepos mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Žinių dienai skirta pramoga „Rugsėjis 1-oji“ J. Juršienė 

I. Cicėnienė 

 

Rugsėjo 1 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pramoga Rudeninės (dalyviai vyresniosios ir 

priešmokyklinės grupės) 

I. Cicėnienė Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvų lėšos 

 

Pramoga „Tai prinoko mūsų sodai“ N. Kardelienė 

R. Luniova 

Spalio mėn.   

Geltonojo kaspino diena (pagal atskirą 

renginių planą) 

D. Remeikienė 

 

Lapkričio 19 d. Žmogiškieji 

ištekliai  
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Netradicinis renginys – grupių 

bendradarbiavimas „Pasakos takeliu“ 

J. Juršienė 

D. Bileišienė 

Lapkričio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pramoga „Ropė“ (skirta lopšelio grupėms) I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Advento popietė „Prie advento žvakelių“ 

(priešmokyklinių grupių vaikams) 

I. Cicėnienė Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Kalėdų šventė  D. Remeikienė 

I. Cicėnienė 

Gruodžio 22 d. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

 

 

Kalėdinė šventė „Kalėdų stebuklas“ R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Kalėdinė pramoga „Kiškių Kalėdos“ A. Mainelienė Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Kalėdinė pramoga „Prie Kalėdų eglutės“ V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
  

Organizuoti parodas 

Paroda „Snaigė mano delne“. 

 

J. Briskmanienė 

N. Filipovičienė 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendinami 

kūrybiniai projektai, 

sudominti vaikai, 

tėvai, aktyvus 

bendruomenės 

dalyvavimas 

 

Piešinių paroda „Mano kraštas vandens 

lašelyje“. 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Kovo mėn.   

Parodėlė „Vardas kitaip“ (darbelius atlieka 

tėvai). 

J. Juršienė 

D. Bileišienė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Parodėlė „Vaikų kūryba mamai ir tėčiui.“ 

 

I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Organizuoti piešinių parodą „Mano šeima“ 

 

M. Nikolajeva 

L. Umbrasienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Nuotraukų paroda „Linksma ir spalvinga 

dienelė draugų būryje“. 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  
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Parodėlė „Metų žingsneliai“. V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Fotografijų paroda grupėje ,,Žavūs skaitymo 

ženklai“.  

 

R. Skromnienė 

L. Aksionova 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Fotografijų paroda „Tai paukštelių 

margumėlis“ 

D. Derenčiūtė 

D. Bileišienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Paroda „Stebuklingos sagos“ I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Paroda „Iš močiutės skrynios“ (darželyje ir 

mieste) 

A. Mainelienė 

I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Kalėdinių puokščių parodą grupėje. 

 

M. Nikolajeva 

L. Umbrasienė 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

„Sidabro varpeliai aidi“ N. Kardelienė 

R. Luniova 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Organizuoti ekskursijas, išvykas 

Ekskursija į policijos komisariatą. R. Skromnienė 

L. Aksionova 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Patyrė daug naujų 

įspūdžių, menine 

veikla išreikšti 

jausmai. 

 

Ekskursija į ,,Domino“ žaidimų aikštelę R. Skromnienė 

L. Aksionova 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Patyrė daug naujų 

įspūdžių, menine 

veikla išreikšti 

jausmai. 

 

Į Visagino viešąją biblioteką.  R. Šeibokienė 

D. Sadovnikaitė 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Į Visagino Kūrybos namus. R. Šeibokienė 

D. Sadovnikaitė 

 Žmogiškieji 

ištekliai  
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Į Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. R. Šeibokienė 

D. Sadovnikaitė 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

Tėvų lėšos 

 

Išvyka – pramoga į mišką „Linksma keliauti 

rudeniniu takeliu“ 

M. Nikolajeva 

L. Umbrasienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

   MK  

 

 

 

Organizuoti sportines pramogas, varžybas, viktorinas 

Sportinė pramoga su „Nuo kalniuko“. R. Šeibokienė 

D. Sadovnikaitė 

V. Liškevičienė 

A. Gvozdeva 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Bendruomenės 

nariai aktyviai 

dalyvauja sveikatos 

stiprinimo 

programos 

įgyvendinime 

 

Sportinė pramoga „Augu sveikas jei 

sportuoju“ 

 

D. Derenčiūtė 

D. Bileišienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Organizuoti sporto pramogą „Judriosios 

boružėlės“. 

 

M. Nikolajeva 

L. Umbrasienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sportinė pramoga „Su rogutėm aš važiuoju, 

mamai rankele pamoju...“ 

 

I. Vaiciukevič 

A. Skutkevičienė 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Bendruomenės 

nariai aktyviai 

dalyvauja sveikatos 

stiprinimo 

programos 

įgyvendinime 

 

Sportinės varžybos su tėvais „Būk žvalus, 

stiprus ir sveikas“ 

 

V. Liškevičienė 

A. Gvozdeva 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Vaikų fizinės 

sveikatos 

stiprinimas. Tėvų 

įtraukimas į 

sveikatingumo 

veiklas. 

