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KLAIPĖDOS  LOPŠELIO - DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2015 METŲ VEIKLOS 
PLANAS 

 
                          I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
    
        1. Klaipėdos  lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2014 metų veiklos planas (toliau – programa), 
atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius 
įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 
           2. programa siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo  politiką, teikti kokybiškas švietimo 
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymo(si) 
poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo srityje,  racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 
švietimui skirtus išteklius. 

3. Programa parengta atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo 
ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2014 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos  lopšelio-
darželio „Ąžuoliukas“ 2013-2015 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos lopšelio-
darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2011 m. gruodžio 25 d. įsakymu Nr. V-22, Klaipėdos lopšelio-
darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Klaipėdos lopšelio-darželio 
„Ąžuoliukas“  direktoriaus 2011 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-29.  
           4. programą įgyvendins Klaipėdos  lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija, 
pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 
ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. programoje naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos 
universiteto Tęstinių studijų institutas– KU TSI, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – 
KPŠKC, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių 
valdymo taškų – RVASVT sistema, Higienos norma – HN, lopšelis-darželis l.- d.. 
 

II. 2014 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 6. Įgyvendinant 2014 metų įstaigos veiklos planą, buvo siekiama sudaryti sąlygas 
aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei. Šio tikslo įgyvendinimui, numatyti 
 metinės veiklos prioritetai: vaikų meninės veiklos sugebėjimų ir saviraiškos atskleidimas, saugaus 
ir sveiko vaiko ugdymas. 
 Šio tikslo įgyvendinimui iškelti 2 metiniai tikslai: 
 1. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų patrauklumą ir 
veiksmingumą. 
 2.Ugdyti ir puoselėti įstaigos bendruomenės gebėjimą atsakingai dirbti, tinkamai 
bendrauti ir   bendradarbiauti, atsakyti už įstaigos veiklos ir vaikų ugdymo(si ) sėkmę. 
 Šiems tikslams pasiekti numatyti uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti. 



 6.1. Pasiekti pirmojo uždavinio-skatinti pedagogus taikyti pažangius ugdymo 
metodus, siekiant kompetetingai ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. 
Įgyvendinant šį 
uždavinį, ieškojome patrauklesnių ugdymo metodų, atskleidžiant vaiko individualumą per 
skirtingas kompetencijas, per renginius darželyje ir už jo ribų. Organizuotos išvykos, dalyvauta 
konkursuose, parodose, tokiuose, kaip :Vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ II 
turo dalyviai, Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos atlikėjų konkurso “Dainuok, 
žiemuže 2014“. Dalyviai piešinių konkurse-parodoje “Nupieškime Valstybės dieną pasitinkančią 
Klaipėdą. Dalyviai „Veiksmo savaitė „Be patyčių“. Renginio „Susipažinkime su sporto karaliene-
Lengvąja atletika“ dalyviai. Tarptautinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos 
festivalio “Vaidinimų kraitelė“ -dalyviai. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 
sporto ir sveikatos šventės prie jūros „Draugystės krantas“ dalyviai. 
 Pagerėjo įstaigos veiklos planavimo kokybė. Nuosekli veiklos planavimo sistema, 
užtikrino sistemingo, kryptingo ir kokybiško ugdymo proceso organizavimą. 
 Aukštas įstaigos pedagogų profesinės kompetencijos lygis leido sėkmingai įgyvendinti 
„Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas bei neformaliojo 
vaikų švietimo Sveikatos saugojimo, bei vaizduojamosios veiklos ir dailės programas orientuotas į 
visapusišką vaiko tobulėjimą. Išvažiuojamos sporto bei dailės šventės kartu su tėvais padėjo 
suformuoti draugiškus grupės tėvų kolektyvus. Vėliau tėvai noriai dalyvauja ir kituose darželio 
renginiuose, imasi sprendimų priėmimo. Tėvai tampa aktyvesniais ugdymo proceso dalyviais. 
 Įstaigoje sukurta saugi ir sveika edukacinė aplinka, užtikrinanti vaiko saugumą, 
tausojanti sveikatą, skatinanti vaiko kūrybiškumą ir saviraišką. Į ugdymo procesą integravome 
žalingų įpročių programą, suteikiant žinių apie saugų elgesį su nepažįstamais žmonėmis. 
Dalyvavome veiksmo savaitėj “Be patyčių“. Įtvirtinome saugaus eismo taisykles. Vyko renginys „ 
Būk matomas ir saugus kelyje“, sveikatingumo mėnuo “Aukime sveiki ir stiprūs“. Organizuotos 
išvykos į UAB „Specialusis autotransportas“ teritoriją, kur vaikai buvo supažindinami su atliekų 
tvarkymo ir rūšiavimo procesu. Dalyvaujame šalies projekte “Mes rūšiuojam“. 
 2014 metais ikimokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 230 ugdytinių. Įstaigoje 
veikė 11grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. 2014 
metais mokesčio už maitinimą lengvata buvo taikoma 24 šeimoms, iš jų: 7 šeimoms-100 %,17 
šeimų-50 % 
lengvata. Logopedo pagalba teikiama 34 ugdytiniams. Organizuota papildoma, tėvų iniciuota 
,veikla:   
Šokių ir mažojo krepšinio bei užsienio kalbos mokymo užsiėmimai. 
 Įstaigoje sudarytos sąlygos pedagogų profesiniam tobulėjimui. Tačiau šiais metais 
vyko mažesnis skaičius organizuojamų kursų bei seminarų  nemokamai. Todėl, esant lėšų stygiui, 
turėjome, šiek tiek, apriboti dalyvavimą juose. Kvalifikaciją pedagogai kėlė seminaruose, kursuose 
94 dienas. Nuolatinis darbuotojų profesinis tobulėjimas pozityviai įtakojo ugdymo turinio kaitą ir 
darbo kokybę. Aukšta įstaigos pedagogų ir vadovų kvalifikacija ir kompetencija: 10- mokytojų 
metodininkų, 11- vyresniųjų auklėtojų. 2014 metais pravestos 4 atviros veiklos, parengti 3 
pranešimai partnerių bendradarbiavimo, teatrinės raiškos ir kūrybiškumo puoselėjimo, 
priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimais. Parengti stendiniai pranešimai, informaciniai 
bukletai įvairiomis vaikų ugdymo ir sveikatinimo klausimais. Praktikoje pedagogai taikė 
kūrybiškumo ugdymo metodus, diegė informacines komunikacines technologijas. 
 Siekiant reprezentuoti įstaigą bei teikiamų paslaugų įvairovę, sukurta nauja internetinė 
svetainė: www.darzelisazuoliukas.lt 
 Aktyviai dirba savivaldos institucijos. Jų pagalba buvo kuriamos palankios darbo ir 
poilsio sąlygos, telkiama bendruomenė įstaigos uždaviniams įgyvendinti. 
 6.2.Pasiekti antrojo uždavinio-plėtoti pedagoginę, socialinę ir kultūrinę bendruomenės 
narių sąveiką, rezultatai. Įstaigos pedagogai, glaudžiai bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais, 



