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VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“
2020 M. VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS

1. Mokinių skaičius ir klasių komplektai, kaita per dvejus mokslo metus.
2019 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuota 11 grupių:
Ankstyvasis amžius

Nuo 2 m. iki
Nuo 3 m. iki pradinio
Iš viso (vaikų
Priešmokyklinis amžius Grupių skaičius
skaičius)
pradinio ugdymo
ugdymo
2 grupės
1 grupė
6 grupės
2 grupės
11
191
Vaikų skaičius per dvejus metus:
2018 m. sukomplektuota 12 grupių – 203 vaikai.
2019 m. sukomplektuota 11 grupių – 191 vaikai.
1. Specialiųjų poreikių mokinių skaičius, pateiktas procentine išraiška nuo bendro mokinių skaičiaus spalio 1 d. (besimokančių pagal
pritaikytas bendrojo lavinimo programas).
2. Specialiųjų poreikių mokinių 5 vaikai – 2 %.
3. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius, pateiktas procentine išraiška nuo bendro mokinių skaičiaus spalio 1 d.
Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius 4 vaikai – 2 %.
4. Mokiniams teikiama specialioji ir socialinė pagalba (logopedas, spec. pedagogas, mokytojo padėjėjas, psichologas, soc. pedagogas ir
kt.).
Mokiniams teikiama logopedo ir psichologo pagalba. Psichologas teikia paslaugą 8 vaikams, logopedas – 35 vaikams.
5. Neformaliojo švietimo paslaugos (būrelių pasiūla ir paklausa), mokinių užimtų neformaliajame švietime, dalis savo mokykloje ir
kitur. Būreliai mokykloje: šokių būrelis „D-dance“ – 80 vaikai, folkloro būrelis „Pasagėlė“ – 68 vaikai, Krepšinio būrelis – 11 vaikų, Futboliuko būrelis –
20 vaikų. Kitose miesto neformaliojo švietimo mokyklose būrelius lanko 15 vaikų.
6. Mokytojų skaičius ir kvalifikacinės kategorijos (mokytojų kvalifikacinės kategorijos pateikiamos procentine išraiška nuo bendro
mokyklos mokytojų skaičiaus.
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Lopšelyje-darželyje dirbo 22 pedagoginiai darbuotojai.
Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją turi 9 pedagogai – 41 %.
Muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 1 pedagogas – 5 %.
Auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 4 pedagogai – 18 %.
Auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 5 pedagogai – 23 %.
Logopedo kvalifikacinę kategoriją 1 pedagogas – 5 %.
Neatestuoti 2 pedagogai – 9%
7. Įgijusių priešmokyklinį išsilavinimą mokinių dalis 18%, (37 vaikai).
8. Kiti mokinių pasiekimai (prizinės vietos, olimpiadose, konkursuose, varžybose).
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“.
Surinkta lėšų iš 2 % gyventojų pajamų mokesčio paramos – 2019 m. 796,55 Eur, likutis 2019 m. pradžioje – 1062,40 Eur, likutis metų
pabaigoje 1409,35 Eur.
II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ
2019 metais buvo išsikelti veiklos prioritetai:
1. Teikiamų paslaugų (ugdymo, priežiūros, tėvų švietimo) kokybės užtikrinimas.
2. Sveikos gyvensenos sampratos puoselėjimas bendruomenėje.
3. Tautinio, pilietinio ir kultūrinio tapatumo ugdymas bendruomenėje.
Jų pagrindu suformuluoti tikslai, uždaviniai ir numatytos priemonės yra įgyvendintos ir tai atsispindi 2019 m. veiklos plano situacijos analizėje.
Užtikrinome vaiko prigimtinių, kultūros, taip pat, ir etninių, socialinių bei pažintinių poreikių tenkinimą, kokybišką ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą. Pedagogai neapsiriboja vien tik ugdymo programų įgyvendinimu, su ugdytiniais dalyvauja ir
respublikiniuose konkursuose bei projektuose.
Norisi išskirti šiuos ugdytinius ir jų mokytojus: meninio ugdymo mokytoja Inga Cicėnienė su lopšelio-darželio komanda organizavo regioninį
lietuvių liaudies šokių ir ratelių festivalį „Suk, suk satelį“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės dalyvauja respublikiniame projekte „Ątsinaujinęs
futboliukas“. Meninio ugdymo mokytoja Inga Cicėnienė su ugdytiniais dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių – Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse
„Tramtatulis“. Auklėtojos Regina Luniova ir Nadežda Kardelienė, Laima Umbrasienė su ugdytiniais dalyvavo respublikiniuose konkursuose „Prisikėliau
žaidimui“, „Šiltais jausmais pražydo tvoros“. Auklėtojos Violeta Svikščienė ir Lida Aksionova su ugdytiniais dalyvavo respublikiniuose konkursuose
„Kuriame pilį Gediminui“, „Baltojo angelo paslaptis“, „Draugystės pynė“, Rita Skromnienė ir Asta Skutkevičienė su ugdytiniais dalyvavo „Sveikatiados
iššūkyje 400 gr. Daržovių kasdien“, Asta Mainelienė ir Regina Luniova dalyvavo respublikinėje parodoje „Kai suskambės barškučiai“, Lida Aksionova ir
Jūratė Briskmanienė su ugdytiniais dalyvavo Lietuvos olimpinės akademijos respublikiniame piešinių konkurse „Mes sportuojame“, Lida Aksionova ir
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Violeta Svikščienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinime pedagogų kūrybinės veiklos projekte „Metų laikai – mano daraugai“, priešmokyklinio ugdymo
pedagogė Violeta Liškevičienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje, skirtoje Tarptautinei žavėjimosi augalais dienai
„Augalų žavadienis“, Daiva Derenčiūtė ir Asta Skutkevičienė su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame sveikatos stiprinimo projekte „Sveikatiados iššūkis –
nei dienos be mankštos“, Inda Cicėnienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje muzikinėje šventėje „Auksinis rudenėlis“, Jūratė Juršienė, Asta
Skutkevičienė, Rita Skromnienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Baltojo angelo paslaptis“, Laima Umbrasienė, Asta
Skutkevičienė, Asta Mainelienė, Violeta Liškevičienė, Dangira Sadovnikaitė, Rita Skromnienė su ugdytiniais dalyvavo tarptautiniame projekte „Draugystės
pynė – kūrybinis darbas – mandala“, Irena Vaiciukevič su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, Daiva Bileišienė,
Irena Vaiciukevič, Nadežda Kardelienė, Regina Luniova, Violeta Svikščienė, Lida Aksionova, Jūratė Juršienė, Marytė Nikolajeva su ugdytiniais dalyvavo
respublikiniame lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ vaikų ir mokytojų projekte-konkurse „Žiemos užburti“, Violeta Liškevičienė su ugdytiniais dalyvavo
Sveikatiados iššūkyje – grūdiniai produktai – socialiniame tinkle Facebook, Lida Aksionova, Jūratė Briskmanienė su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame
projekte „Kas skaito rašo duonos neprašo“, Daiva Bileišienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Vyturėlis – pavasario
šauklys“, Jūratė Juršienė, Violeta Liškevičienė, Dangira Sadovnikaitė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Raidelė prie
raidelės susideda žodelis“, Marytė Nikolajeva ir Irena Vaiciukevič dalyvavo Lietuvos vaikų interaktyvaus gamtamokslinio ugdymo projekte „Auginu 2018“,
Jūratė Juršienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žemė – mūsų širdyje“, Rita Skromnienė, Violeta Liškevičienė, Asta
Skutkevičienė, Daiva Bileišienė, Jūratė Juršienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje parodoje „Velykinis atvirukas“
Vyko bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Sudarytos sutartys su Visagino socialinių paslaugų centru, Utenos lopšeliu-darželiu
„Voveraitė“, Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Šypsenėlė“,Visagino „Žiburio“ pagrindine mokykla, Visagino biblioteka ir Lietuvos lopšeliais-darželiais
„Ąžuoliukas“. Gerosios darbo patirties sklaida vyksta miesto ir respublikos lygmenimis. Organizuota respublikinė konferencija skirta ikimokyklinių įstaigų
pedagogams „Meno kalba“. Konferencijoje pranešimus pristatė pedagogės iš Zarasų Lakštingalos mokyklos, Marijampolės lopšelio-darželio „Šypsenėlė“,
lopšelio-darželio pedagogės, Asta Mainelienė, Danutė Remeikienė, Inga Cicėnienė, Lida Aksionova, Jūratė Briskmanienė, Rita Skromnienė, Jūratė Juršienė,
Violeta Liškevičienė.
2019 m. pabaigoje inicijavau bendruomenės dalyvavimą miesto Kalėdinių renginių programose. Inicijavau bendruomenės dalyvavimą
Kalėdinių eglučių puošime. Lopšelį-darželį atstovavo auklėtoja Lida Aksionova – ji pristatė savo kūrybos ateities eglutę.
Atnaujinta lopšelio-darželio internetinė svetainė – toliau tobulinama. Įvestas interneto ryšys į visas grupes. Pedagogai turės galimybę IKT
panaudoti ugdymo procese.
Apšiltintas lopšelio-darželio pastatas, remonto darbai užbaigti. Pradėtos tvarkyti lauko edukacinės erdvės: pastatyti 2 sporto kompleksai ir kitos
priemonės. 2020 metais numatyta lopšelio-darželio takelių trinkelių remontas (labai bloga būklė).
Lopšelyje-darželyje teikiamos vaikų maitinimo paslaugos. Maitinimas organizuojamas pagal Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą patvirtintą lopšelio-darželio direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. (1.7) V-188. Maitinimo
valgiaraščiai derinami su Visagino valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir tvirtinami lopšelio-darželio direktoriaus. Ugdytiniams suteikta galimybė
maitintis tris kartus per dieną, gauti nemokamą ir lengvatinį maitinimą (Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, išlaikymą Visaginosavivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašasdydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas patvirtintas Visagino savivaldybės
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tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-69). Siekiant 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. Lopšelyje- darželyje praplėstas interneto tinklas, įsigijome 4
nešiojamus kompiuterius ir 3 stacionarius kompiuterius, 2 dulkių siurblius, posėdžių stalą, kėdes lankytojams 30 vnt., 16 vnt. roletų, 1 elektrinį virimo katilą,
1 mėsmalę, 60 vnt. pagalvių, 1 liaudišką būgną, žaidimų aikštelės įrangą 3 vnt., edukacinę įrangą 3 vnt., supynes 2 vnt., lauko stalą 1 vnt., aikštelės dangą su
įrengimu, vėjapjovę, audinį užuolaidoms.
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 veiklos sričių kokybės
užtikrinimą. Šiuo metu direktoriaus pavaduotojas ugdymui užima 0,5 etato ir jis atsako už ugdymo proceso organizavimą ir mokinių registro tvarkymą.
Visas kitas jo funkcijas atlieka lopšelio-darželio direktorius, tačiau kokybiškai atlikti tų funkcijų neįmanoma.
Strateginiame 2020–2022 metų plane numatytos lėšos ugdymo programų įgyvendinimui. Vykdydami einamąją finansų kontrolę, prižiūrėjome,
kad lėšos būtų naudojamos pagal straipsnius. Tėvų susirinkimų metu teikėme informaciją apie pastato apšiltinimo darbų eigą, kitų lopšelio-darželio objektų
remonto darbų eigą, mokestį už suteiktas paslaugas, vaikų maitinimą pagal naujai parengtus maitinimo valgiaraščius, ugdymo procesą ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupėse. Rengėme logopedo, psichologo konsultacijas tėvams apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą. Psichologė atliko tyrimą
„Auklėtojų komunikacijos su vaikais stilius“ kurio rezultatus aptarsime 2019 m. sausio mėnesį.
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.
Lopšelio-darželio 2019 m. veiklos plane numatytas strateginis tikslas – užtikriti efektyvų finansinių, materialinių išteklių valdymą, kokybišką
vaiko ugdymą, kuriant modernią, saugią, higienos reikalavimus atitinkančią aplinką. Šiam tikslui pasiekti siekėme užtikrinti kokybišką ugdymą, plėtėme
įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, siekėme bendruomenės narių tarpusavio supratimo, teikėme socialinę paramą priešmokyklinio amžiaus
vaikams, stiprinome vaikų sveikatą, gerinome mitybą, prižiūrėjome ir siekėme atnaujinti lopšelio-darželio aplinką.
2019 m. organizavome tradicinius renginius numatytus pedagogų ugdymo planuose. Lopšelio-darželio kultūrinį gyvenimą pagyvina rengiamos
parodos. Plane numatytos 11 parodų, Pedagogai organizuodami parodas įtraukė ir kitus kolegas, bei vaikų šeimų narius. Visos parodos labai gražios.
Organizuotos ekskursijos, sportinės pramogos, varžybos vaikams.
Planuojant renginius, atsižvelgiama į prioritetus metams, paisoma jau nusistovėjusių tradicijų, kuriamos naujos tradicijos. Įvykusių renginių,
konkursų, švenčių, išvykų veiklų trumpi pristatymai ir/ar nuotraukos, sveikinimai laureatams talpinami stenduose ir internetinėje svetainėje
www.visaginoazuoliukas.lt., www.visaginas.lt, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Facebook paskyroje.
2019 m. ugdymo procesą organizavome pagal direktoriaus patvirtintą ikimokyklinio ugdymo(si) programą „Ąžuoliuko takeliu“,
priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Ugdėme vaikų socialinę, pažinimo, sveikatos saugojimo, komunikavimo, meninę, kompetencijas. Ugdytinių
tėvai kiekvienais metais turi galimybę rinktis priešmokyklinio ugdymo modelius. Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymo turinys planuojamas vieneriems
mokslo metams, priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos organizavimo tvarkos apraše, kurį aptarus Mokytojų taryboje tvirtino direktorius. Ugdymo turinio
įgyvendinimas atsispindi trumpalaikiuose planuose, projektuose. Atlikę ugdymo turinio vertinimą pedagogai diferencijavo ir individualizavimo ugdymą,
pritaikė pagal ugdytinių poreikius. Pedagogai pasitelkdami tėvus rengė projektus. Projektų įgyvendinimo metu vaikai įgijo žinių, mokėsi gražaus
bendravimo, vaikų tėvai buvo partneriai ir pagalbininkai. Pedagogai išplėtė savo kompetencijas.
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Siekiant užtikrinti sveikatos įgūdžių ugdymo kokybę saugioje aplinkoje inicijavome vaikų maitinimo organizavimą. Nurodėme atlikti vidaus
auditą pagal geros higienos praktikos taisykles. Audito metu buvo išaiškintos nesaugios ir neatitinkančios higienos normų reikalavimų vietos maisto
gaminimo patalpose. Buvo atliktas kosmetinis virtuvės patalpų remontas iš įstaigos biudžeto lėšų. Strateginiame veiklos plane nurodyta, kad lopšeliodarželio virtuvės patalpose būtinas visų maisto gaminimo patalpų remontas. Maisto gaminimo patalpų remontas bus pradėtas 2020-06-15.
Į priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą integravome tarptautinę programą „Laikas kartu“. Nuolat domimasi šios programos
įgyvendinimu, nes ji skirta vaikų emocinių įgūdžių tobulinimui. Vyresniojo amžiaus grupėse vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“ – socialiniams
įgūdžiams tobulinti, kitose amžiaus grupėse – Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą labai svarbu turtinti, plėsti grupių edukacinę aplinką. Papildėme grupių edukacines aplinkas naujomis
ugdymo priemonėmis, žaislais baldais (atsižvelgiant į lėšas).
Pateikėme Visagino savivaldybės administracijai Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ būtinų remontuoti objektų sąrašą.
Nuolat informavome ir konsultavome tėvus pedagoginiais, vaikų maitinimo ir vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais.
2019 metų mokyklos giluminio veiklos kokybės įsivertinimo išvados
Įsivertinimo (vidaus audito) grupė, patvirtinta 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. (1.7) V-308 „Dėl lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo
vykdymo“, kasmet atlieka veiklos įsivertinimą, tačiau 2019 metais veiklos vertinimas neatliktas dėl subjektyvių priežasčių: sumažinta direktoriaus
pavaduotojo ugdymui etato apimtis iš 0,75 iki 0,5 etato. Tačiau aptarus su pedagogais ugdymo proceso tobulinimą, pastebėta, kad lopšelyje-darželyje
nepilnai įdiegtas internetinis ryšys, nepakanka kompiuterių bei spausdintuvų pedagogams, internetinė lopšelio-darželio svetainė neatitinka nustatytų
reikalavimų.
Rekomendacijos 2020 m. veiklos planui.
1. Įdiegti internetinę sistemą „Mano darželis“.
2. Tęsti lopšelio-darželio internetinės svetainės atnaujinimo darbus, skelbti informaciją apie grupės veiklas internetinėse svetainėse ir uždarose
internetinėse grupių tėvų socialinėse grupėse.
Išorės vertinimo, kontrolieriaus, vidaus audito tarnybų ir kitų institucijų išvados
Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Patikrinimo rūšis: planinė. Patikrinimo aktas 2019 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 66VMĮP-243.
Trūkumų nerasta.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Visagino skyrius. Užkrečiamosios ligos
židinio epidemiologinės diagnostikos aktas 2019 m. gegužės 29 d. Nr. (9-2416.3.3) PA-3852, 2019 m. spalio 24 d. Nr. (9-2416.3.3) PA-7896, 2019 m. spalio
30 d. Nr. (9-2416.3.3) PA-8132. Nurodymai duoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Daliai Cvečkovskienei. Padėtis kontroliuojama.
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III SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS. PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

