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KLAIPĖDOS VAIKŲ   LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

2016 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

2015 m. sausio pirmai dienai veikia 11 grupių. 2015 m. įstaigą lankė 219 vaikų. Lopšelio grupę – 

45, darželio – 133 , priešmokyklinę –  41 vaikas. Specialioji logopedo pagalba teikiama 30 vaikų.  

Dirba 51 darbuotoja, Iš jų – 25 pedagogai. Direktorei suteikta II vadybinė kategorija, 

pavaduotojai III vadybinė kategorija. 7- niems pedagogams suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacija, 

 1-pagalbos mokiniui specialisto (vyr. logopedo) kvalifikacinė kategorija,  10 turi vyresniosios auklėtojos, 3 – 

auklėtojos, 1- meninio ugdymo pedagogo kvalifikacines kategorijas. Dirba 3 jauni pedagogai.  

Pedagogai ir kiti darbuotojai nuosekliai kėlė kvalifikaciją. Seminaruose ir kursuose pedagogai 

pabuvojo 97 dienas. 

Įstaiga dirba pagal „ Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą“,  

patvirtinta direktoriaus 2011 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-29, „Lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ neformaliojo 

vaikų švietimo meninio ugdymo programą“, „Lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ neformaliojo vaikų švietimo 

sveikatos saugojimo programą, patvirtinta direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.  

 Stiprindami vaikų fizinę sveikatą dalyvaujame programose „Pienas vaikams“ ir vaisių vartojimo 

skatinimo mokyklose programoje. 

 Įstaiga bendradarbiauja su Liudviko Stulpino progimnazija, Eduardo Balsio   menų gimnazija, 

vaikų lopšeliu-darželiu „Berželis“. Kartu su bendradarbiavimo partneriais rengiame bendras metodines, gerosios 

patirties pasidalijimo dienas. 

  2015 m. sustiprinta įstaigos materialinė bazė. Praturtinta aplinka  naujomis ugdymo priemonėmis, 

atnaujinta ir papildyta lauko žaidimų aikštelė. 

Rengiant 2016 metų veiklos planą vadovautasi įstaigos 2016–2018 metų strateginiu planu, jame 

išsikeltais tikslais ir uždaviniais, pedagogų darbo grupės parengtais siūlymais. 

Problema – vaiko gebėjimų pastebėjimas, įvertinimas ir tikslingas ugdymo(si) turinio pritaikymas.  

 

II. METINĖS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

  

Tikslas – atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, poreikius, tėvų (globėjų) lūkesčius, tobulinti ugdymo(si) kokybę, 

užtikrinant ugdymo turinio kaitą, gerinant ugdymo(si) aplinką, plėtojant  partnerystę ir efektyviai panaudojant 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais patirtį. 

Prioritetas – sveikatos stiprinimas – judrumo metai. 

Uždaviniai: 

- Tikslingai stebėti ir fiksuoti kiekvieno vaiko ugdymo(si) pasiekimus, pažangą ir siekti, kad vaiko 

pasiekimų ir pažangos vertinimas padėtų jam sėkmingai augti, tobulėti, bręsti. 

- Efektyviai organizuoti ir planuoti ugdymo turinį. 

- Siekiant ugdymo proceso veiksmingo įgyvendinimo,  bendradarbiauti su tėvais, socialiniais partneriais 

ir vietos bendruomene. 

- Plėsti informacinių technologijų panaudojimo galimybes. 

- Kurti svetingą, sveiką , funkcionalią, ugdančią įstaigos aplinką. 

  



III VEIKLOS PLANAVIMAS 

1. Ugdymo turinio organizavimas 

1.1. Tautiniai – kultūriniai ir  sportiniai renginiai, parodos, išvykos 

Eil. 

Nr. 