 

Sportinė pramoga „Kiškučių mankštelė“. J. Juršienė 

D. Bileišienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  
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Sportinė pramoga „Šokinėk su kiškučiu“. 

 

J. Briskmanienė 

N. Filipovičienė 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

Užtikrintas vaiko 

saugumas kitoje 

aplinkoje 

 

Sporto pramoga „Linksmi nykštukai“. 

 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sportinė pramoga „Mes darželyje mažiausi – 

pagrandukai mes šauniausi“. 

V. Svikščienė 

L. Aksionova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sportinė pramoga „Sniego viliotinis“ R. Skromnienė 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

L. Aksionova 

Vasario mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Su tėvais 

Viktorina „Saugus, kai žinau“ (tarp 

priešmokyklinių grupių) 

R. Šeibokienė Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

MK lėšos 

  

Informacinės pagalbos tėvams teikimas  

Apie lopšelio-darželio veiklą skelbti 

informaciją internetiniuose puslapiuose: 

www.visaginas.lt 

www.ikimokyklinis.lt 

www.visaginoazuoliukas.lt 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Visuomenė gaus 

informaciją apie 

lopšelio-darželio 

veiklą 

 

Rengti informacinius lankstinukus apie 

grupėse vykdomą veiklą: 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Parengti ir išdalinti 

bendruomenės 

nariams lankstinukai 

 

Lankstinukas tėvams „Vanduo – gyvybės ir 

sveikatos šaltinis 

D. Derenčiūtė 

D. Bileišienė 

 

Parengti lankstinuką „Švarios  

rankos – sveikata“. 

 

N. Kardelienė 

R. Luniova 

Vasario mėn. Parengti ir išdalinti 

bendruomenės 

nariams lankstinukai 

 

Lankstinukas „Pedagogų ir tėvų sąveika 

sėkmingai adaptacijai“ 

A. Mainelienė   

Aktuali informacija stenduose, aplankuose: Pedagogai  Pagal būtinybę  
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Informacinis straipsnis  aktualia tema: „Vaiko 

kišenėje svetimas žaislas“ 

 

A. Mainelienė 

L. Umbrasienė 

Kovo mėn.  

Informacinis straipsnis tėvams „Emocinės 

raidos svarba ikimokykliniame amžiuje“  

J. Briskmanienė Rugsėjo mėn.  

Informacijos teikimas apie panaudotas lėšas, 

gautas iš grąžintinų 2 procentų gyventojų 

pajamų mokesčio  

I. Oficerova 

J. Maldžiūtė 

Vieną kartą per 

metus 

 

Švenčių, sportinių pramogų, parodų 

organizavimas kartu su tėvais. 

D. Remeikienė 

Pedagogai  

Pagal 

perspektyvinius 

grupių veiklos 

planus 

 

Organizuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

Bendradarbiauti su Visagino miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Įgyvendinti bendri 

projektai, surengtos 

parodos 

 

Bendradarbiauti su Visagino miesto „Žiburio“ 

pagrindine mokykla 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Lengvesnė būsimųjų 

pirmokų adaptacija 

mokykloje 

 

Bendradarbiauti su Visagino Verdenės 

gimnazija 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Susipažinta su 

mokykla ir joje 

esančiu etnografiniu 

muziejumi 

 

Bendradarbiauti su Visagino kūrybos namais I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sudominti vaikai  

Bendradarbiauti su Visagino kultūros centru I. Oficerova Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

  

Bendradarbiauti su Zarasų „Lakštingalos“ 

mokykla  

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pasidalinta darbo 

patirtimi 
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Bendradarbiauti su Utenos vaikų lopšeliu-

darželiu „Voveraitė“ 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

pedagogai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Dalyvauta šokių 

festivalyje 

 

Bendradarbiauti su Utenos vaikų lopšeliu-

darželiu „Želmenėlis“ 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

 

Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasidalinta darbo 

patirtimi 

 

Parengti bendradarbiavimo sutartį 2016–2017 

m. m. su vaikų darželiu „Gviazdka“, 

Daugpilis, Latvija 

I. Oficerova 

D. Remeikienė 

 

Rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasidalinta darbo 

patirtimi 

 

Bendradarbiauti su Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui, mokyklai centru 

I. Oficerova Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Įgyvendinti numatyti 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

 

Bendradarbiauti su Visagino socialinių 

paslaugų centru 

I. Oficerova Per mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Vaikų adventinis 

koncertas socialinių 

paslaugų centro 

gyventojams 

 

Bendradarbiauti su Visagino savivaldybės 

administracijos skyriais 

I. Oficerova Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Kokybiškas lopšelio-

darželio darbas 

 

 

Pagalba mokiniui ir mokytojui 

 

1 2 3 4 5 6 

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

1 uždavinys. Skatinti darželio bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymosi kokybę. 