INFORMACINIŲ KOMPIUTERINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UGDYMO PROCESE
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
Strateginis tikslas – Užtikrinti efektyvų finansinių, materialinių išteklių valdymą, kokybišką vaiko ugdymą, kuriant modernią saugią, higienos reikalavimus
atitinkančią aplinką.
Tikslas – Užtikrinti kokybišką ugdymą
1 uždavinys. Siekti, kad visų lygių ugdymosi programos (bendrosios ir individualios) tenkintų ugdytinių poreikius ir užtikrintų jų kompetencijų plėtrą.
2 uždavinys. Diegti IKT ugdymo procese
3 uždavinys. Taikyti projektinį metodą ugdymo organizavime.
4 uždavinys. Tobulinti tėvų informavimo ir švietimo sistemą apie vaiko ugdymą(si), pasiekimus, priežiūrą.
5 uždavinys. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėje.
Parengti vaikų grupių sąrašus.
Direktorė I. Oficerova
Iki rugsėjo 1 d.
Intelektualiniai
Sukomplektuota 11
grupių.
Tvarkyti mokinių registro duomenų
Direktoriaus pavaduotoja Iki rugsėjo 5 d.
Intelektualiniai
Užfiksuoti vaikų
bazę.
ugdymui D. Remeikienė
skaičiaus pokyčiai
Pastovių veiklų (muzikos, kūno
Direktoriaus pavaduotoja Iki rugsėjo 1 d.
Intelektualiniai
Parengti tvarkaraščiai
kultūros) grafiko sudarymas.
ugdymui D. Remeikienė
Vaikų maitinimo grafiko sudarymas Maitinimo organizatorė
Iki rugsėjo 1 d.
Intelektualiniai
Parengtas maitinimo
D. Cvečkovskienė
grafikas pagal
amžiaus grupes
Organizuoti ikimokyklinį ugdymą
Direktoriaus pavaduotoja Visus metus
Mokinio krepšelio Vaikai tenkins
pagal ikimokyklinio ugdymo ir
ugdymui
lėšos
prigimtinius, kultūros,
ugdymosi programą „Ąžuoliuko
D. Remeikienė
socialinius,
takeliu“
pažintinius poreikius,
ugdys vertybines
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2

Organizuoti priešmokyklinį ugdymą
pagal Priešmokyklinio ugdymo
bendrąją programą.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
D. Remeikienė

Visus metus

Įdiegti internetinę sistemą „Mano
darželis“

I. Oficerova
D. Remeikienė
A. Ramonienė
J. Juršienė
V. Liškevičienė
D. Sadovnikaitė

Vasario mėn.
Lapkričio mėn.