nuveikė daug prasmingų darbų. Paruoštos atmintinės-rekomendacijos tėvams apie vaiko ruošimą 
mokyklai. Puikių rezultatų pasiekta organizuojant projektines savaites, bendrus renginius su 
ugdytinių šeimos nariais, socialiniais partneriais. Tai Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos 
pedagogais, analizuojant pirmokų adaptacijos  ir sėkmingo vaikų ruošimo mokyklai problemas. 
Bendri renginiai su „Berželio“ ir Vyturėlio“ lopšeliais -darželiais bei Balsio menų gimnazijos 
auklėtiniais “Gintarinis mūsų miestas“.  Įgyvendinti įstaigos projektai: „Dainuok dainelę-taisyk 
kalbelę“, “Mano draugas medis“, „Vaivorykštės keliu“, “Aukime sveiki ir stiprūs“, logopedinės 
pratybos-žaidimai, skatinantys vaiką kalbėti taisyklinga sklandžia lietuvių kalba. Dalyvavome 
bendruose pedagogų posėdžiuose, organizavome bendrus renginius: saugaus eismo šventėje “Mano 
draugas šviesoforas“, sporto šventėse, keitėmės ugdytinių koncertinėmis programomis, darbų 
parodėlėmis, dalinomės vadybine bei metodine patirtimi. Įgyvendinama tarptautinė vaikų socialinių 
įgūdžių programa „Zipio draugai“. 
 Plėtojamas įstaigos bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir 
kultūros centru (PŠKC), Ugdymo plėtotės centru (UPC), Klaipėdos Universiteto Tęstinių studijų 
institutu (KU TSI). Parengta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa. Praktikoje pedagogai 
taikė kūrybiškumo ugdymo metodus, diegė įvairias inovacijas, informacines  komunikacines 
technologijas. Tai leido skleisti ir tobulinti gerąją patirtį. 
 Aktyviai siekta atskleisti -etnokultūrinio ugdymo formavimą, tautinių tradicijų ir 
papročių puoselėjimą, atsižvelgiant į vaikų amžių. 2014 metais organizuotomis tradicinėmis 
šventėmis (Užgavėnės, Velykos, Šeimos šventė,), vakaronė „Ilgas duonelės kelias“, koncertai 
“Vėtrungių kraštas“, “Parbėg laivelis“. 
 Pasiekti trečiojo uždavinio-vykdyti reguliarias įstaigos funkcijas, formuojant sveikos 
gyvensenos sampratą, rezultatai. Vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, puoselėjamos 
sveikos gyvensenos idėjos. Kuriomis siekiama stiprinti vaikų sveikatą, gilinti žinias ir formuoti 
sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti sveiką ir saugią aplinką. Parengta ir kryptingai įgyvendinama 
neformaliojo vaikų švietimo, Sveikatos saugojimo programa. Glaudžiai bendradarbiaujant su 
ugdytinių tėvais, sėkmingai įgyvendinti grupių sveikatos stiprinimo ir puoselėjimo projektai „Šeimų 
spartakiada“, “Ateik pažaisti“, “Šeimos darbeliai ir pramogos“. Vyko ekskursijos į sporto klubą 
„Fitnesas“, lengvosios atletikos maniežą. Vaikai dalyvavo aerobikos valandėlėje, miesto sporto 
šventėje. 
 Įstaigoje sukurta saugi ir sveika edukacinė aplinka, aprūpinanti šiuolaikinėmis 
ugdymo priemonėmis. Manau, kad dirbdami pagal etninio-meninio ugdymo programą kurioje 
pagrindinis dėmesys skiriamas visapusiško vaiko asmenybės ugdymui, tautinių tradicijų 
puoselėjimui, globai, auklėjimui , lavinimui-apima visų jo galių skleidimąsi ir užtikrina vaiko 
brandumą mokyklai. 
 Kokybiškam ugdymui didelės reikšmės turi ir darželio aplinka. Sporto salė aprūpinta 
naujomis priemonėmis. Kieme įrengti nauji sportui ir poilsiui skirti įrengimai. Graži ir estetiška 
aplinka ugdo vaikų meninius pojūčius. 
 Norėdami išsiaiškinti ugdymo kokybę bei ugdomosios aplinkos poveikį vaikui, 
rengiame tyrimus, apklausas, vertinimus. Atsižvelgdami į gautus rezultatus  ir įvertinę tai, kas 
svarbiausia vaikui, planuojame renginius ir projektus visiems metams. Daug dėmesio skiriame 
vaiko gebėjimams ir patirčiai. Skatiname , kad tėvai būtų ne tik stebėtojai, bet ir aktyvūs dalyviai. 
Taip tėvai mato, kaip jų vaikai tobulėja ir kiek tam reikia kūrybiškumo ir inovacijų. 
 Nuolat bendradarbiaujant su Mokyklos savivaldos institucijų atstovais, sprendžiamos 
aktualios Mokyklos problemos, numatomos valdymo ir ugdymo alternatyvos. 
 2014 metais  įstaigoje atliktas platusis auditas, su rezultatais supažindinta įstaigos 
bendruomenė. Pagal gautus plačiojo audito rezultatus vyrauja stipriosios pusės tai: Etosas, Vaiko 
ugdymas ir ugdymasis, parama ir pagalba vaikui ir šeimai, ištekliai ir mokyklos valdymas. 