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

3 uždavinys. Užtikrinti saugios, sveikos ir funkcionalios aplinkos kūrimą 

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

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 
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Vaiko gerovės komisijos veikla 
 

   

Sudaryti ugdymo įstaigos Vaiko gerovės 

komisijos veiklos planą 2017 metams. 

VGK pirmininkas  

VGK nariai 

Iki 2017-02-01 
Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Parengtas planas  

Organizuoti Vaiko gerovės komisijos 

posėdžius.  

VGK pirmininkas  

VGK nariai 

Ne rečiau kaip 

vieną kartą per 

du mėnesius 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Sprendžiamos 

problemos, aptariami 

pasiekimo rezultatai 

 

Organizuoti VGK pasitarimus. 
 

VGK pirmininkas  

 

Pagal poreikį  

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

 

Parengti veiklos ataskaitas VGK-jai.  Logopedė R. Galuško 
 

I ir II 

pusmečio  

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Užtikrintas vaiko 

saugumas 

 

 

Parengti VGK veiklos ataskaitą.  

 

VGK pirmininkas  
2017 m. 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Išanalizuota 

įgyvendinta veikla 

 

Prevencinė veikla 
 

   

Tęsti smurto, patyčių ir žalingų įpročių 

prevencijos priemonių vykdymą (integruota į 

ugdomąjį procesą). 

Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus  

Akcija „Savaitė be patyčių“: 

Geltonojo kaspino diena – tarptautinė smurto 

prieš vaikus prevencijos diena. 

Saugaus eismo savaitė. 

Pedagogai Pagal lopšelio-

darželio 

veiklos planą 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Dauguma 

bendruomenės narių 

dalyvaus akcijoje 
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Sveikatos stiprinimo programa „Sveikuolis 

giliukas“, 

 

Pedagogai  

VGK pirmininkas  

 

Pagal lopšelio-

darželio 

veiklos planą  

Žmogiškieji 

ištekliai  Gerės bendruomenės 

tarpusavio santykiai, 

skatinsime 

pozityvius 

bendravimo būdus 

per veiklą. 

 

Vykdyti pedagogų, tėvų konsultavimą apie 

vaikų emocijų ir elgesio sunkumus, motorikos 

raidą bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų 

šalinimo būdus. 

Logopedė R. Galuško Nuolat 
Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  
 

   

Vykdyti prevencines programas: 

1. Tarptautinė programa „Zipio draugai“ 

(socialinių ir sunkumų įveikimo įgūdžių 

programa). 

2. Programa „Laikas kartu“. 

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa. 

4. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. 

 

Vyresniųjų grupių 

pedagogai 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

 

Pedagogai 

Rugsėjo–

gegužės mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Vaikai mąstys, teiks 

kūrybiškas idėjas ir 

pasiūlymus apie 

problemų spendimą, 

vyraus abipusis 

dialogas tarp 

pedagogo ir vaiko. 

 

Specialus ugdymas     

Sudaryti ir patvirtinti Švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašą, kuriems reikalinga spec. pedagogo, 

logopedo. 

Direktorius  

VGK pirmininkas  

VGK nariai  

2017 sausio 

mėn., rugsėjo 

mėn.  

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Parengtas paslaugų 

gavėjų sąrašas  

 

Rinkti informaciją apie vaikus, turinčius 

ugdymosi sunkumų:  

1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį 

įvertinimą.  

2. Aptarti įvertinimo rezultatus, esant reikalui 

skirti reikalingą pagalbą (logopedo, judesio 

korekcijos mokytojo, masažuotojo).  

3. Prireikus siūlyti (globėjams, rūpintojams)  

vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius 

įvertinti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 

Direktorius  

VGK pirmininkas  

VGK nariai  

Pagal poreikį  

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Patvirtinti sąrašai, 

individualios 

programos, teminiai 

planai, tvarkaraščiai. 
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(PPT).  

4. Konsultuoti pedagogus ir ugdytinių tėvus 

(globėjus) specialiojo ugdymo klausimais.  

Rengti informacinius stendus, lankstinukus 

apie specialųjį ugdymą.  

VGK pirmininkas  

VGK nariai  

 

Pagal lopšelio-

darželio veiklos 

planą  

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Ataskaita pateikta 

metodinės tarybos 

posėdyje 

 

Krizių valdymas     

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės 

valdymo planą 

VGK pirmininkė  

D. Remeikienė 

Esant krizinei 

situacijai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Parengtas planas  

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

lopšelio-darželio bendruomenę, žiniasklaidą, 

Visagino savivaldybę, policijos komisariatą, 

vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

VGK Esant krizinei 

situacijai 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pateikiama 

informacija pagal 

reikmę 

 

      

Pedagoginės veiklos stebėsena 

Edukacinės aplinkos grupėse atnaujinimas 

naujiems mokslo metams. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Rugpjūčio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Grupėse sukurta 

ugdymą ir ugdymąsi 

skatinanti aplinka 

 

Auklėtojos R. Skromnienės ugdomosios 

veiklos vertinimas. Socialinė kompetencija. 