Intelektualiniai

Ankstyvojo amžiaus
metodinės grupės
pirmininkas

Lapkričio mėn.

Intelektualiniai

Rengti informaciją tėvams, sveikatos Grupių auklėtojos
stiprinimo, ugdymo klausimais.

Mokslo metų
bėgyje

Intelektualiniai

Pagal vaikų amžių organizuoti

Kasdien

Intelektualiniai

Priešmokyklinio ugdymo metodinės
grupės pasitarimas
„Vaiko brandumas ir adaptacija
pirmoje klasėje“.

Ankstyvojo amžiaus metodinės
grupės pasitarimas „Adaptacija –
pirmas mažylio žingsnis lopšelyje“.

Grupių auklėtojos

3

4

5

nuostatas
Mokinio krepšelio Užtikrinta optimali
lėšos
vaikų raida, padedant
pasirengti mokytis
pagal pradinio
ugdymo programą
Tėvų įnašų lėšos
Kokybiškas ugdymas
Intelektualiniai
„Žiburio“ pagrindinės
mokyklos pirmos
klasės mokytoja
pasidalina
pastebėjimais apie
buvusių
priešmokyklinukų
adaptaciją mokykloje,
jų brandumą.
Aptariami sunkumai ir
pasiekimai, priimami
sprendimai vaiko
adaptacijos
laikotarpiui
palengvinti
Pateikiama aktuali
informacija ugdytinių
tėvams, pedagogams
patalpinama
www.visaginoazuoliu
kas.lt, lopšeliodarželio Facebook
paskyroje
Judrūs ir aktyvūs

6
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1
aktyvią vaikų fizinę veiklą lopšeliodarželio erdvėse ir kieme

2

3

4

Atlikti vaikų pasiekimų ir pažangos
vertinimus kiekvienoje amžiaus
grupėje.

Grupių auklėtojos, kiti
pedagoginiai specialistai

Du kartus per
metus

Intelektualiniai

Reguliariai organizuoti vaikų
pasivaikščiojimus lauke.

Grupių auklėtojos

Kiekvieną dieną

Intelektualiniai

Organizuoti vaikų maitinimą, pagal
patvirtintus valgiaraščius.

D. Cvečkovskienė

Nuolat

Intelektualiniai
Tėvų įnašų lėšos

Tęsti plokščiapėdystės profilaktikai
skirtos programos „Mano kojytės
sveikos, gražios ir miklios“
vykdymą.

D. Remeikienė, D.
Cvečkovskienė
Grupių auklėtojos

Per mokslo metus

Intelektualiniai

Inicijuoti ir vykdyti projektus
sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimo temomis grupėse.

Grupių auklėtojos

Pagal
perspektyvinius
grupių planus

Intelektualiniai

Organizuoti varžybas „Sveikuolių
kalvė“ (su dviratukais ir
paspirtukais).

J. Juršienė
V. Liškevičienė
D. Sadovnikaitė

Gegužės mėn.

Intelektualiniai

5
vaikai.
Organizuojamos kūno
kultūros valandėlės
sporto salėje, baseine,
darželio kieme
Veiklos
organizavimas pagal
vaikų galimybes ir
poreikius
2 kartus per dieną eina
pasivaikščioti (jei
leidžia oro sąlygos)
Maisto ruošimas ir
maisto įvairovė
atitinka vaikų amžiaus
ypatumus ir sveiką
mitybą
Kiekvienoje grupėje
organizuojami kojų
mankštos žaidimai;
pagamintos priemonės
plokščiapėdystės
profilaktikai.
Įgyvendinti grupių
projektai,
propaguojantys sveiką
gyvenimo būdą,
aplinkos saugojimą,
teisingą mitybą.
Dalyviai
priešmokyklinių
grupių ugdytiniai ir
„Žiburio“ pagrindinės
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4

Organizuoti saugaus eismo dieną.

D. Remeikienė

Rugsėjo mėn.
Balandžio mėn.

Intelektualiniai

Organizuoti praktines veiklas
grupėse „Vaisiai, daržovės-skanu ir
sveika“.

Grupių auklėtojos

Per mokslo metus

Žmogiškieji
ištekliai

Organizuoti rytinę mankštą.

Grupių auklėtojos

Kasdien

Intelektualiniai

Organizuoti prevencinius renginius
prieš vaikų smurtą.

Sveikatingumo darbo
grupė

Lapkričio mėn.
Kovo mėn.
Gegužės mėn.

Intelektualiniai

Reguliariai organizuoti grupėse
sveikatos dieną.

Grupių auklėtojos

Kiekvieną mėnesio
penktadienį

Intelektualiniai

Organizuoti ekskursijas į mišką

Grupių auklėtojos

Atsižvelgiant į oro
sąlygas

Intelektualiniai

Dalyvauti tarptautinės programos
„Zipio draugai“ įgyvendinime
(vyresniųjų grupių vaikai)

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė
Grupių auklėtojos

Visus metus

Intelektualiniai,
MK lėšos

Dalyvauti programos „Laikas kartu“
įgyvendinime.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė
Priešmokyklinio ugdymo

Nuo rugsėjo mėn.

Intelektualiniai,
MK lėšos

5
mokyklos pirmokai
Organizuotas
susitikimas su
Visagino policijos
atstovais. Susitikimo
dalyviai ikimokyklinio
ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai
Veikla organizuojama
specialiai įrengtame
maisto gaminimo
kambaryje
Visos grupės
dalyvauja mankštoje
Geri tarpusavio
santykiai, mokėjimas
bendrauti ir
bendradarbiauti.
Sistemingas sveikatos
dienų pravedimas
visose grupėse
Vaikai pratinsis
daugiau vaikščioti,
aktyviai judėti, išmoks
judrių žaidimų
Įgyti socialinių ir
emocinių sunkumų
įveikimo gebėjimai
vyresniojo amžiaus
grupėse (5 m).
Integruotas socialinis
ir emocinis ugdymas į
Priešmokyklinio
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pedagogai
Rengti ilgalaikius planus

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė

2020-09-10

Intelektualiniai

Rengti savaitinius teminius planus.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
D. Remeikienė
Pedagogai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
D. Remeikienė,
Pedagogai

Visus metus

Intelektualiniai

2020m. gegužės
mėn.
2020 m. rugsėjo
mėn.

Intelektualiniai

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė
ir
Koordinacinė vidaus
audito (KVA) darbo
grupė
Direktorė I. Oficerova,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė

Visus metus

Intelektualiniai

Per mokslo metus

MK lėšos
Tėvų įnašų lėšos

Direktorė I. Oficerova

Visus metus

Intelektualiniai

Pedagogai

1 kartą per mėnesį

Intelektualiniai

Vertinti vaiko pasiekimus ir
gebėjimus pagal Ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų aprašą

Tęsti vidaus auditą, kaip pagrindinę
veiklos tobulinimo priemonę.

Kurti vidaus ir išorės aplinką,
atitinkančią vaikų amžių, poreikius
bei interesus
Organizuoti budinčiosios grupės
darbą
Sistemingai atnaujinti informacinę
medžiagą grupių tėvų kampeliuose,
stenduose

5
ugdymo bendrąją
programą.
Parengti ugdymo
proceso organizavimo
planai
Užtikrins sisteminga
ugdomosios veiklos
organizavimą
Pedagogai išmoks ir
gebės stebėjimo
metodu grįsti veiklos
planavimą, vaikų
ugdymą. Pedagogai
kartu su tėvais,
specialistais vertins
vaikų gebėjimus.
Atliktas platusis
auditas pagal
ikimokyklinio
ugdymo mokyklos
vidaus audito
metodiką
Sukurta edukacinė
aplinka darželio kieme
ir viduje, skatinanti
visapusišką vaikų
ugdymąsi
Tėvams suteikta
kokybiška paslauga
Stenduose talpinama
informacija apie
savaitės, mėnesio
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1
Organizuoti grupių tėvų
susirinkimus

Mokytojų tarybos posėdžiai
1. 2019 m. veiklos plano įvykdymo
aptarimas.
2. 2020 m. veiklos plano
pristatymas.
3. Einamieji klausimai
1. Planavimas , naudojant internetinę
sistemą „Mano darželis“
2. Einamieji klausimai.
1. Pasiruošimas naujiems mokslo
metams:
Rugsėjo pirmosios šventės
organizavimas.
Grupių edukacinių aplinkų
paruošimas.
Ilgalaikis ir trupalaikis planavimas.
2. Organizaciniai informaciniai
klausimai.
1. Veiklos vertinimo rezultatų
pristatymas (giluminis auditas).
2. Įstaigos veiklos 2020 m. analizė.
3. 2021 m. prioritetinių veiklos
krypčių numatymas.
Metodinės tarybos posėdžiai
1. Mokytojų metodinės tarybos
veiklos plano 2020 m. projekto

2

3

4

5

Direktorė I. Oficerova,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
D. Remeikienė ,
Pedagogai

2 kartus per metus

Intelektualiniai

I. Oficerova
D. Remeikienė

Sausio mėn.

Intelektualiniai

I. Oficerova
D. Remeikienė

Balandžio mėn.

Intelektualiniai

IKT taikymas ugdymo
procese

I. Oficerova
D. Remeikienė

Rugpjūčio 30 d.

Intelektualiniai

Pasiruošta naujiems
mokslo metams

I. Oficerova
D. Remeikienė

Gruodžio 3 d.