 Tobulintos sritys būtų : psichologinė ir socialinė pagalba, finansavimo ištekliai, 
valdymo ir savivaldos dermė, lygių galimybių suteikimas. Audito rezultatai panaudojami 
efektyviam įstaigos veiklos tobulinimui. 
 Įstaiga naudojasi įvairiomis ryšio priemonėmis: UAB“TEO“ telefono ryšiu, LITNET 
 nemokama interneto paslauga. Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuotos 11 darbo vietų. Įstaigos 
darbuotojai turi prieigą  prie interneto, gali naudotis kopijavimo aparatais. Priešmokyklinio ugdymo 
grupės aprūpintos nešiojamais kompiuteriais. Yra vaizdo kamera bei foto aparatas. Įstaigos 
buhalterinę apskaitą vykdo Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius, o įstaigos specialistas 
suveda reikiamus duomenis į buhalterinę programą “Biudžetas vs“(informacinė sistema NEVDA). 
   
Bankinius pavedimus, vietinius ir tarpinius mokėjimus bei kitas operacijas atlieka Biudžetinių 
įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius pasinaudodamas internetine bankininkyste. 4 įstaigos 
darbuotojai turi elektroninio parašo teisę. 
 2014 metais Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 674,6 tūks.Lt., 
Spec.programa (gautos pajamos iš tėvų) -309,1 tūkst., Nuoma – 2,4 tūkst., VB speciali tikslinė 
dotacija (MK)-555,3 tūkst. Vlastybės biudžetas . Nemokamas maitinimas -1747,80 tūkst. Darbo 
biržos subsidijos – 5969,01 tūkst. Viso -7,7 tūkst. Kitos lėšos (2 % parama) -9,5 tūkst. 
Dėl lėšų stygiaus neįvykdėme kai kurių, veterinarinės tarnybos nurodytų trūkumų. Neįrengėme 
papildomą ventiliaciją virtuvėje, neįsigijome  naujos lentynos puodams sustatyti, napraplatinome 
įvažiavimą į darželį. Tikimės kad šiuos ir kitus neatliktus darbus pavyks įgyvendinti, gavus 
reikiamą finansavimą kitais metais. 

2014 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG 
 

Stiprybės Silpnybės 

1. Kompetentingi ir aukštos kvalifikacijos 
pedagogai. 

1. Netinkama įstaigos teritorijos apsauga. Lauko 
aikštynai, netenkina aktyvaus ir saugaus vaikų 
judėjimo poreikio. 

2. Patrauklus įstaigos įvaizdis visuomenėje. 2. Grupės sanitarinės patalpos neatitinka higienos 
reikalavimų. 

3.Tinkama teisinė bazė ir valdymas, 
kuriame aktyviai dalyvauja visa 
bendruomenė. 

3. Sergamumo rodikliai neatitinka tikrovės. 

4. Atliepiami vaikų poreikiai bei tėvų 
rūpesčiai. 

4. Modernių mokymo priemonių ir informacinių 
technologijų stoka. 

5.Užtikrinamas ugdymo(si) proceso 
tęstinumas. 

5.Susidėvėjusi elektros instaliacija. 

Galimybės Grėsmės 

1.Tėvų įmokų ir paramos lėšų racionalus 
panaudojimas. 