Pilietinis ugdymas organizuojamoje vaikų 

veikloje. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Vasario mėn.    

Auklėtojos A. Mainelienės ugdomosios veiklos 

vertinimas. Socialinė kompetencija. Pilietinis 

ugdymas organizuojamoje vaikų veikloje. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Vasario mėn.    

Auklėtojos L. Umbrasienės ugdomosios 

veiklos vertinimas. Socialinė kompetencija. 

Pilietinis ugdymas organizuojamoje vaikų 

veikloje. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Vasario mėn.    

Auklėtojos L. Aksionovos ugdomosios veiklos 

vertinimas. Socialinė kompetencija. Pilietinis 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

Vasario mėn.    
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ugdymas organizuojamoje vaikų veikloje. ugdymui D. Remeikienė 

Auklėtojos D. Derenčiūtės ugdomosios veiklos 

vertinimas. Socialinė kompetencija. Pilietinis 

ugdymas organizuojamoje vaikų veikloje. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Vasario mėn.    

Auklėtojos D. Derenčiūtės ugdomosios veiklos 

vertinimas. Socialinė kompetencija. Pilietinis 

ugdymas organizuojamoje vaikų veikloje. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Vasario mėn.    

Auklėtojos Irenos Vaiciukevič  ugdomosios 

veiklos vertinimas. Socialinė kompetencija. 

Pilietinis ugdymas organizuojamoje vaikų 

veikloje. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Vasario mėn.    

Auklėtojos A. Skutkevičienės ugdomosios 

veiklos vertinimas. Socialinė kompetencija. 

Pilietinis ugdymas organizuojamoje vaikų 

veikloje. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Vasario mėn.    

Auklėtojos Natalijos Filipovičienės  

ugdomosios veiklos vertinimas. Sakytinės 

kalbos ugdymas. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Kovo  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Auklėtojos J. Juršienės ugdomosios veiklos 

vertinimas. Sakytinės kalbos ugdymas. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Kovo  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Auklėtojos J. Briskmanienės ugdomosios 

veiklos vertinimas. Sakytinės kalbos ugdymas. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Kovo  mėn.    

Auklėtojos V. Svikščienės ugdomosios veiklos 

vertinimas. Sakytinės kalbos ugdymas. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Kovo  mėn.    

Dienos rėžimo tikslingas organizavimas ir 

vykdymas lopšelio, darželio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse: vaikų užimtumas 

pasivaikščiojimo metu 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Ugdomojo turinio planavimas priešmokyklinio 

ugdymo grupėse. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

Gegužės 16–

20 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Gerės ugdymo 

kokybė 
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ugdymui D. Remeikienė  

Ugdomojo turinio planavimas ikimokyklinio 

ugdymo grupėse. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės 9–13 

d. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Ugdomojo turinio planavimas ankstyvojo 

amžiaus grupėse. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės 2–6 

d. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų 

vertinimo aplankai. Gebėjimų fiksavimas. 

Išvadų teikimas apie vaiko kompetencijų 

išlavėjimą ir mokyklinę brandą 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Tikslingas ir 

veiksmingas vaikų 

stebėjimas 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaiko stebėjimo 

protokolai. Gebėjimų vertinimas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Patikrintas vaikų 

pasiekimų 

dokumentavimas 

 

Ugdomojo turinio planavimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Užtikrintas 

sistemingas ir 

nuoseklus ugdymo 

organizavimas 

 

Informacinių stendų informatyvumas, 

tikslingumas, estetiškumas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Informatyvūs stendai  

Teminė priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

Renatos Šeibokienės, auklėtojos metodininkės, 

vaikų veiklos organizavimo priežiūra: vaikų 

saviraiškos poreikių tenkinimas ir prigimtinių 

galių puoselėjimas, IKT taikymas ugdymo 

procese. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

Violetos Liškevičienės, auklėtojos 

metodininkės, vaikų veiklos organizavimo 

priežiūra: vaikų saviraiškos poreikių 

tenkinimas ir prigimtinių galių puoselėjimas, 

IKT taikymas ugdymo procese. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 
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Teminė Alinos Gvozdevos auklėtojos 

priežiūra: vaikų saviraiškos poreikių 

tenkinimas ir prigimtinių galių puoselėjimas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Teminė Dangiros Sadovnikaitės auklėtojos 

priežiūra: vaikų saviraiškos poreikių 

tenkinimas ir prigimtinių galių puoselėjimas 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Auklėtojos R. Luniovos ugdomosios veiklos 

vertinimas. Socialinė kompetencija. Emocijų 

suvokimas ir raiška. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Auklėtojos M. Nikolajevos ugdomosios 

veiklos vertinimas. Socialinė kompetencija. 

Emocijų suvokimas ir raiška. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Meninio ugdymo mokytojos Ingos Cicėnienės 

ugdomosios veiklos vertinimas. Meninė raiška. 