Intelektualiniai

Pateikti audito
rezultatai, numatytos
veiklos tobulinimo
sritys

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė

2020-01-03

Intelektualiniai

Pritarta plano
projektui.

veiklą
Įvykę susirinkimai,
perteikta aktuali
informacija, išklausyta
tėvų nuomonė,
numatytos spręstinos
problemos
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1
svarstymas.
2. Renginių organizavimas ir
atsakingi asmenys.
3. Pedagoginės veiklos ir
kvalifikacijos tobulinimo
savianalizės pateikimas.
4. Organizaciniai informaciniai
klausimai.
1. Edukacinių aplinkų kūrimas lauke
(visais metų laikais) – pažįstu,
atrandu, tyrinėju, kai judu, aktyviai
gyvenu. Kiekvienos grupės
pedagogų komanda teikia
pasiūlymus dėl lauko erdvių
sukūrimo (o gavus pritarimą įrengia
pasiūlytą lauko erdvę su
administracijos ir tėvų pagalba).
1. Lopšelio-darželio ikimokyklinio
ugdymo programos „Ąžuoliuko
takeliu“ įsivertinimas ir papildymas.
2. Ankstyvojo, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų aprašų užpildymo
aptarimas. Gautos informacijos
pateikimas tėvams.
3. Organizaciniai informaciniai
klausimai.
1. Projektų pristatymas.
2. Seminarų medžiagos perteikimas
kolegėms.

2
Metodinės tarybos
pirmininkė

Direktorė I. Oficerova,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė
Metodinės tarybos
pirmininkė

3

4

5
Susitarta dėl renginių
organizavimo.

2020-03-17

Intelektualiniai
MK
Tėvų lėšos

Sukurta veiksminga,
skatinanti vaikus
veikti, įdomi aplinka:
atskiros edukacinės
aplinkos visoje
darželio teritorijoje.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė
Metodinės tarybos
pirmininkė
Pedagogai

2020-05-12

Intelektualiniai

Papildytas
ikimokyklinio
ugdymo programos

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė
Metodinės tarybos
pirmininkė
Pedagogai

2020-09-22

„Ąžuoliuko takeliu“
turinys – informacinių
technologijų taikymas
ugdymo procese.

Intelektualiniai

Pristayti grupių
projektai, pasidalinta
darbo patirtimi.
Perteikta naudinga
informacija iš
seminarų
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Mokyklos kultūra
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo
laikas

Reikalingos
lėšos,
ištekliai

Sėkmės
kriterijai
(laukiamas
rezultatas)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

Strateginis tikslas – Užtikrinti efektyvų finansinių, materialinių išteklių valdymą, kokybišką vaiko ugdymą, kuriant modernią saugią, higienos reikalavimus
atitinkančią aplinką.
Tikslas. Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
1 uždavinys. Inicijuoti įvairias veiklas (ieškoti naujų formų), kurios plėtotų tautinį, kultūrinį, pilietinį suvokimą.
2 uždavinys. Puoselėti tradicijas, atsižvelgiant į bendruomenės narių poreikius.
3 uždavinys. Kurti įstaigoje savitas, kiekvienam bendruomenės nariui priimtinas tradicijas, atkreipiant dėmesį į įstaigos savitumą, kultūrą, papročius,
vienijančius visą bendruomenę.
Organizuoti tradicinius šventinius renginius
Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“
Danutė Remeikienė
2020-01-13
Intelektualiniai
Suteikta galimybė
minint Sausio 13 - ąją.
vaikams atskleisti
gabumus ir talentus,
Vasario 16 d. šventė
Pedagogai
2020-02-14
Intelektualiniai
sukurta šventiška
MK lėšos
atmosfera,
Viktorina „Po gimtinės ąžuolėliais“
Violeta Liškevičienė
2020-02-19
Intelektualiniai
skatinamas šiltas,
Dangira Sadovnikaitė
draugiškas
Jūratė Juršienė
bendravimas ir
bendradarbiavimas
Užgavėnės
Dangira Sadovnikaitė
2020-02-25
Intelektualiniai
su bendraamžiais,
Lida Aksionova
MK lėšos
tėvais, pedagogais.
Asta Mainelienė
Asta Skutkevičienė
Violeta Svikščienė
Laima Umbrasienė
Violeta Liškevičienė
Kovo 11 d. šventė „Lietuva - tai aš, Lietuva Jūratė Juršienė
2020-03-10
Intelektualiniai
mes“, su „Žiburio“ pagrindinės mokyklos
Violeta Liškevičienė
MK lėšos
ketvirtokais.
Dangira Sadovnikaitė

14
1

Daželio gimtadienis.

Vaikų Velykėlės
„Rieda margučiai, šypsosi vaikučiai“ (veikla
grupėse).
Išleistuvių šventė „Lik sveikas, darželi“.
Rugsėjo 1- osios šventė.
Rudens palydėjimo šventė.
Advento popietė.
Kalėdinė šventė ,,Vaikystės Kalėdos“.

Organizuoti netradicinius renginius
Pramoga - iškyla - akcija „Žiemos taku“.

Piešinių pleneras „Ką vadinam Gimtine?“.

2

3

4

Rita Skromnienė
Jūratė Juršienė
Lida Aksionova
Dangira Sadovnikaitė
Violeta Liškevičienė
Inga Cicėnienė
Danutė Remeikienė
Pedagogai

2020-03

Jūratė Juršienė, Dangira
Sadovnikaitė,
Violeta Liškevičienė
Pedagogai
Inga Cicėnienė

2020-05

Intelektualiniai

2020-09-01
2020-10

Intelektualiniai
Intelektualiniai

Inga Cicėnienė
Pedagogai
Muzikos vadovė
Inga Cicėnienė

2020-12
2020-12-22

Intelektualiniai
Intelektualiniai
Tėvų lėšos

Violeta Svikščienė
Lida Aksionova
Aldona Kėkštienė
Tėvai
Rita Skromnienė
Asta Skutkevičienė

2020 m.

Intelektualiniai

2020-02

Intelektualiniai

5

Intelektualiniai
Tėvų lėšos

2020-04 (14-17) Intelektualiniai

Sutelkta
bendruomenė
bendram tikslui
Sutelkta
bendruomenė
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Akcija ,,Gėlytę sodinu - darželį puošiu“.

Rita Skromnienė
Asta Skutkevičienė

2020-03

Intelektualiniai

Pasaka „Pelytė riestanosytė“.

Irena Vaiciukevič
Daiva Bileišienė

2020-04

Intelektualiniai

Šeimos šventė „Tau, mamyte ir tėveli, gražūs
žodeliai“.

Irena Vaiciukevič
Daiva Bileišienė
Muzikos vadovė
Inga Cicėnienė
Rita Skromnienė
Asta Skutkevičienė
Violeta Svikščienė
Lida Aksionova
Muzikos vadovė
Inga Cicėnienė
Laima Umbrasienė
Marytė Nikolajeva
Muzikos vadovė
Inga Cicėnienė
Asta Mainelienė
Daiva Bileišienė

2020-05

Intelektualiniai

Šeimos šventė „Šeima - tai mažas pasaulis
sukurtas su meile“.
Šeimos šventė „Mes viena šeima“.

Šeimos šventė „Pabūkime kartu“.

Šeimos šventė - išvyka „Drauge smagiau“.

5

Sukurta šventiška
atmosfera,
skatinamas šiltas,
draugiškas
bendravimas ir
bendradarbiavimas
su bendraamžiais,
tėvais, pedagogais.
Sukurta šventiška
atmosfera,
skatinamas šiltas,
draugiškas
bendravimas ir
bendradarbiavimas
su bendraamžiais,
tėvais, pedagogais.
.

2020-05

Intelektualiniai

2020-05

Intelektualiniai

2020-05

Intelektualiniai

2020-05

Intelektualiniai

Sukurta šventiška
atmosfera,

6

16
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Šeimos šventė „Mamytę myliu, tėvelį myliu“.

Daiva Derenčiūtė
Asta Skutkevičienė

2020-05

Intelektualiniai

Šeimos šventė.

Nadežda Kardelienė
Marytė Nikolajeva
Kristina Ragauskienė
Regina Luniova
Kristina Ragauskienė
Regina Luniova

2020-05

Intelektualiniai

2020-05

Intelektualiniai

2020-11

Intelektualiniai

Daiva Derenčiūtė
Asta Skutkevičienė

2020-01

Intelektualiniai

Regina Luniova
Kristina Ragauskienė
Jūratė Juršienė Dangira
Sadovnikaitė
Irena Vaiciukevič
Daiva Bileišienė
Asta Mainelienė
Daiva Bileišienė
Laima Umbrasienė
Marytė Nikolajeva
Violeta Liškevičienė
Dangira Sadovnikaitė
Jūratė Juršienė
Violeta Liškevičienė
Dangira Sadovnikaitė

2020-01

Intelektualiniai

2020-01

Intelektualiniai

2020-02

Intelektualiniai

2020-02

Intelektualiniai

2020-02

Intelektualiniai

2020-02

Intelektualiniai

Jūratė Juršienė
Dangira Sadovnikaitė
Daiva Derenčiūtė
Asta Skutkevičienė

2020-02

Intelektualiniai

2020-03

Intelektualiniai

Atsisveikinimas su lopšeliu „Sudie
barškučiai“.
Pramoga - popietė „Mus puošia pirštinėlės“.
Sveikatos stiprinimo renginiai
Sportinė pramoga „Pasistatėm sniego senį....“.
Sportinė pramoga lauke „Besmegenių šalyje“.
Viktorina „Aš žinau“ (sveikatos tema).
Sportinė pramoga „Su rogutėm aš važiuoju“.
Sportinė pramoga „Čiuku čiuku traukinuku“ su
„Boružėlių“ grupės vaikais
Sportinės varžybos su tėvais ir vaikais
„Sportuok, žaisk ir juokis“
Sporinės varžybos „Sportuojame kartu“
(„Pelėdžiukų ir Ąžuoliuko mokyklėlės“).
Sportinės varžybos su tėvais ir vaikais „Augu
sveikas ir greitas“.
Sportinė pramoga „Linksmai sportuoju“.