1. Nepakankamas finansavimas ūkinėms problemoms 
spręsti. 

2. Skirtingų gebėjimų vaikų poreikių 
tenkinimas individualizuojant užduotis. 

2. Nepalankus auklėtojų darbo grafikas. 

3. Komandinio darbo skatinimas. 3. Blogėjanti vaikų sveikata. 
 

 



III. LOPŠELIO-DARŽELIO MISIJA, VIZIJA, STRATEGINIS TIKSLAS,  
METINIAI PRIORITETAI 

 
 Lopšelio-darželio misija - tai  valstybinė švietimo įstaiga, atliekanti edukacines, 
socialines, kultūrines funkcijas, teikianti kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį 
ugdymą bei įvairias papildomo ugdymo programas. 
Lopšelio-darželio vizija - tai šiuolaikiška moderni įstaiga, ugdanti sveiką, mąstančią, laisvą, 
atsakingą, iniciatyvią ir kūrybišką asmenybę, pasiruošusi pedagoginiame darbe derinti 
demokratijos, puikių tarpusavio santykių vertybes, teikianti prioritetą meninei veiklai bei sveiko 
gyvenimo būdo ugdymui ir sveikatos stiprinimui. 
 2015 metų suformuluotas strateginis tikslas - sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo 
ir neformaliojo švietimo kokybės. 
 Prioritetas: siekiant programų įgyvendinimo kokybės, ugdyti sveiką, saugų, 
savarankišką, iniciatyvų, kūrybišką, laimingą vaiką. 
 Metiniai veiklos tikslai: 
 Kelti vaiko savivertę per jo gebėjimų pristatymą, per meninę veiklą. 
 Tobulinti vaiko sveikatos stiprinimo politiką bei jos įgyvendinimo strategiją. 
 Gerinti įstaigos materialinę bazę, kuriant darnią ir modernią edukacinę aplinką 
 

IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
 

12. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti 
12.1. Pirmas tikslas – bendruomenės narių atsakomybė už įstaigos veiklos ir vaikų 

ugdymo(si) sėkmę 
 12.1.1. Pirmas uždavinys - sudaryti palankias sąlygas ugdyti  kiekvieno vaiko 
kūrybinius sugebėjimus, formuojant etninės kultūros pradmenis. 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 
Vykdymo terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1. Tradicinių – kultūrinių, 
sportinių renginių 
organizavimas 

   

1.1. Baigiamojo Kalėdų laikotarpio 
pramoga – „Kur pelyte tu eini“ 

 

G.Dobravolskienė 
S.Jokubaitienė 
J.Gricevičienė 

Sausis 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.2. „Atmintis gyva, nes liūdija...“ 
sausio 13-ąją – laisvės gynėjų 
dieną prisimenant 

 

A.Kriščiūnienė 
Sausio 13d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.3. Ekskursija į sporto klubą 
„Apelsinas“ su 
priešmokyklinukais 

 

R.Monstavičienė 
Sausis 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.4. Užgavėnės 
 

G.Dobravolskienė 
S.Mikšytė 

Vasario 17 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.5. Teatro dienos „Seks pelytės 
pasakėlę“ 

 

G.Dobravolskienė 
S.Jokubaitienė 
J.Gricevičienė 

Vasario 25-26 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 



1.6. Koncertas kovo 11 paminėti 
„Aš prie jūros gyvenu“ 

 

G.Dobravolskienė 
M.Uznienė 

Kovo 3 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.7. Gandrinės 
 

G.Dobravolskienė 
V.Labašauskienė 

Kovo 25 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.8. Žemės dienos paminėjimas 
„Apkabinkime žemę gerais 
darbais“ 

 

R.Monstavičienė 
A.Puidokienė 
G.Sakalauskienė 
S.Mikšytė 

Kovo 22 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.9. Veikla su ankstyvojo amžiaus 
vaikais ir jų tėvais/ mamomis 
„Mankštinkimės kartu“ 

 

R.Monstavičienė 
S.Jokubaitienė 

Kovo mėn. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.20. „Iš muzikinės skrynelės skamba 
gražūs žodeliai“ (su logopedines 
pratybas lankančiais vaikais ir 
jų tėvais) 

 

G.Dobravolskienė 
D.Kondrotienė 

Balandžio 15 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.21. Visuotinė mankštos diena 
„Mankšta – mūsų sveikata“ 
(mieste ir įstaigoje) 

 

R.Monstavičienė 
Balandžio mėn. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.22. Konkursas- viktorina „Klausytė 
ir Garsiukas“ 

 

G.Dobravolskienė 
A.Zarambienė 
L.Staražinskienė 

Balandžio 22 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.23. Šeimos šventės 
 

G.Dobravolskienė 
gr. auklėtojos 

Gegužės 6/7 d. 
15,30-1,8 gr. 

16,00-2,10 gr. 
16,45- 3,4 gr. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.24. Išleistuvės 
 

G.Dobravolskienė 
gr. auklėtojos 

Gegužės 22 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.25. Sveikatos diena „Skautų 
pradžiamokslis“ 

 

R.Monstavičienė 
Birželio mėn. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.26. Žinių diena „Sveikas darželi“ 
 

G.Dobravolskienė 
gr. auklėtojos 

Rugsėjo 1 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.27. Pristatymas vaikams pagal 
Power Point programą „Rugelio 
kelionė“ 

 

A.Kriščiūnienė 
Rugsėjo 28d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.28. Pramoga „Rudenėli, kas tavo 
pintinėje?“ 

 

G.Dobravolskienė 
B.Mongaudienė 
G.Sakalauskienė 

Rugsėjo 29-30 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.29. Bėgimo diena „ Pabiručių 
bėgimas“ (pajūris/stadionas) 

 

R.Monstavičienė 
Rugsėjo mėn. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 



1.30. Ąžuolo diena 
 

G.Dobravolskienė 
A.Kriščiūnienė 
L.Staražinskienė 

Spalio 2 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.31. Ekskursija su 7 ir 11 gr.vaikais 
(priešmokyklinukais) į 
lengvosios atletikos maniežą 