Emocijų, įspūdžių raiška įvairiomis 

priemonėmis. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Logopedės individualus darbas su vaiku. Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gerės ugdymo 

kokybė 

 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas      

Sudaryti sąlygas pedagogams kelti 

kvalifikaciją mokymuose ir seminaruose. 

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Nuolat MK lėšos. Pedagogai dalyvaus 

Visagino švietimo 

pagalbos tarnybos 

seminaruose  

 

Supažindinti visus lopšelio-darželio 

darbuotojus su vykdoma antikorupcine 

programa 

Direktorė  

I. Oficerova 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Įgis žinių  

Tobulinti Reggio Emilia metodo elementus, 

skatinant vaikų kūrybiškumą.  

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė, 

pedagogai 

Nuolat  Žmogiškieji 

ištekliai  

MK lėšos 

Tėvų įnašų lėšos 

Metodinės tarybos 

posėdyje pasidalins 

turima patirtimi. 

Naujomis 

priemonėmis 

papildyta edukacinė 
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aplinka 

 

Pedagogų veiklos įsivertinimas 

Pedagoginės veiklos ir kvalifikacijos 

tobulinimo savianalizė  

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Refleksuoja 

pedagogai 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

 

Įstaigoje įgyvendinamų ugdymo(si) programų 

dermė  

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Refleksuoja 

pedagogai 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

 

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas turtinant 

ir kuriant edukacines grupių aplinkas.  

Direktorė I. Oficerova, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Remeikienė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Refleksuoja 

pedagogai Mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

 

Pranešimai       

Pranešimų ciklas tėvams grupių tėvų 

susirinkimuose: 

- ikimokyklinės ugdymo programos ir 

priešmokyklinės ugdymo programos turinys ir 

jo įgyvendinimas; 

- vaikų ir tėvų pareigos, vaikų auklėjimo 

klaidos; 

- edukacinės aplinkos kūrimas. 

Auklėtojos   Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Gilinamos pedagogų 

ir tėvų žinios, 

plėtojami socialinės 

partnerystės ryšiai. 

Tėvai įtraukiami į 

grupės gyvenimą. 

 

Konsultacijos pedagogams 

Ugdomojo proceso organizavimo ir vertinimo 

planavimas. 

D. Remeikienė Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Pedagogai įgis žinių, 

pasidalins patirtimi, 

bus išanalizuotas 

vaikų pasiekimų 

pažangos aprašas. 

 

Savaitės grupės veiklos organizavimo 

refleksija iš pedagogo pozicijos. 

D. Remeikienė Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Vaikų ugdymosi pasiekimų sritys ir esminės 

nuostatos bei gebėjimai 

D. Remeikienė Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  
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Rugsėjo mėn.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

žingsniai 

D. Remeikienė Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

Susirūpinimo ženklai, informuojantys apie 

kitokio ugdymo(si) poreikį 

D. Remeikienė Gegužės mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

 

Valdymo tobulinimas 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

 

1 2 3 4 5 6 

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

1 uždavinys. Siekti vieningų sprendimų priėmimo ir veiksmų suderinamumo, bendradarbiaujant su lopšelio-darželio savivaldos institucijomis. 

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

Kurti aktyvią, kūrybišką ir darnią 

bendruomenę. 

 

Lopšelio-darželio 

administracija, 

savivaldos institucijos, 

bendruomenės nariai 

2017 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenė bus 

įtraukta į darnią, 

kūrybišką veiklą 

mokykloje ir už jos 

ribų 

 

Telkti, aktyvinti 

bendruomenę, 

organizuojant šventes, kt. renginius. 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui, tarybos nariai, tėvų 

atstovai, bendruomenė 

2017 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės 

susitelkimas parodys 

jos vieningumą, 

komandinio darbo 

savybes 
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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 

2017 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus išsiaiškinti 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

poreikiai, jų 

tenkinimas ir 

lūkesčių 

įgyvendinimas, kurie 

padės nustatyti 

tolesnės veiklos 

gaires, jų planavimą 

ir įgyvendinimą. 

 

 

 

Planavimas ir teisės aktų rengimas. 

Materialinės bazės stiprinimas ir ugdymo aplinkos gerinimas. 

Pagalba šeimai, ryšiai su visuomene. 

Administraciniai pasitarimai. 

Parengti strateginį veiklos planą 2018–2020 m. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui, darbo grupių 

nariai, bendruomenės 

nariai 

Rugsėjo–spalio 

mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Strateginis veiklos 

planas paskelbtas 

įstaigos svetainėje, 

numatyta įstaigos 

veikla. 

 

 

Parengti patyčių prevencijos, intervencijos ir 

stebėsenos vykdymo tvarkos aprašą. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui, darbo grupių 

nariai, bendruomenės 

nariai 

Balandžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas tvarkos 

aprašas, supažindinti 

darbuotojai. 

 

Parengti ir patvirtinti pedagoginių darbuotojų ir 

techninio 36ersonal tarifinius sąrašus 

 

Direktorius, vyr. 

buhalteris 

 

Pagal teisės 

aktus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nustatytas 

darbuotojų darbo 

užmokestis 

neviršijant nustatyto 

darbo užmokesčio 
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fondo 

Rengti lopšelio-darželio veiklos planą 2018 m. 