5

skatinamas šiltas,
draugiškas
bendravimas ir
bendradarbiavimas
su bendraamžiais,
tėvais, pedagogais.
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1

,,Drugelių“ sporto savaitė.
(estafečių diena, basakojų diena, keliautojų
diena, judriųjų žaidimų diena, judėjimo šokio
ritmu diena).
Saugaus eismo pramoga „Aš saugus“.
Sveikatos stiprinimo pratimai, pėdų masažo
pratimai (vaikščiojimas basomis nelygiu
paviršiumi, kilimu, kojų pratimai lovoje po
miego).
Ekskursijos
Ekskursija į Visagino miesto kūrybos namus.
Ekskursija į policijos komisariatą.
Ekskursija „Į svečius pas vyresnius draugus“.
(„Volungėlių“ grupė).
Ekskursija į Visagino biblioteką vaikų
literatūros skyrių.
Ekskursija – išvyka į paukščių kaimą (Cijonų
kaimas, Ignalinos raj.).
Ekskursija į paukščių kaimą.
Išvyka į žaidimo aikštelę „Prie laivelio“.
Ekskursija į policijos komisariatą.
Ekskursija į akvariumų saloną.

2

3

4

Rita Skromnienė
Asta Skutkevičienė

2020-10

Intelektualiniai

Jūratė Juršienė
Violeta Liškevičienė
Dangira Sadovnikaitė
Irena Vaiciukevič
Daiva Bileišienė

2020-10

Intelektualiniai

2020 m.

Intelektualiniai

Jūratė Juršienė
Dangira Sadovnikaitė
Irena Vaiciukevič
Daiva Bileišienė
Daiva Derenčiūtė
Asta Skutkevičienė
Violeta Liškevičienė
Dangira Sadovnikaitė
Violeta Svikščienė
Lida Aksionova
Aldona Kėkštienė
Rita Skromnienė
Asta Skutkevičienė
Irena Vaiciukevič
Daiva Bileišienė
Violeta Svikščienė
Lida Aksionova
Aldona Kėkštienė
Asta Mainelienė
Daiva Bileišienė

2020-03

Intelektualiniai

2020-04

Intelektualiniai,

2020-04

Intelektualiniai,

2020-04

Intelektualiniai

2020-05

Intelektualiniai
MK lėšos

2020-05
2020-05

Intelektualiniai
MK lėšos
Intelektualiniai,

2020-09

Intelektualiniai

2020-10

Intelektualiniai
MK lėšos

5

6
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Ekskursija į akvariumų saloną.
Ekskursija į mišką.
Ekskursija į Visagino biblioteką vaikų
literatūros skyrių.
Parodos
Kūrybinių darbų paroda futboliuko tematika
(„Ąžuoliuko ir Pelėdžiukų mokyklėlės“).
Meninių darbų paroda „Tau, darželi“.

Nuotraukų paroda „Tipu tapu į darželį“.
(grupėje)
Paroda ,,Margaspalvis drugelis“.
Nuotraukų paroda „Pasaulis vaiko akimis“,
(grupėje)
Paroda „Kuriu paveikslėlį“, (grupėje)
Nuotraukų parodą „Graži mūsų šeimynėlė“.

2

3

4

Laima Umbrasienė
Marytė Nikolajeva
Valentina Braziulienė
Laima Umbrasienė
Marytė Nikolajeva
Valentina Braziulienė
Jūratė Juršienė
Dangira Sadovnikaitė
Violeta Liškevičienė

2020-10

Intelektualiniai
MK priešm. lėšos

2020-11

Intelektualiniai

2020 m.

Intelektualiniai,

Jūratė Juršienė
Violeta Liškevičienė
Dangira Sadovnikaitė
Tėvai
Laima Umbrasienė
Marytė Nikolajeva
Asta Mainelienė
Daiva Bileišienė
Tėvai
Nadežda Kardelienė
Marytė Nikolajeva
Rita Skromnienė
Asta Skutkevičienė
Asta Mainelienė
Daiva Bileišienė
Violeta Svikščienė
Lida Aksionova
Tėvai
Daiva Derenčiūtė
Asta Skutkevičienė

2020-01

Intelektualiniai

2020-02 –
2020-03

Intelektualiniai

2020-04

Intelektualiniai

2020-04

Intelektualiniai

2020-05

Intelektualiniai

2020-05

Intelektualiniai

2020-05

Intelektualiniai

5

6
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Nuotraukų paroda „Tavo delnuose“.

Darbelių parodėlė „Tai prinoko mūsų sodai“.
Projektai
Projektas „Futboliukas“ (organizatoriai
Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos
masinio futbolo asociacija).
Vaikų projektas „Papuoškime stalą“.

2

Laima Umbrasienė
Marytė Nikolajeva
Asta Mainelienė
Daiva Bileišienė
Tėvai
Regina Luniova
Kristina Ragauskienė

Jūratė Juršienė
Violeta Liškevičienė
Dangira Sadovnikaitė
Violeta Svikščienė
Lida Aksionova
Ilgalaikis grupės projektas ,,Žaisdami į
Rita Skromnienė
sveikatos šalį“.
Asta Skutkevičienė
Projektas apie kalbą.
Violeta Liškevičienė
Dangira Sadovnikaitė
Vaikų projektas „Sraigės“.
Laima Umbrasienė
Olga Kostygova
Grupės projektas „Mokausi būti savarankišku“. Daiva Derenčiūtė
Asta Skutkevičienė
Mini projektas „Va tai sniego baltumėlis“.
Regina Luniova
Kristina Ragauskienė
Vaikų socializacijos projektas „Pramogų šalis
Jūratė Juršienė
2020“.
Violeta Liškevičienė
Dangira Sadovnikaitė
Irena Vaiciukevič
Jūratė Briskmanienė
Lida Aksionova
Daiva Bileišienė
Projektas „Miklios rankelės – gražūs
Irena Vaiciukevič
darbeliai“.
Daiva Bileišienė

3

4

2020-05–202006

Intelektualiniai

2020-10

Intelektualiniai

Metų eigoje

Intelektualiniai

2020 m.

Intelektualiniai

2020 m.

Intelektualiniai

2020 m.

Intelektualiniai

2020 m.

Intelektualiniai

2020-01

Intelektualiniai

2020-01-02

Intelektualiniai

2020-03–202006

Intelektualiniai

2020-04

Intelektualiniai

5

6
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„Košė malošė“ bendras mini projektas su
„Boružėlių“ grupės vaikais ir pedagogais.

2

3

4

Asta Mainelienė
Daiva Bileišienė
Laima Umbrasienė
Marytė Nikolajeva
Nadežda Kardelienė
Marytė Nikolajeva
Laima Umbrasienė
Marytė Nikolajeva
Regina Luniova
Kristina Ragauskienė
Violeta Liškevičienė
Danutė Remeikienė

2020-04

Intelektualiniai

2020-04

Intelektualiniai

2020-09 –
2020-11
2020-12

Intelektualiniai

2020 m.

Intelektualiniai

I. Oficerova
D. Remeikienė

Per mokslo
metus

Intelektualiniai

Pedagogai

Per mokslo metu Intelektualiniai

Sėkminga adaptacija „Kiškučių grupėje.

N. Kardelienė

2020 m. I
pusmetis

Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)

A. Skutkevičienė

Per mokslo
metus

A. Mainelienė

Per mokslo
metus

Mini projektas „Tipu tapu į darželį“.
Vaikų projektas „Aš einu Rudenėlio takeliu“.
Mini projektas ,,Burbuliuko kėlionė“.
Projektas „Lyderių laikas“
Informacinės pagalbos tėvams teikimas
Apie lopšelio-darželio veiklą skelbti
informaciją internetiniuose puslapiuose:
www.visaginas.lt
www.visaginoazuoliukas.lt
Rengti informaciją apie grupėse vykdomą
veiklą ir teikti į lopšelio-darželio svetainę,
Visagino miesto svetainę ir kitus socialinius
tinklus:

5

Intelektualiniai

Visuomenė gaus
informaciją apie
lopšelio-darželio
veiklą
Darbo patirtis
pateikiama
socialiniuose
tinkluose, svetainėse
ir visai
bendruomenei
prieinama

6
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1

Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)

2

3

Regina Luniova

Per mokslo
metus

N. Kardelienė

Per mokslo
metus

V. Svikščienė

Per mokslo
metus

L. Aksionova

Per mokslo
metus

D. Bileišienė

Per mokslo
metus

I. Vaiciukevič

Per mokslo
metus

R. Skromnienė

Per mokslo
metus

M. Nikolajeva

Per mokslo
metus

J. Briskmanienė

Per mokslo
metus

V. Liškevičienė

Per mokslo
metus

4

5
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1

2

3

Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Grupės sėkminga veikla (pateikiama
informacija apie pavykusias veiklas, projektus,
renginius)
Sėkminga veikla (pateikiama informacija apie
pavykusias veiklas, projektus, renginius)

D. Sadovnikaitė

Per mokslo
metus

J. Juršienė

Per mokslo
metus

L. Umbrasienė

Per mokslo
metus

O. Kostygova

Per mokslo
metus

K. Ragauskienė

Per mokslo
metus

I. Cicėnienė

Per mokslo
metus

Aktuali informacija stenduose, aplankuose:

Pedagogai

Pagal būtinybę

Organizuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais
Bendradarbiauti su Visagino miesto
I. Oficerova
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis
D. Remeikienė
pedagogai
Bendradarbiauti su Visagino miesto „Žiburio“ I. Oficerova
pagrindine mokykla
D. Remeikienė
pedagogai
Bendradarbiauti su Visagino Verdenės
I. Oficerova
gimnazija
D. Remeikienė
pedagogai

4

Nuolat

Intelektualiniai

Nuolat

Intelektualiniai

Nuolat

Intelektualiniai

5

Įgyvendinti bendri
projektai, surengtos
parodos
Lengvesnė būsimųjų
pirmokų adaptacija
mokykloje
Susipažinta su
mokykla ir joje
esančiu etnografiniu
muziejumi

6

23
1

Bendradarbiauti su Visagino kūrybos namais

2

3

4

5

I. Oficerova
D. Remeikienė
pedagogai
I. Oficerova
I. Oficerova
D. Remeikienė
pedagogai

Nuolat

Intelektualiniai

Nuolat
Nuolat

Intelektualiniai
Intelektualiniai

I. Oficerova
D. Remeikienė
pedagogai
Bendradarbiauti su Marijampolės lopšeliuI. Oficerova
darželiu „Šypsenėlė“
D. Remeikienė
pedagogai
Bendradarbiauti su Lietuvos vaikų lopšeliaisI. Oficerova
darželiais „Ąžuoliukas“
D. Remeikienė
pedagogai
Bendradarbiauti su Visagino švietimo pagalbos I. Oficerova
tarnyba