 

R.Monstavičienė 
Lapkričio mėn. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.32. Vakaronė “ Dainos džiugina 
senolių širdis“ 

 

G.Dobravolskienė 
A.Kriščiūnienė 
L.Staražinskienė 

Lapkričio 12-13d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

1.33. Šventės „Pasitikim Kalėdų 
senelį“ 

 

G.Dobravolskienė 
gr. auklėtojos 
Gruodžio 22/23 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

2. Renginiai skirti darželio 
gimtadieniui paminėti 

   

2.1. Meno dienos „ Mano rankelės 
kuria grožį“ 

 

I.Loginova 
A.Levanienė 
grupės auklėtojos 

Gruodžio 1-4 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

2.2. Darželio vaikų darbelių 
parodėlės įstaigoje, L- d. 
“Berželis“, L.Stulpino 
progimnazijoje 

 

I.Loginova 
A.Levanienė 
E.Makačinienė 
 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

2.3. Zuikių sveikatos mokyklėlė 
 

R.Monstavičienė 
L.Afanasjeva 

Gruodžio 7-11d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

2.4. Projektas “ Sušildyk širdelę 
žibintų šviesa“ 

 

G.Dobravolskienė 
T.Babinskienė 
J.Gricevičienė 
grupių auklėtojos 
Gruodžio 14-18 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

2.5. Šventinis koncertas 
 

G.Dobravolskienė 
R.Monstavičienė 

Gruodžio 29 d. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

3. Įgyvendinti  įstaigos projektus 
   

3.1. „Dainuok dainelę – taisyk 
kalbelę“ 

 

G.Dobravolskienė 
D.Kondrotienė 

2013-2015 m. 

Pedagogų 
posėdyje 

3.2. „Augu tiesus ir sveikas, be 
žalingų įpročių“ (10 gr.) 

 

R.Monstavičienė 
V.Lukauskienė 
J.Gricevičienė 

2014 lapkričio -
2015 gegužės mėn. 

Pedagogų 
posėdyje 

3.3. „Pirštelių žaidimai skatinantys 
vaiką prakalbėti“ 

 

L.Jankauskienė 
S.Jokubaitienė 
S.Mikšytė 

2014-2015 

Pedagogų 
posėdyje 



3.4. „Mano draugas medis“ 
 

A.Puidokienė, 
G.Sakalauskienė 

2013- 2015 m. 

Pedagogų 
posėdyje 

4. Dalyvavimas (miesto, 
respublikinėse, tarptautinėse) 
programose, projektuose 

   

4.1. Tarptautinėje programoje “Zipio 
draugai” 
 

 

A.Kriščiūnienė 
L.Staražinskienė 
 

Pedagogų 
posėdyje 

4.2. Miesto neformaliojo ugdymo 
auklėtojų projektas 
supažindinant vaikus su 
įvairiomis sporto šakomis 

 

R.Monstavičienė 
Vasario – balandžio 

mėn. 

Pedagogų 
posėdyje 

4.3. Akcijoje „Savaitė be patyčių 
 

A.Kriščiūnienė 
L.Staražinskienė 

Kovo mėn. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

4.4. „Augu skaitydamas“ 
 

A.Kriščiūnienė 
L.Staražinskienė 

Per visus metus 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

5. Dalyvavimas miesto 
organizuojamuose renginiuose 

   

5.1. Piešinių parodose, konkursuose 
 

I.Loginova 
 

Koridorių 
stenduose 

5.2. Organizuojamuose tautiniuose 
kultūriniuose renginiuose 

 

G.Dobravolskienė 
 

Koridorių 
stenduose 

5.3. Teatro „Vaidinimų kraitelė“ 
  

Koridorių 
stenduose 

5.4. Tradiciniuose  sporto šventėse ir 
renginiuose 

 

R.Monstavičienė 
 

Koridorių 
stenduose 

5.4.1. Miesto sporto šventė, 
organizuojama neformaliojo 
ugdymo auklėtojų „Su vaikyste 
ant bangos“ 

 

R.Monstavičienė 
Gegužės mėn. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

5.4.2. Ikimokyklinių įstaigų renginys 
skirtas sporto ir kūno kultūros 
dienai (sporto manieže) 

 

R.Monstavičienė 
Spalio mėn. 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

6. Į ugdymo procesą integruoti ir 
žalingų įpročių programą 

   

6.1. Suteikti vaikams elementarių 
žinių apie saugų elgesį su 
nepažįstamais žmonėmis 

 

Grupių auklėtojai 
Per metus 

Pedagoginės 
valandėlės metu 

6.2. Saugaus eismo taisyklių 
įtvirtinimas „Būk matomas ir 
saugus kelyje“ 

 

E.Makačinienė, 
grupių auklėtojai 

Balandžio mėn. 

Metodinėje 
taryboje 

6.3. Paskaitėlė vaikams „Aukime 
sveiki“ 

 

Bendrosios praktikos 
slaugytoja 

Spalio mėn. 

Metodinėje 
taryboje 



6.4. Lapkritis – sveikatos mėnuo 
 

Bendrosios praktikos 
slaugytoja 

Lapkričio mėn. 