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui ir 

darbo grupė 

 

Gruodžio mėn. 

2018 m. 

vasario mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Veiklos planas bus 

paskelbtas įstaigos 

svetainėje. 

Bendruomenė bus 

informuota apie 

veiklos planą. 

 

Papildyti lopšelio-darželio veiklos dokumentus 

švietimo įstatymo pataisų nuostatomis 

(mokymo sutartys, darbo tvarkos taisyklės, 

pareigybės aprašai ir kt.) 

Direktorius  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Parengti naujos 

redakcijos 

dokumentai. 

 

Prižiūrėti metinio veiklos plano ir strateginio 

veiklos plano įgyvendinimą ir atsiskaityti 

bendruomenei 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui 

Kas pusmetį Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Bendruomenė 

sužinos apie plano 

vykdymą 

bendruomenės 

susirinkimuose 

 

Peržiūrėti ir koreguoti darbuotojų pareigybių 

aprašymus (pedagoginių ir techninio personalo) 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui 

Pagal reikmę, 

pasikeitus 

teisės aktams 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Bus reglamentuotos 

darbuotojų funkcijos 

 

 

Vykdyti Visagino savivaldybės korupcijos 

prevencijos priemonių planą 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui ir bendruomenė 

Pagal sudarytą 

planą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Įvykdytas planas  

Teikti ataskaitas savivaldybės administracijai 

dėl korupcijos prevencijos programos vykdymo 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Pagal 

savivaldy 

bės nustatytą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ataskaitas 

pateiksime 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriui 

 

Organizuoti darbuotojams mokymus korupcijos 

prevencijos temomis. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Gegužės mėn. 

Gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Stiprės darbuotojų 

sąmoningumas ir 

keisis požiūris į 

korupciją. 

 

Parengti lopšelio-darželio 2018 m. biudžeto 

projektą 

Direktorius, vyr. 

buhalteris ir darbo grupė 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Projektas pateiktas 

finansų skyriui 
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Vykdyti lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą 

(pagal 2017 m. Vidaus audito koordinacinės 

grupės veiklos planą) 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui ir 

darbo grupė 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Bus atliktas 

giluminis mokyklos 

įsivertinimas, 

veiklos sritis 1.1. 

Mokyklos vertybės. 
 

 

Organizuoti savalaikes įrangos ir prietaisų 

patikras 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Patikros dokumentai 

 

 

Teikti paraiškas remontui 

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

rugsėjo, 

gruodžio mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pateiktos paraiškos 

savivaldybės 

administracijos 

strateginiam skyriui 

 

Prižiūrėti ir kontroliuoti išteklių naudojimo 

tikslingumą 

Direktorius Pagal nustatytą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto įvykdymo 

ataskaitos 

 

Analizuoti mokinio krepšelio lėšų panaudojimą Direktorė I. Oficerova, 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

D. Remeikienė, 

Buhalterė  J. Maldžiūtė 

1 kartą per 

ketvirtį 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Tikslingai 

panaudotos lėšos 

 

Skatinti darbuotojų ir savivaldos iniciatyvas, 

siekiant telkti lopšelio-darželio bendruomenę ir 

tobulinti jos veiklą 

Direktorius Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Savivaldos posėdžių 

protokolai 

 

 

Gerinti materialinę bazę (pagal 2017 m. viešųjų 

pirkimų planas www.visaginoazuoliukas.lt)  

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui 

 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai, biudžeto, 

mokinio 

krepšelio, tėvų 

įnašų, paramos 

fondo lėšos 

Pagerės sąlygos 

vaikams, paslauga 

tėvams taps 

kokybiškesnė 

 

Rengti aplinkosauginį projektą 2018 m. „Aš ir 

gamta“. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir darbo grupė 

Pagal Visagino 

savivaldybės 

nustatytą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdysime 

bendruomenės 

nuostatą būti 

atsakingais už mūsų 

aplinkos švar ą ir 

 

http://www.visaginoazuoliukas.lt/
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tvarką. Formuosime 

suvokimą: koks 

svarbus yra žmogaus 

poveikis gamtai, 

aplinkai. 

Rengti vaikų socializacijos programą 2017 m. 

„Mažais žingneliais po gimtąjį kraštą“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir darbo grupė 

Pagal Visagino 

savivaldybės 

nustatytą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikų socializacijos 

plėtojimas per 

pažintinę ir 

etnokultūrinę veiklą. 

 

Tęsti projekto „Edukacinės aplinkos įtaka 

ugdymo procesui“ įgyvendinimą. 