TURINYS DATA ATSAKINGAS LAUKIAMI 

REZULTATAI 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Pramoga „Darželio 

gimtadienis – 25“  

01 mėn. 06 d. Pavaduotoja, 

meninio ugd. 

mokytoja 

Ugdysis vaikų 

patriotiškumo 

jausmai 

Nuotraukos 

tinklapyje  

2. Ekskursija į sporto  

klubą „Fitnesas“ 

 

01 mėn. R. Monstavičienė Priešmokyklinukai 

susipažins su sporto 

treniruokliais 

Nuotraukos 

tinklapyje  

3. Sporto pramoga 

lauke „Žiemos 

smagumai“ 

01 mėn. arba 02 

mėn. 

R. Monstavičienė  Nuotraukos 

tinklapyje  

4. Užgavėnės 02 mėn. 09 d. Meninio ugd. 

mokytoja,  

grupių auklėtojos 

Ugdysime  vaikų 

kūrybiškumą, 

saviraišką. 

Puoselėsime liaudies 

tradicijas. 

Nuotraukos 

tinklapyje  

5. Sporto pramoga su 

priešmokyklinio a. 

vaikais ir jų tėvais 

„Nuotykių parkas“ 

 02 mėn. R. Monstavičienė Tėvai dalyvaus 

ugdymo procese, 

pažins savo vaiko 

fizines galias. 

Pramoga vaikams 

suteiks džiugių 

emocijų. 

Nuotraukos 

tinklapyje 

6. Muzikinė 

inscenizacija 

„Legenda apie 

Vilniaus įkūrimą“ 

02 mėn. 15 d. Meninio ugd. 

mokytoja, 11 gr. 

pedagogai 

Ugdysis vaikų 

tautiškumo, 

patriotiškumo 

jausmai. 

Informacija 

tinklapyje 

7. Teatro dienos „Kaip 

kiškutis pasakos 

ieškojo“ 

03 mėn. 

14-17 d. 

Meninio ugd. 

mokytoja, 

M. Uznienė,  

S. Čiuplienė 

Vaikai ir tėvai 

pamatys 

vaidinančiųjų 

pasiekimus muzikos, 

vaidybos ir judesio 

srityse. 

Grupių 

spektakliukų 

pasirodymai 

8. Pramoga „Paukščių 

diena“ 

03 mėn. 18 d. G.Dobravolskienė 

I. Balsytė 

Vaikai sužinos kokie 

paukščiai sugrįžta į 

Lietuvą, išmokys 

mėgdžioti jų garsus. 

Nuotraukos 

tinklapyje 

9. Akcija 

„Apkabinkime  

Žemę“ 

03 mėn. 22 d. R. Monstavičienė 

V. Labašauskienė 

Ugdytiniai suvoks, 

kad reikia rūpintis 

Žeme – rūpintis ir 

tausoti gamtą. 

Nuotraukos 

tinklapyje 

6. Žemės dienos 

paminėjimui vaikų ir 

tėvelių darbelių iš 

antrinių žaliavų 

paroda „Prikeltas 

antram gyvenimui“ 

03 mėn. 21-25 d. R. Monstavičienė 

S. Jokubaitienė 

Vaikai lavins 

meninius gebėjimus, 

kūrybiškumą; 

prisimins ekologijos 

svarbą ir mokysis 

rūpintis supančia 

aplinka. Tėveliai ir 

vaikai susiburs 

bendrai veiklai. 

Paroda 

7. Pramoga „Kaip 

kiškutis Velykų 

ieškojo“ 

03 mėn. 29 d. G.Dobravolskienė  

kūrybinė grupė 

Vaikučiai susipažins 

su Velykų 

papročiais, patirs 

Nuotraukos 

tinklapyje 



džiugių emocijų. 

8.  Sveikos gyvensenos 

mėnuo 

 „Augu sveikas, 

saugus ir laimingas“ 

04 mėn. Slaugytoja 

R.Monstavičienė 

K.Matijošaitytė 

grupių auklėtojos 

Vaikams formuosis 

sveikos gyvensenos 

įgūdžiai. Plėsis 

žinios  apie sveikos 

gyvensenos svarbą. 