Metodinėje 
taryboje 

6.5. Žalingų įpročių prevencija, 
organizuojant ugdomąją ir 
žaidybinę veiklą 

 

Vyresnių ir 
priešmokyklinių 
grupių pedagogai 

Pagal ugdomosios 
veiklos planus 

Grupės planuose 

7. Pažintinės ekskursijos ir 
išvykos, išvykos į įstaigas su 
kuriomis bendradarbiaujame 
 

 

E. Makačinienė 
ir pedagogai 

Pagal ugdomosios 
veiklos planus 

Metodinėje 
taryboje 

 
          12.1.2. antras uždavinys - efektyvinti  šeimos ir darželio sąveiką 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo 
forma 

1. Organizuoti bendravimą 
bendradarbiavimą su tėvais 
(globėjais) šventes, pramogas, 
išvykas 

   

1.1. Organizuoti grupių tėvų 
susirinkimus 

Grupių auklėtojai Rugsėjo – spalio 
mėn. 

Mokytojų 
taryboje   

1.2. 
 

Teikti tėvams  (globėjams, 
rūpintojams) informaciją apie 
vaikų adaptaciją, ugdymą ir 
ugdymo pasiekimus 

E.Plioraitienė, 
E.Makačinienė, 
grupių auklėtojai 

Nuolat individualios 
konsultacijos 
tėvams 

1.3. Rengti ir sistemingai atnaujinti 
stendų informacinę medžiagą 
grupėse ir įstaigoje. 

E.Makačinienė, 
grupių auklėtojai 

2015 m. Tėvai bus 
supažindinami 
su ugdymu 
įstaigoje. 

1.4. Konsultacijos sutrikusios kalbos 
ugdytinių tėvams 

D.Kondrotienė, 
 

2015 m. Įrašai logopedo 
dienyne 

1.5. Parodomoji veikla tėvams, 
kurių vaikai lanko logopedines 
pratybas 

D.Kondrotienė, 
G.Dobravolskienė 

Balandžio mėn. Metodinėje ir 
Mokytojų 
tarybose 

1.6 Tikslingai vykdyti vaiko 
gerovės komisijos darbą. 

E.Makačinienė 
 

Mokytojų 
taryboje 

2. Pagalbos vaikui ir šeimai 
teikimas 

   

2.1. Tikslingai vykdyti vaiko 
gerovės komisijos darbą 

E.Makačinienė Pagal numatytas 
posėdžių datas 

Vaiko gerovės 
komisijos 
posėdyje 

2.2. Teikti metodinę pagalbą 
tėvams, kurių vaikai turi 
komunikacinių ir elgesio 
sutrikimų 

D.Kondrotienė 
E.Makačinienė 
 

 

Vaiko gerovės 
komisijos 
posėdyje 

2.3. Visuomenės sveikatos centro E.Makačinienė 
 

Vaiko gerovės 



specialistų vedamos veiklos 
vyresniojo ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikams 

slaugytoja komisijos 
posėdyje 

2.4. Vaikų sveikatos dokumentų 
apskaita – sergamumo analizė 

slaugytoja Kiekvieną mėnesį Direkciniame 
pasitarime 

3. Nuolatinis informacijos 
atnaujinimas įstaigos 
internetinės svetainės 
puslapyje 

S.Mikšytė Pagal poreikį Direkciniame 
pasitarime 

   
           12.1.3. trečias uždavinys - plėtoti pedagoginę, socialinę ir kultūrinę bendruomenės narių 

sveiką 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo 
forma 

1. Įgyvendinti programas 
   

1.1. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 
ikimokyklinio ugdymo 
programa“ 

 E.Plioraitienė, 
   E. Makačinienė, 
   Įstaigos pedagogai 

  Mokytojų 
taryboje 
 

1.2. Bendroji priešmokyklinio 
ugdymo ir ugdymosi programa 

priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

 

Mokytojų 
taryboje 

1.3. Lopšelio – darželio 
„Ąžuoliukas“ neformaliojo 
vaikų švietimo sveikatos 
ugdymo programa 

R.Monstavičienė 
 

Mokytojų 
taryboje 

1.4. Lopšelio – darželio 
„Ąžuoliukas“ neformaliojo 
vaikų švietimo fizinio ugdymo 
programa 

R.Monstavičienė 
 

Mokytojų 
taryboje 

1.5. Lopšelio – darželio 
„Ąžuoliukas“ neformaliojo 
vaikų švietimo meninio ugdymo 
programa 

I.Loginova 
A.Levanienė 

 

Mokytojų 
taryboje 

2. Organizuoti bendradarbiavimą 
su socialiniais partneriais 

   

2.1. 
 

Bendrų renginių su lopšeliu – 
darželiu“ Berželis“, l.- d. 
„Volungėlė“, l.-d. “Vyturėlis“ 
organizavimas 

E.Makačinienė pagal 
bendradarbiavimo 

planą 

Metodinėje 
taryboje. 