Direktorius ir 

bendruomenė 

Pagal 

priemonių 

planą 

Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Atnaujinta lopšelio-

darželio edukacinė 

aplinka 

 

Atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymus 

(auklėtojų ir kt.) 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui 

Per metus. Žmogiškieji 

ištekliai 

Atnaujinti 

pareigybių 

aprašymai atitiks 

teisės aktus 

 

Organizuoti inventorizacijos atlikimą 

 

Direktorius, vyr. 

buhalteris ir 

inventorizacijos komisija 

Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertintas lopšelio-

darželio turtas 

 

 

Teikti informaciją bendruomenei apie 

profilaktinių sveikatos pasitikrinimų naudą dėl 

tuberkuliozės ir kt. pagal darbuotojo amžių 

pasitikrinimų 

Dietistė Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Padidės darbuotojų 

sąmoningumas 

saugant sveikatą 

 

Teikti bendruomenei informaciją apie vaikų 

sergamumą 

Dietistė Kas ketvirtį Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenė 

atkreips dėmesį į 

vaikų sveikatą 

 

Informuoti tėvus apie vaikų profilaktinių 

pasitikrinimų svarbą 

Dietistė Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvai rūpinsis vaikų 

sveikata 

 

Teikti informaciją bendruomenei apie vaikų 

profilaktinių pasitikrinimų svarbą 

Dietistė Gegužės mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagogai gaus 

informaciją apie 

vaikų sveikatą 

 

Teikti informaciją apie vaikų krūminių dantų 

diegimą silantinėmis medžiagomis 

Dietistė Balandžio, 

gegužės mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvai gaus 

informaciją 
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Organizuoti grupių susirinkimus. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui, auklėtojos, dietistė 

2 kartus per 

metus, pagal 

grupių veiklos 

planus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Tėvai gaus 

informaciją apie 

teikiamas paslaugas 

 

Organizuoti tėvų apklausas apie teikiamų 

paslaugų kokybę. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Birželio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Sužinosime tėvų 

nuomonę 

 

Organizuoti administracinius pasitarimus Direktorius 1 kartą per 

ketvirtį, pagal 

poreikį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pagerės teikiamų 

paslaugų kokybė  

 

Mokyklos tarybos veikla 

Tarybos posėdžiuose aptarti ir pritarti: Tarybos pirmininkas 1 kartą per 

ketvirtį 

šaukiami 

neeiliniai 

tarybos 

posėdžiai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Žmogiškieji ištekliai  

Strateginiam veiklos planui, metiniam veiklos 

planui, vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems 

veiklą reglamentuojantiems dokumentams, 

teikiamiems direktoriaus. 

Direktorius, vyr. 

buhalteris, tarybos nariai 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus aptarti lopšelio-

darželio veiklai 

aktualūs klausimai 

 

Išklausyti direktoriaus metinę veiklos ataskaitą 

ir teikti siūlymus dėl veiklos kokybės gerinimo. 

Direktorius, tarybos 

nariai 

Sausio mėn. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lopšelio-darželio 

tarybos posėdyje bus 

aptarti metinės 

veiklos rezultatai. 

 

Talkinti formuojant mokyklos materialinius, 

finansinius, ir intelektinius išteklius, svarstyti 

mokyklos lėšų naudojimo klausimus. 

Direktorius, vyr. 

buhalteris, tarybos nariai 

Per metus  Žmogiškieji 

ištekliai 

Padės įgyvendinti 

metinį veiklos planą, 

numatyti gaires 

tolimesniam 

planavimui.  

 

Rengti ir pateikti direktoriui, bendruomenei 

tarybos veiklos ataskaitas.  

Tarybos pirmininkas Gruodžio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Tarybos posėdyje, 

bendruomenės  

susirinkime bus 

aptarti lopšelio-
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darželio veiklos 

rezultatai 

Inicijuoti bendruomenės renginių 

organizavimą. 

Administracija, tarybos 

nariai, meninio ugdymo 

mokytoja, grupių 

auklėtojai 

Pagal sudarytą 

planą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės 

tarpusavio 

bendradarbiavimas, 

pademonstruos 

bendruomenės 

susitelkimą,  

vieningumą, 

komandines savybes 

 

Organizuoti bendruomenės talkas, lauko 

aikštelėse esančių konstrukcijų dažymui, 

smėlio pakeitimui smėlinėse, edukacinių 

aplinkų kūrimui ir atnaujinimui 

 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

balandžio–

gegužės mėn. 

 

  

Tėvų įnašų lėšos,  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sutelkta 

bendruomenė 

lopšelio- darželio 

tikslams siekti.  

 

Tėvų komiteto veikla      

Svarstyti lopšelio-darželio direktoriaus 

teikiamus klausimus, vaikų ugdymo, saugumo, 

mitybos ir jų teisių apsaugos klausimus. 

Padėti organizuoti grupių renginius, išvykas, 

kurti edukacinę aplinką. Teikti pasiūlymus 

administracijai ir savivaldos institucijoms. 

Tėvų komiteto 

pirmininkas 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Pagalba vadovams ir 

pedagogams 

įgyvendinti veiklos 

planus, užtikrinti 

įstaigos 

funkcionavimą. 