Nuolat

Intelektualiniai

Nuolat

Intelektualiniai

Dalintis papirtimi

Nuolat

Intelektualiniai

Dalintis papirtimi

Per mokslo
metus

Intelektualiniai

Bendradarbiauti su Visagino socialinių
paslaugų centru

I. Oficerova

Per mokslo
metus

Intelektualiniai

Bendradarbiauti su Visagino savivaldybės
administracijos skyriais
Bendradarbiauti su Visagino viešaja biblioteka

I. Oficerova

Nuolat

Intelektualiniai

V. Liškevičienė
J. Juršienė
D. Sadovnikaitė
D. Remeikienė

Nuolat

Intelektualiniai

Įgyvendinti numatyti
kvalifikacijos kėlimo
renginiai
Vaikų adventinis
koncertas socialinių
paslaugų centro
gyventojams
Kokybiškas lopšeliodarželio darbas
Dalintis papirtimi

Bendradarbiauti su Visagino kultūros centru
Bendradarbiauti su Zarasų „Lakštingalos“
mokykla
Bendradarbiauti su Utenos vaikų lopšeliudarželiu „Voveraitė“

Sudominti vaikai

Pasidalinta darbo
patirtimi ir
įgyvendintas
projektas
Dalyvauta šokių
festivalyje

6
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Pagalba mokiniui ir mokytojui
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo
laikas

Reikalingos
lėšos,
ištekliai

Sėkmės
kriterijai
(laukiamas
rezultatas)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

Strateginis tikslas – Užtikrinti efektyvų finansinių, materialinių išteklių valdymą, kokybišką vaiko ugdymą, kuriant modernią saugią, higienos reikalavimus
atitinkančią aplinką.
Strateginis tikslas – teikti socialinę paramą priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Strateginis tikslas – Stiprinti vaikų sveikatą, gerinant mitybą.
Tikslas. Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą(si) įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams.
1 uždavinys. Skatinti pedagogų bendradarbiavimą, stiprinant motyvaciją ir asmeninės pažangos siekį.
2 uždavinys. Siekti, kad ugdymosi programos tenkintų ugdytinių poreikius ir užtikrintų jų kompetencijų plėtrą
3 uždavinys. Kurti naujas vidaus ir lauko erdves, pritaikant jas vaikų poreikiams, atnaujinant ugdymosi aplinką ir įrangą.
4 uždavinys. Teikti įvairiapusę pagalbą kuriant saugų darželio mikroklimatą, kokybišką ugdymą.
5 uždavinys. Taikyti IKT ugdymo procese.
Vaiko gerovės komisijos veikla
Sudaryti ugdymo įstaigos Vaiko gerovės
komisijos veiklos planą 2020 metams.
Organizuoti Vaiko gerovės komisijos
posėdžius.

VGK pirmininkas
VGK nariai
VGK pirmininkas
VGK nariai

Organizuoti VGK pasitarimus.

VGK pirmininkas

Parengti veiklos ataskaitas VGK-jai.

Logopedė V.
Andrejevienė
VGK pirmininkas

Parengti VGK veiklos ataskaitą.

Iki 2020-02-01

Žmogiškieji
ištekliai

Parengtas planas

Ne rečiau kaip
vieną kartą per
du mėnesius
Pagal poreikį

Žmogiškieji
ištekliai

Sprendžiamos
problemos, aptariami
pasiekimo rezultatai

I ir II
pusmečio
2020 m.
gruodžio mėn.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai
Užtikrintas vaiko
saugumas
Išanalizuota
įgyvendinta veikla

25
1

2

3

4

5

Prevencinė veikla
Tęsti smurto, patyčių ir žalingų įpročių
prevencijos priemonių vykdymą (integruota į
ugdomąjį procesą).
Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus
Veiksmo savaitė Be patyčių 2020
Geltonojo kaspino diena – tarptautinė smurto
prieš vaikus prevencijos diena.
Saugaus eismo savaitė.
Sveikatos stiprinimo renginių organizavimas.

Vykdyti pedagogų, tėvų konsultavimą apie
vaikų emocijų ir elgesio sunkumus, motorikos
raidą bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų
šalinimo būdus.
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.
Specialus ugdymas
Sudaryti ir patvirtinti Švietimo pagalbos gavėjų
sąrašą, kuriems reikalinga spec. pedagogo,
logopedo.
Rinkti informaciją apie vaikus, turinčius
ugdymosi sunkumų:
1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį

Pedagogai

Pagal lopšeliodarželio
veiklos planą

Pedagogai
VGK pirmininkas
Sveikatos stiprinimo
darbo grupė

Pagal lopšeliodarželio
veiklos planą

Logopedė V.
Andrejevienė

Nuolat

Vyresniųjų grupių
pedagogai

Rugsėjo–
gegužės mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Vaikai mąstys, teiks
kūrybiškas idėjas ir
pasiūlymus apie
problemų spendimą,
vyraus abipusis
dialogas tarp
pedagogo ir vaiko.

2020 sausio
mėn., rugsėjo
mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Parengtas paslaugų
gavėjų sąrašas

Pagal poreikį

Žmogiškieji
ištekliai

Patvirtinti sąrašai,
individualios
programos, teminiai

Pedagogai

VGK nariai
Direktorius
VGK pirmininkas

Gerės bendruomenės
tarpusavio santykiai,
skatinsime
pozityvius
bendravimo būdus
per veiklą.

Žmogiškieji
ištekliai

Priešmokyklinio ugdymo
pedagogai

Direktorius
VGK pirmininkas

Dauguma
bendruomenės narių
dalyvaus akcijoje
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1

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
(PPT).
4. Konsultuoti pedagogus ir ugdytinių tėvus
(globėjus) specialiojo ugdymo klausimais.
Rengti informaciją apie specialųjį ugdymą ir
pateikti ugdytinių tėvams lopšelio-darželio
svetainėje.
Krizių valdymas
Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės
valdymo planą
Parengti informaciją ir informuoti apie krizę
lopšelio-darželio bendruomenę, žiniasklaidą,
Visagino savivaldybę, policijos komisariatą,
vaiko teisių apsaugos tarnybą.
Pedagoginės veiklos stebėsena
Edukacinės aplinkos grupėse atnaujinimas
naujiems mokslo metams.
Vaikų pasiekimų (pažangos) vertinimo
dokumentavimas
Informacijos pateikimas tėvams, tėvų
susirinkimų kokybė.
Fizinio aktyvumo ugdymas įvairioje vaikų
veikloje ir įvairiuose režiminiuose
momentuose

2

3

4

5

planai, tvarkaraščiai.

VGK nariai

VGK pirmininkas
VGK nariai

Pagal lopšeliodarželio
veiklos planą

Žmogiškieji
ištekliai

VGK pirmininkė
D. Remeikienė

Esant krizinei
situacijai

Parengtas planas

VGK

Esant krizinei
situacijai

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Direktorė I. Oficerova,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė
Direktorė I. Oficerova,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė
Direktorė I. Oficerova,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė

Rugpjūčio
mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Grupėse sukurta
ugdymą ir ugdymąsi
skatinanti aplinka

Žmogiškieji
ištekliai

Gerės ugdymo
kokybė

Pateikiama
informacija pagal
reikmę

Spalio mėn.
Gegužės mėn.
Rugsėjo mėn.
Spalio mėn.
Per mokslo
metus
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1

2

3

4

5

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas
1 uždavinys. Analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.
Mokytojų apklausa dėl kvalifikacijos
D. Remeikienė
Iki 2020-02-01
tobulinimo poreikių
Dalykinės
R. Skromnienė
Per metus
informacijos sklaida
grįžus iš seminaro.
Seminaro refleksija
2 uždavinys. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, reikalingas visapusiškam vaikų ugdymui(-si).
Bendradarbiavimas su miesto ikimokyklinių
Metodinė taryba
Per metus
įstaigų pedagogais,
dalijantis metodine patirtimi
Atvirų veiklų
Direktoriaus pavaduotoja Per metus
stebėjimas ir aptarimas
ugdymui, pedagogai
Pedagogų kvalifikacijos ir kompetencijų
Direktoriaus pavaduotoja Per metus
tobulinimo seminarų lankymas pagal mokyklos ugdymui
prioritetus
Dalykinė diskusija: Ugdytinių pasiekimų
Metodinė taryba
2020-04-27
vertinimas ir rekomendacijų rengimas.
3 uždavinys. Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.
Kontroliuoti mokytojų kvalifikacijos
Direktorius
tobulinimo lėšų apskaitą
Kvalifikaciją
Direktoriaus pavaduotoja
tobulinusių mokytojų
ugdymui
apskaitos vedimas
Pedagogų veiklos įsivertinimas
Pedagoginės veiklos ir kvalifikacijos
Direktorė I. Oficerova,
tobulinimo savianalizė
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė

Per metus
Per metus

Gegužės mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Refleksuoja
pedagogai
individualių
pokalbių metu;
apibendrinimas
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2

3

4

Įstaigoje įgyvendinamų ugdymo(si) programų
dermė

Direktorė I. Oficerova,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė

Gegužės mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas turtinant
ir kuriant edukacines grupių ir lauko aplinkas.

Direktorė I. Oficerova,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė

Per mokslo
metus

Žmogiškieji
ištekliai

Direktorė I. Oficerova,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Remeikienė

Kovo mėn..

Žmogiškieji
ištekliai

Direktorė I. Oficerova

Spalio mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

D. Remeikienė

Kovo mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

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

Žmogiškieji
ištekliai

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų
žingsniai

D. Remeikienė

Balandžio
mėn.
Rugsėjo mėn.
Gegužės mėn.
Spalio mėn.

Mokytojų atestacijos komisijos posėdžiai
1. Mokytojų atestaciją ir kvalifikacijos kėlimą
reglamentuojančių teisės aktų aptarimas.
2. Einamieji klausimai
1. Mokytojų atestaciją ir kvalifikacijos kėlimą
reglamentuojančių teisės aktų aptarimas
2. Einamieji klausimai

Konsultacijos pedagogams
Ugdomojo proceso organizavimo ir vertinimo
planavimas.