2.2. Analizuoti pirmokų adaptacijos 
problemas ir sėkmingo vaikų 
ruošimo mokyklai galimybės su 
Liudviko Stulpino pagrindinės 
mokyklos pedagogais 

E.Makačinienė 
R.Krutinienė 

pagal 
bendradarbiavimo 

planą 

Mokytojų 
taryboje 

2.3. Aendradarbiauti su kitomis 
švietimo, sveikatos bei socialinę 
pagalbą teikiančiomis 
įstaigomis bei institucijomis 

E.Plioraitienė, 
E.Makačinienė 

Pagal poreikį Mokytojų 
taryboje   



3. Dalyvavimas miesto metodinių 
ratelių veikloje 

   

3.1. Auklėtojų metodinės veiklos Įstaigos pedagogai KPŠKC veiklos 
planai 

Metodinėje 
taryboje 

3.2. Direktorių vadybinės – 
metodinės veiklos 

E.Plioraitienė 
 

Švietimo skyriaus 
planą 

Direkciniame 
pasitarime 

3.3. Pavaduotojų ugdymui 
vadybinės – metodinės veiklos 

E.Makačinienė KPŠKC veiklos 
planai 

Pedagoginių 
valandėlių metu 

3.4. Logopedų veiklos D.Kondrotienė 
 

KPŠKC veiklos 
planai 

Pedagoginių 
valandėlių metu 

3.5. Muzikinės veiklos G. Dobravolskienė KPŠKC veiklos 
planai 

Pedagoginių 
valandėlių metu 

3.6. Auklėtojų papildomai 
neformaliojo ugdymo (kūno 
kultūros) veiklos 

R. Monstavičienė 
 

KPŠKC veiklos 
planai 

Pedagoginių 
valandėlių metu 

3.7. Auklėtojų papildomai 
neformaliojo ugdymo (dailės) 
veiklos 

I.Loginova 
A.Levanienė 

KPŠKC veiklos 
planai 

Pedagoginių 
valandėlių metu 

3.8. Teatrinės saviraiškos veiklos V.Labašauskienė KPŠKC veiklos 
planai 

Pedagoginių 
valandėlių metu 

3.9. Dalyvauti miesto pedagogų 
metodinių darbų parodose, 
konferencijose. 

Įstaigos pedagogai 
 

Metinėje veiklos 
ataskaitoje. 

 
          13. Antras tikslas – bendruomenės narių atsakomybė už įstaigos veiklos ir vaikų ugdymosi 
sėkmę 
          13.1. pirmas uždavinys – atlikti organizacinius darbus 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Įstaigos veiklą 
reglamentuojančių 
dokumentų rengimas, 
koregavimas, 
tvirtinimas. 

E. Plioraitienė 
 

  

1.1. Įstaigos tarybos veiklos 
planas 

G.Sakalauskienė Sausio mėn.  
Informacinėse pedagogų 
valandėlėse, pedagogų 
posėdžiuose, 
bendruomenės 
susirinkimuose, 
direkciniame pasitarime. 
 
 

1.2. Perspektyvinė 
atestacijos programa. 

E.Makačinienė 
 

Sausio mėn. 
 

1.3. Kontroliuojančių 
institucijų pastabų 

E.Plioraitienė Iš karto po 
kontrolės 

 



svarstymas ir trūkumų 
šalinimas 

vykdymo 

1.4. Priešmokyklinio 
ugdymo perspektyvinis 
planas. 

L.Staražinskienė 
A.Kriščiūnienė 

Rugsėjo mėn. 
 

1.5. Metodinės tarybos 
veiklos planas. 

E.Makačinienė Sausio mėn. 
 

1.6. Pedagoginės veiklos 
tvarkaraščiai. 

E.Makačinienė Rugsėjo mėn. 
 

1.7. Vaiko gerovės 
komisijos veiklos 
planas. 

E.Makačinienė Rugsėjo mėn. 
 

1.8. Tarifikacija. E.Plioraitienė 
E.Makačinienė 

Rugsėjo mėn. 
 

1.9. Etatų sąrašai. E.Makačinienė Rugsėjo mėn. 
 

1.10. Savalaikis finansinės 
apskaitos dokumentų 
tvarkymas 

E.Plioraitienė 
G.Užkurienė 

Pagal teisės aktų 
pasikeitimus ir 
savivaldybės 
specialistų 

reikalavimus 

 

1.11. Organizuoti 
informacinius 
pasitarimus 

E.Plioraitienė 
E.Makačinienė 

Kartą per savaitę 
 

1.12. Metinės veiklos 
programos 2016 m. 
ruošimas 

E.Plioraitienė 
E.Makačinienė 
I.Jankevičienė 

Gruodis 
 

2 Tikslingas įstaigos 
darbuotojų veiklos 
organizavimas 

   

2.1. Savivaldos institucijų 
bendravimas 

E. Plioraitienė 
 

2015 m. 
 

2.2. Savalaikės informacijos 
apie nacionalinės 
švietimo politikos 
aktualijas teikimas 

E. Plioraitienė 
 

2015 m. Metodinėje taryboje 

2.3 Techninio personalo 
priežiūros planas 

E. Plioraitienė 
I.Jankevičienė, 
A. Morkūnienė 

Pagal mėnesinį 
planą 

Direkciniame pasitarime 

2.4. Pedagoginės veiklos 
stebėsenos planas. 

E.Plioraitienė 
E.Makačinienė 

Sausio mėn. 
 

3. Pasirinktos veiklos 
srities įsivertinimas 

E.Plioraitienė 
E.Makačinienė 

2015 m. Gautų išvadų 
panaudojimas įstaigos 
veiklos strateginio plano 
ir veiklos programos 
rengimui 

4. Kokybiško vaikų 
maitinimo 
organizavimas. 

Bendrosios 
praktikos 
slaugytoja 

2015 m. Anketinės apklausos 
 apibendrinimas 
pristatomas įstaigos 
bendruomenės 



susirinkime 
5. Nuolatinis informacijos 

atnaujinimas įstaigos 
internetinės svetainės 
puslapyje 

E.Plioraitienė ir 
darbo grupė 

Pagal poreikį Direkciniame pasitarime 

 
5. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI 

 
5.1. Planuojami ir vykdomi savivaldos institucijų pasitarimai: 
5.1.1. įstaigos tarybos 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1. Lopšelio-darželio tarybos 2014m. 
veiklos ataskaita. 
Mokinio krepšelio lėšų įsisavinimas. 
 