 

Tėvų komiteto posėdžiai 

1. Lopšelio-darželio 2017 m. biudžetas. 

2. Tėvų atlyginimo surinkimas už teikiamas 

paslaugas. 

3. Kalėdinių renginių organizavimas. 

4. Edukacinės aplinkos įtaka ugdymo procesui. 

Direktorė,  

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui 

Kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarti klausimai 

padės gerinti 

teikiamų paslaugų 

kokybę 

 

1. Naujų narių pristatymas. 

2. Lopšelio-darželio aplinkos gerinimo 

rezultatų aptarimas. 

3. Vaikų sveikatos stiprinimas lopšelyje-

darželyje. 

Tėvų komiteto 

pirmininkas, direktorė,   

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui, 

dietistė 

Spalio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarti klausimai 

padės gerinti 

teikiamų paslaugų 

kokybę 
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Saugos ir sveikatos komiteto veikla 

Dokumentų vedimas:    

Patvirtinti darbo planą  Direktorius 

 

Sausio mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas ir 

patvirtintas darbo 

planas 

 

Organizuoti saugos darbe instruktažą darbo 

vietoje 

Direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui 

Kartą per 

metus ir pagal 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pravestas 

instruktažas 

 

Darbuotojų mokymai: 

Skleisti dietologijos mokslo žinias įstaigos 

bendruomenei 

Dietistė Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Suteikta 

bendruomenės 

nariams informacija 

 

Organizuoti higieninius mokymus 

aptarnaujančiam personalui 

Dietistė Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Pravesti higieniniai 

mokymai 

 

Organizuoti higieninius mokymus virtuvės 

darbuotojams 

Dietistė Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Įtvirtins turimus 

įgūdžius ir žinias 

 

Organizuoti pedagogams higieninius ir pirmos 

pagalbos suteikimo mokymus  

Dietistė Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Darbuotojai įgys 

žinių reikalingų 

darbe su vaikais 

 

Darbo priežiūra: 

Vykdyti vaikų maitinimo priežiūrą Dietistė Pagal planą ir 

reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikų psichinės ir 

fizinės sveikatos 

saugojimas 

 

Kontroliuoti virtuvės higieninę būklę, maisto 

gaminimo procedūras 

Dietistė Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Audito rezultatų 

panaudojimas 

veiklos planavimui 

 

Tinkamai parinkti dietai rekomenduojamus 

produktus, sudaryti vaikų maitinimo 

valgiaraščius 

Dietistė Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikų maitinimas 

atitiks higienos 

reikalavimus 
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Kontroliuoti grupių ir patalpų higieninę-

sanitarinę būklę 

Direktorius, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Rezultatai bus 

aptariami pedagogų 

ir aptarnaujančio 

personalo 

gamybiniuose 

susirinkimuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

 

 

Kontroliuoti plovimo ir dezinfekavimo  

priemonių laikymą grupėse 

Direktorius, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Grupėse laikomasi 

saugos reikalavimų 

 

Kontroliuoti gaunamų maisto produktų kokybę, 

realizavimo terminus 

Dietistė Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikai bus 

maitinami 

kokybiškais maisto 

produktais 

 

Kontroliuoti kiemsargių darbą Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime vaikų 

saugumą ir tvarkingą 

aplinką 

 

Pastato ir teritorijos priežiūra: 

Vykdyti pastato techninę priežiūrą Direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui 

Du kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime vaikų 

saugumą 

 

Vykdyti statinio nuolatinius stebėjimus Direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui 

Kartą per 

mėnesį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime vaikų 

saugumą 

 

Stebėti lopšelio-darželio patalpas ir teikti 

pasiūlymus saugai darbe gerinti 

Saugos darbe komiteto 

nariai 

2017 m. 

periodiškai ir 

pagal reikmę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime vaikų 

ir darbuotojų 

saugumą 

 

Stebėti lopšelio-daželio teritoriją, teikti 

pasiūlymus, dėl saugos vaikų žaidimų vietose 

Saugos darbe komiteto 

nariai 

2017 m. 

periodiškai, ir 

pagal reikmę  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinsime vaikų 

ir darbuotojų 

saugumą 

 

Organizuoti darbuotojų sveikatos profilaktinį 

patikrinimą 

Direktorius, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

Liepos mėn. Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

Užtikrinsime 

darbuotojų saugą 
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specialistė įnašų lėšos 

Aprūpinti darbuotojus asmeninėmis saugos 

priemonėmis  

Direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui 

Pagal reikmę Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

įnašų lėšos 

Užtikrinsime 

darbuotojų saugą 

 

Teikti ataskaitą bendruomenės susirinkimo 

metu 

Direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui 

Rugsėjo, 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenė bus 

informuota apie 

veiklą lopšelyje-

darželyje 

 

 

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

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

Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas. 

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

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

svetainėje, Visagino savivaldybės tinklapyje. 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokytojų tarybos posėdžio 

2017 m. vasario 22 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. (4.2) MP-1 

 

 