Žmogiškieji
ištekliai

5

metodinės tarybos
posėdyje
Refleksuoja
pedagogai
Metodinės tarybos
posėdyje
Refleksuoja
pedagogai Mokytojų
tarybos posėdyje
Aptarti mokytojų
kvalifikacijos kėlimą
ir atestaciją
reglamentuojantys
teisės aktai
Aptarti mokytojų
kvalifikacijos kėlimą
ir atestaciją
reglamentuojantys
teisės aktai
Pedagogai įgis žinių,
pasidalins patirtimi,
bus išanalizuotas
vaikų pasiekimų
pažangos aprašas.
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1

Susirūpinimo ženklai, informuojantys apie
kitokio ugdymo(si) poreikį

2

3

D. Remeikienė

Gegužės mėn.
Rugsėjo mėn.

4

5

6

Sėkmės
kriterijai
(laukiamas
rezultatas)

Pastabos

Žmogiškieji
ištekliai

Valdymo tobulinimas
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo
laikas

Reikalingos
lėšos,
ištekliai

1
2
3
4
5
6
Strateginis tikslas – Užtikrinti efektyvų finansinių, materialinių išteklių valdymą, kokybišką vaiko ugdymą, kuriant modernią saugią, higienos reikalavimus
atitinkančią aplinką.
Strateginis tikslas – Prižiūrėti ir modernizuoti lopšelio-darželio aplinką.
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.
3. uždavinys. Tobulinti lopšelio-darželio internetinės svetainės turinį
4. uždavinys. Vadovauti internetinės sistemos „Mano darželis“ diegimui.
Kurti aktyvią, kūrybišką ir darnią
Lopšelio-darželio
2020 m.
Žmogiškieji
Bendruomenė bus
bendruomenę.
administracija,
ištekliai
įtraukta į darnią,
savivaldos institucijos,
kūrybišką veiklą
bendruomenės nariai
mokykloje ir už jos
ribų
Telkti, aktyvinti
Direktoriaus
2020 m.
Žmogiškieji
Bendruomenės
bendruomenę,
pavaduotojai ugdymui ir
ištekliai
susitelkimas parodys
organizuojant šventes, kt. renginius.
ūkiui, tarybos nariai, tėvų
jos vieningumą,
atstovai, bendruomenė
komandinio darbo
savybes

30

1
Planuoti, organizuoti ir prižiūrėti mokyklos
veiklą.
Analizuoti bendruomenės veiklą, įgyvendinant
veiklos planą, ieškoti būdų veiklai tobulinti.

2
Direktorius, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui ir
ūkiui, darbo grupių
nariai, bendruomenės
nariai

3
2020 m.

4
Žmogiškieji
ištekliai

Diegti internetinę sistemą „Mano darželis“

I. Oficerova
D. Remeikienė
A. Ramonienė

Vasario mėn.

Tėvų įnašų lėšos
Intelektualiniai

Organizuoti lopšelio-darželio internetinės
svetainės priežiūrą.

I. Oficerova
D. Remeikienė
A. Ramonienė

2020 m.

Intelektualiniai

Planavimas ir teisės aktų rengimas.
Materialinės bazės stiprinimas ir ugdymo aplinkos gerinimas.
Pagalba šeimai, ryšiai su visuomene.
Administraciniai pasitarimai.
Parengti strateginį veiklos planą 2021–2023 m. Direktorius, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui ir
ūkiui, darbo grupių
nariai, bendruomenės
nariai
Parengti ir patvirtinti pedagoginių darbuotojų ir Direktorius, vyr.
techninio personalo tarifinius sąrašus
buhalteris

Rugsėjo–spalio Žmogiškieji
mėn.
ištekliai

Pagal teisės
aktus

Žmogiškieji
ištekliai

5
Bus išsiaiškinti
lopšelio-darželio
bendruomenės
poreikiai, jų
tenkinimas ir
lūkesčių
įgyvendinimas, kurie
padės nustatyti
tolesnės veiklos
gaires, jų planavimą
ir įgyvendinimą.
Ugdymo proceso
planavimo kokybė

Svetainė atitiks
Vyriausybės teisės
aktų nustatytus
reikalavimus

Strateginis veiklos
planas paskelbtas
įstaigos svetainėje,
numatyta įstaigos
veikla.
Nustatytas
darbuotojų darbo
užmokestis
neviršijant nustatyto
darbo užmokesčio
fondo
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1
Rengti lopšelio-darželio veiklos planą 2021 m.

2
Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui ir
darbo grupė

Papildyti lopšelio-darželio veiklos dokumentus
švietimo įstatymo pataisų nuostatomis
(mokymo sutartys, darbo tvarkos taisyklės,
pareigybių aprašai ir kt.)
Prižiūrėti metinio veiklos plano ir strateginio
veiklos plano įgyvendinimą ir atsiskaityti
bendruomenei

Direktorius

Direktorius, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui ir
ūkiui

Kas pusmetį

Žmogiškieji
ištekliai

Peržiūrėti ir koreguoti darbuotojų pareigybių
aprašymus (pedagoginių ir techninio personalo)

Direktorius, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui ir
ūkiui
Direktorius, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui ir
ūkiui ir bendruomenė
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Pagal reikmę,
pasikeitus
teisės aktams
Pagal sudarytą
planą

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Įvykdytas planas

Pagal
savivaldy
bės nustatytą
grafiką
2020 m.

Žmogiškieji
ištekliai

Ataskaitas
pateiksime
savivaldybės merei

Žmogiškieji
ištekliai

Lapkričio mėn.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Stiprės darbuotojų
sąmoningumas ir
keisis požiūris į
korupciją.
Projektas pateiktas
finansų skyriui
Informacija pateikta
bendruomenei

Vykdyti Visagino savivaldybės korupcijos
prevencijos priemonių planą
Teikti ataskaitas savivaldybės administracijai
dėl korupcijos prevencijos programos vykdymo

Organizuoti darbuotojams mokymus korupcijos Direktorius, direktoriaus
prevencijos temomis.
pavaduotojas ugdymui
Parengti lopšelio-darželio 2020 m. biudžeto
projektą
Teikiti informaciją apie panaudotas lėšas,
gautas iš grąžintinų 2 procentų gyventojų

Direktorius, vyr.
buhalteris ir darbo grupė
Direktorius,
Vyr. buhalteris

3
Gruodžio mėn.

4
Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai

Vasario mėn.

5
Veiklos planas bus
paskelbtas įstaigos
svetainėje.
Bendruomenė bus
informuota apie
veiklos planą.
Parengti naujos
redakcijos
dokumentai.

Bendruomenė
sužinos apie plano
vykdymą
bendruomenės
susirinkimuose
Bus reglamentuotos
darbuotojų funkcijos
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1

pajamų mokesčio
Vykdyti lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą
(pagal 2020 m. Vidaus audito koordinacinės
grupės veiklos planą)
Organizuoti savalaikes įrangos ir prietaisų
patikras
Teikti paraiškas remontui

2

3

4

5

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui ir
darbo grupė
Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui
Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

Visus metus

Žmogiškieji
ištekliai

Nuolat
rugsėjo,
gruodžio mėn.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Direktorius

Pagal nustatytą
grafiką
1 kartą per
ketvirtį

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Pateiktos paraiškos
savivaldybės
administracijos
strateginiam skyriui
Biudžeto įvykdymo
ataskaitos
Tikslingai
panaudotos lėšos

Nuolat

Žmogiškieji
ištekliai

Savivaldos posėdžių
protokolai

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui ir
ūkiui

Nuolat

Pagerės sąlygos
vaikams, paslauga
tėvams taps
kokybiškesnė

Tęsti lauko edukacinių erdvių plėtimą.

Direktorė ir darbo grupė

Vasario-spalio
mėnesiai

Rengti vaikų socializacijos projektą „Pramogų
šalis 2020“

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui ir darbo grupė

Pagal Visagino
savivaldybės
nustatytą

Žmogiškieji
ištekliai, biudžeto,
mokinio
krepšelio, tėvų
įnašų, paramos
fondo lėšos
Žmogiškieji
ištekliai, MK
lėšos, tėvų įnašų
lėšos, paramos
fondo lėšos
Žmogiškieji
ištekliai

Prižiūrėti ir kontroliuoti išteklių naudojimo
tikslingumą
Analizuoti mokinio krepšelio lėšų panaudojimą

Skatinti darbuotojų ir savivaldos iniciatyvas,
siekiant telkti lopšelio-darželio bendruomenę ir
tobulinti jos veiklą
Gerinti materialinę bazę (pagal 2019 m. viešųjų
pirkimų planą www.visaginoazuoliukas.lt)

Direktorė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
vyriausioji buhalterė
Direktorius

Bus atliktas
giluminis mokyklos
įsivertinimas
Patikros dokumentai

Sukurtos edukacinės
erdvės

Vaikų socializacijos
plėtojimas per
pažintinę ir
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1

Organizuoti inventorizacijos atlikimą
Teikti informaciją bendruomenei apie
profilaktinių sveikatos pasitikrinimų naudą dėl
tuberkuliozės ir kt. pagal darbuotojo amžių
pasitikrinimų
Teikti bendruomenei informaciją apie vaikų
sergamumą

2

Direktorius, vyr.
buhalteris ir
inventorizacijos komisija
Maitinimo organizatorius

3

grafiką
Gruodžio mėn.

4

Žmogiškieji
ištekliai

5
etnokultūrinę veiklą.
Įvertintas lopšeliodarželio turtas

Gegužės mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Padidės darbuotojų
sąmoningumas
saugant sveikatą

Maitinimo organizatorius

Kas ketvirtį

Žmogiškieji
ištekliai

Informuoti tėvus apie vaikų profilaktinių
pasitikrinimų svarbą
Teikti informaciją bendruomenei apie vaikų
profilaktinių pasitikrinimų svarbą

Maitinimo organizatorius

Nuolat

Maitinimo organizatorius

Gegužės mėn.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Teikti informaciją apie vaikų krūminių dantų
diegimą silantinėmis medžiagomis
Organizuoti grupių susirinkimus.