E.Plioraitienė Vasaris 
 

2. Įstaigos darbo   organizavimas 
vasaros atostogų metu. 
Maitinimo organizavimas, 
valgiaraščių derinimas. 

E.Plioraitienė 
A.Morkūnienė 

Balandis 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo 
ataskaita. Pasiruošimas naujiesiems 
mokslo metams. 
Remonto darbų planavimas, 
priemonių įsigijimas. 
2016m.veiklos plano projekto 
svarstymas. 

E.Plioraitienė 
E.Makačinienė 
I.Jankevičienė 
 
 
 
 

Gegužė 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. 2016-2018 m. Atestacijos programos 
tvirtinimas. 
Įstaigos tarybos veiklos plano 2016m. 
aptarimas. 
Strateginio plano pristatymas ir 
aptarimas. 

E.Plioraitienė 
E.Makačinienė 

G.Užkurienė 

Gruodis  

 
5.1.2. mokytojų tarybos 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 
asmuo arba 
vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

 
1. 

 
Bendradarbiavimo projektų su socialiniais 
partneriais rengimas ir įgyvendinimas. 

 
E.Plioraitienė 
E.Makačinienė 

 
Vasario 

mėn. 
 

 
Tarybos 
posėdyje 

2. 
 
 

Įstaigos veiklos įsivertinimas. Giluminio 
audito vykdymas, pasirenkant vertinimo 
sritį. 
 

Direktorė ir 
pavaduotoja 
ugdymui   
 

 
Gegužės m 

Tarybos 
posėdyje 



3. Ikimokyklinio neformaliojo  vaikų 
švietimo fizinio, sveikatos saugojimo, 
meninio ugdymo programų 
 funkcionalumas bei  kokybės refleksija. 
Ugdymo programos kokybės rodiklių 
aptarimas. 
 

Direktorė ir 
pavaduotoja 
ugdymui   
 

Spalio 
mėn. 

Tarybos 
posėdyje 

 
5.1.3. metodinės tarybos 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1. Sveikatos palaikymo ir stiprinimo 
prevencija 

E,Makačinienė 
V.Lukauskienė 
 

Kovo mėn. Metodiniame 
susirinkime 

2. Projektinio metodo sistema ir jos 
taikymo galimybės organizuojant 
ugdymo procesą ankstyvajame 
amžiuje 

E,Makačinienė 
S.Jokubaitienė 
L.Jankauskienė 

Gegužės 
mėn. 

Metodiniame 
susirinkime 

3. Veiksmų daiktais formavimas(sis) ir 
žaidimų pradžia ankstyvajame 
amžiuje 

E.Makačinienė 
J.Giniotienė 

Lapkričio 
mėn. 

Metodiniame 
susirinkime 

 
5.1.4. direkcinių pasitarimų 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

 
1. 

2015 m. asignavimų aptarimas, 
prioritetų, materialinės bazės 
gerinimui, nustatymas. 

E.Plioraitienė 
G.Užkurienė 
I.Jankevičienė 

Sausis 
 

 
2. 

2015 m. I-mojo pusmečio lėšų, 
skirtų ugdymo sąlygoms gerinti 
panaudojimo aptarimas. 

E.Plioraitienė 
G.Užkurienė 

Gegužė 
 

 
3. 

Įstaigos pasirengimas naujiems 
2015-2016 mokslo metams. 

E.Plioraitienė 
E.Makačinienė 
I.Jankevičienė 

Rugpjūtis 
 

 
4. 

2015 m. įstaigos veiklos plano 
refleksija. 

E.Plioraitienė 
E.Makačinienė 
I.Jankevičienė 

Gruodis 
 

     
       
 

VI. LAUKIAMAS REZULTATAS 
 
 Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai įstaigos veiklos 
pokyčiai: 
Ugdymo procesą organizuos aukštos kvalifikacijos ir  kompetencijos pedagogai, savo veikloje 
taikantys naujausias technologijas. 
Bus užtikrinta ugdymo paslaugų kokybė ir prieinamumas. 
Jauki  bei saugi aplinka ir stipri bendruomenė. 
Aktyvi trišalė partnerystė: vaikai ,tėvai, pedagogai. Jų pagarbūs santykiai. 



Modernizuota ugdymo (si) aplinka, sukurianti jaukumą ir grožį, tenkinanti ugdytinių saviraiškos 
poreikius. 
Pateikiama savalaikė informacija įstaigos internetinėje svetainėje. 
Formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai, sprendžiamos mitybos problemos. 
 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 
 
 Programai įgyvendinti bus skiriama 674,6 tūkst.Lt. Savivaldybės biudžeto ir 555,3 
tūkst.Lt. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio ir ikimokyklinuko krepšelio) 
lėšų. 
 Dalis programos bus finansuojama iš gautų tėvų įmokų lėšų (309,1tūkst.Lt. Ir rėmėjų 
lėšų (9,5 tūkst.Lt.). 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir direktoriaus 
pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams. 
Priežiūrą vykdys direktorius. 
Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar steigėjo 
įgaliotai institucijai. 
 