Maitinimo organizatorius

Organizuoti tėvų apklausas apie teikiamų
paslaugų kokybę.
Organizuoti administracinius pasitarimus

Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Direktorius

Balandžio,
gegužės mėn.
2 kartus per
metus, pagal
grupių veiklos
planus
Birželio mėn.

Bendruomenė
atkreips dėmesį į
vaikų sveikatą
Tėvai rūpinsis vaikų
sveikata
Pedagogai gaus
informaciją apie
vaikų sveikatą
Tėvai gaus
informaciją
Tėvai gaus
informaciją apie
teikiamas paslaugas

Organizuoti bendruomenės susirinkimus:
visiems darbuotojams,
pedagoginiams darbuotojams,
techniniams darbuotojams

Direktorius

Direktorius, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui ir
ūkiui, auklėtojos, dietistė

1 kartą per
ketvirtį, pagal
poreikį
2 kartus per
metus,
1 kartą per
ketvirtį,
1 kartą per
ketvirtį

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Sužinosime tėvų
nuomonę
Pagerės teikiamų
paslaugų kokybė

Žmogiškieji
ištekliai

Teikiamos
informacijos
skaidrumas
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1
Mokyklos tarybos veikla
Tarybos posėdžiuose aptarti ir pritarti:

2

Tarybos pirmininkas

3

4

5

1 kartą per
ketvirtį
šaukiami
neeiliniai
tarybos
posėdžiai
Per metus

Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai

Bus aptarti lopšeliodarželio veiklai
aktualūs klausimai
Lopšelio-darželio
tarybos posėdyje bus
aptarti metinės
veiklos rezultatai.
Padės įgyvendinti
metinį veiklos planą,
numatyti gaires
tolimesniam
planavimui.
Tarybos posėdyje,
bendruomenės
susirinkime bus
aptarti lopšeliodarželio veiklos
rezultatai
Bendruomenės
tarpusavio
bendradarbiavimas,
pademonstruos
bendruomenės
susitelkimą,
vieningumą,

Strateginiam veiklos planui, metiniam veiklos
planui, vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems
veiklą reglamentuojantiems dokumentams,
teikiamiems direktoriaus.
Išklausyti direktoriaus metinę veiklos ataskaitą
ir teikti siūlymus dėl veiklos kokybės gerinimo.

Direktorius, vyr.
buhalteris, tarybos nariai

Direktorius, tarybos
nariai

Sausio mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Talkinti formuojant mokyklos materialinius,
finansinius, ir intelektinius išteklius, svarstyti
mokyklos lėšų naudojimo klausimus.

Direktorius, vyr.
buhalteris, tarybos nariai

Per metus

Žmogiškieji
ištekliai

Rengti ir pateikti direktoriui, bendruomenei
tarybos veiklos ataskaitas.

Tarybos pirmininkas

Gruodžio mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Inicijuoti lopšelio-darželio veiklos 30-mečio
paminėjimo renginio organizavimą

Administracija, tarybos
nariai, meninio ugdymo
mokytoja, grupių
auklėtojai

Pagal sudarytą
planą

Žmogiškieji
ištekliai
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1

2

Organizuoti bendruomenės talkas, įgyvendinant Lopšelio-darželio
lauko edukacinių erdvių įrengimo planą
bendruomenė

3

4

5
komandines savybes
Sutelkta
bendruomenė
lopšelio-darželio
tikslams siekti.

balandžio–
rugsėjo mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Tėvų komiteto
pirmininkas

Nuolat

Žmogiškieji
ištekliai

Pagalba vadovams ir
pedagogams
įgyvendinti veiklos
planus, užtikrinti
įstaigos
funkcionavimą.

Direktorė,
direktoriaus pavaduotojai
ugdymui ir ūkiui

Kovo mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Tėvų komiteto
pirmininkas, direktorė,
direktoriaus pavaduotojai
ugdymui ir ūkiui,
dietistė

Spalio mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Aptarti klausimai
padės gerinti
teikiamų paslaugų
kokybę
Aptarti klausimai
padės gerinti
teikiamų paslaugų
kokybę

Direktorius

Gruodžio mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Organizuoti saugos darbe instruktažą darbo
vietoje

Direktoriaus pavaduotoja
ūkiui

Kartą per
metus ir pagal
reikmę

Žmogiškieji
ištekliai

Parengtas ir
patvirtintas darbo
planas
Pravestas
instruktažas

Darbuotojų mokymai:
Teikti informaciją tėvams apie vaikų maitinimą

Maitinimo organizatorius

Pagal reikmę

Žmogiškieji
ištekliai, tėvų

Suteikta
bendruomenės

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 posėdžiai
1. Lopšelio-darželio 2020 m. biudžetas.
2. Tėvų atlyginimo surinkimas už teikiamas
paslaugas.
3. Kalėdinių renginių organizavimas
1. Naujų narių pristatymas.
2. Lopšelio-darželio aplinkos gerinimo
rezultatų aptarimas.
3. Vaikų lankomumo apskaitos lopšelyjedarželyje aptarimas
Saugos ir sveikatos komiteto veikla
Dokumentų vedimas:
Patvirtinti darbo planą
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1

2

3

4
įnašų lėšos
Žmogiškieji
ištekliai, tėvų
įnašų lėšos
Žmogiškieji
ištekliai, tėvų
įnašų lėšos
Žmogiškieji
ištekliai, tėvų
įnašų lėšos

5
nariams informacija
Pravesti higieniniai
mokymai

Organizuoti higieninius mokymus
aptarnaujančiam personalui

Maitinimo organizatorius

Pagal reikmę

Organizuoti higieninius mokymus virtuvės
darbuotojams

Maitinimo organizatorius

Pagal reikmę

Organizuoti pedagogams higieninius ir pirmos
pagalbos suteikimo mokymus

Maitinimo organizatorius

Pagal reikmę

Maitinimo organizatorius

Pagal planą ir
reikmę

Žmogiškieji
ištekliai

Kontroliuoti virtuvės higieninę būklę, maisto
gaminimo procedūras

Maitinimo organizatorius

Nuolat

Žmogiškieji
ištekliai

Tinkamai parinkti dietai rekomenduojamus
produktus, sudaryti vaikų maitinimo
valgiaraščius
Kontroliuoti grupių ir patalpų higieninęsanitarinę būklę

Maitinimo organizatorius

Nuolat

Žmogiškieji
ištekliai

Direktorius, visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas

Nuolat

Žmogiškieji
ištekliai

Kontroliuoti plovimo ir dezinfekavimo
priemonių laikymą grupėse

Direktorius, visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas
Maitinimo organizatorius

Nuolat

Žmogiškieji
ištekliai

Vaikų psichinės ir
fizinės sveikatos
saugojimas
Audito rezultatų
panaudojimas
veiklos planavimui
Vaikų maitinimas
atitiks higienos
reikalavimus
Rezultatai bus
aptariami pedagogų
ir aptarnaujančio
personalo
gamybiniuose
susirinkimuose,
mokytojų tarybos
posėdžiuose.
Grupėse laikomasi
saugos reikalavimų

Nuolat

Žmogiškieji

Vaikai bus

Darbo priežiūra:
Vykdyti vaikų maitinimo priežiūrą

Kontroliuoti gaunamų maisto produktų kokybę,

Įtvirtins turimus
įgūdžius ir žinias
Darbuotojai įgys
žinių reikalingų
darbe su vaikais
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3

ištekliai

realizavimo terminus
Kontroliuoti kiemsargių darbą

4

Direktorius, padalinio
(ūkio) vadovas

Nuolat

Žmogiškieji
ištekliai

Pastato ir teritorijos priežiūra:
Vykdyti pastato techninę priežiūrą

Padalinio (ūkio) vadovas

Vykdyti statinio nuolatinius stebėjimus

Padalinio (ūkio) vadovas

Stebėti lopšelio-darželio patalpas ir teikti
pasiūlymus saugai darbe gerinti

Saugos darbe komiteto
nariai

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Stebėti lopšelio-daželio teritoriją, teikti
pasiūlymus, dėl saugos vaikų žaidimų vietose

Saugos darbe komiteto
nariai

Organizuoti darbuotojų sveikatos profilaktinį
patikrinimą

Direktorius, visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistė
Padalinio (ūkio) vadovas

Du kartus per
metus
Kartą per
mėnesį
2019 m.
periodiškai ir
pagal reikmę
2019 m.
periodiškai, ir
pagal reikmę
Liepos mėn.

Aprūpinti darbuotojus asmeninėmis saugos
priemonėmis

Pagal reikmę

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai, tėvų
įnašų lėšos
Žmogiškieji
ištekliai, tėvų
įnašų lėšos
Žmogiškieji
ištekliai

5
maitinami
kokybiškais maisto
produktais
Užtikrinsime vaikų
saugumą ir tvarkingą
aplinką

6

Užtikrinsime vaikų
saugumą
Užtikrinsime vaikų
saugumą
Užtikrinsime vaikų
ir darbuotojų
saugumą
Užtikrinsime vaikų
ir darbuotojų
saugumą
Užtikrinsime
darbuotojų saugą
Užtikrinsime
darbuotojų saugą

Bendruomenė bus
Direktorė, direktoriaus
2020 m.
informuota apie
pavaduotoja ugdymui ir
vasario mėn.
veiklą lopšelyjeūkiui, vyriausioji
darželyje
buhalterė
Rizikos veiksniai: nepakankamas finansavimas, reikalingas vidaus patalpų atnaujinimui ir naujų baldų įsigijimui, nepakankamas dalyvavimas
investiciniuose projektuose.
Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas.

Teikti ataskaitą bendruomenės susirinkimo
metu apie 2019 m. veiklos plano įgyvendinimą
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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 www.visaginoazuoliukas.lt, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinėje paskyroje Facebook, Visagino savivaldybės svetainėje www.visaginas.lt
SUDERINTA
Mokytojų tarybos posėdžio
2019 m. gruodžio mėn. 13 d.
protokoliniu nutarimu Nr. (4.2) MP-3