Priemonės 

įgyvendinimo 

rezultatai bus 

aptariami 

mokytojų 

taryboje, 

nuotraukos 

tinklapyje 

9. Muzikinė – sportinė 

pramoga „Linksmieji 

vitaminai 

04 mėn. R. Monstavičienė 

G.Dobravolskienė  

kūrybinė grupė 

Vaikai stiprins fizinę 

sveikatą, patirs 

džiugių emocijų, 

plėtos 

bendradarbiavimo ir 

socializacijos  

įgūdžius, išgyvens 

lenktyniavimo 

džiaugsmą, norą 

nugalėti, komandinis 

žaidimas padės 

labiau pasitikėti vieni 

kitais. 

Nuotraukos 

tinklapyje 

10. Logopedinės – 

muzikinės pratybos 

su vaikais ir jų 

tėveliais 

04 mėn. 

20 d. 

G.Dobravolskienė 

 

Tėveliai bus 

supažindinti su 

galimybėmis padėti 

taisyti vaiko kalbą 

namuose. 

 

Nuotraukos 

tinklapyje 

11. Šeimos šventės 05 mėn. 

3-4 d. 

G.Dobravolskienė 

grupių auklėtojos 

Vaikai parodys savo 

meilę tėveliams, 

padėkos už rūpestį. 

Tėvai 

sudalyvaus 

šeimos šventėse 

12. Pramoga su lopšeliu 

Opa opa opa pa pa 

augo žirnis ir 

pupa....“ 

 

05 mėn. 

 24-26 d. 

G.Dobravolskienė 

5,6,9 gr. 

pedagogai 

Tėveliai pamatys 

mūsų ankstyvojo 

amžiaus vaikų 

ugdymo rezultatus, 

vaikų pasiekimus. 

Nuotraukos 

tinklapyje 

13. Išleistuvių šventė 

„Gero kelio po saule, 

po ....“ 

05 mėn. 

27 d. 

G.Dobravolskienė 

7 ir 11 gr. 

 

Vaikai suvoks, kad 

skirsis su 

ikimokykline 

vaikyste, džiaugsis, 

kad užaugo ir nori 

mokytis. 

Nuotraukos 

tinklapyje 

14. Pramoga su tėveliais 

„Opa opa opa pa pa 

augo žirnis ir 

pupa....“ 

 

05 mėn. 24-26 d. G.Dobravolskienė 

5,6,9 gr. 

pedagogai 

Tėveliai pamatys 

mūsų ankstyvojo 

amžiaus vaikų 

ugdymo rezultatus, 

vaikų pasiekimus. 

Nuotraukos 

tinklapyje 

15. Rugsėjo 1  09 mėn. K. Matijošaitytė Vaikai suvoks, kad 

yra laukiami 

darželyje. 

 

16. Rudens gerybių 

paroda  

10 mėn. 

3-7 d. 

E. Makačinienė 

gr. auklėtojos 

Pasidžiaugsime vieni 

kitų darbais, bei 

kūrybiškumu. Vaikai 

įtvirtins žinias apie 

daržoves, vaisius ir 

patirs kūrybinį 

džiaugsmą kurdami 

kartu su tėvais. 

Paroda 

17. Ąžuolo diena 10 mėn. 10 d. G.Dobravolskienė Puoselėdami darželio Nuotraukos 



 tradicijas ugdysis 

vaikuose dorybė  

tinklapyje 

18. Muzikinė popietė su 

tėveliais „Rudenėlio 

išdaigos“ 

10  mėn. 

11-14 d. 

G.Dobravolskienė 

 gr. auklėtojos 

 

Vaikai ir tėvai 

dalyvaudami 

bendrame renginyje  

patirs malonių 

akimirkų pabuvimo 

kartu. 

Nuotraukos 

tinklapyje 

19. Ekskursija su vaikais 

į lengvosios atletikos 

maniežą 

10 mėn. 

 

R.Monstavičienė Vaikai susipažins su 

įvairiomis sporto 

šakomis, pamatys 

kaip sportininkai 

treniruojasi. 

Nuotraukos 

tinklapyje 

20. Adventinės 

vakaronės 

11 mėn. 29-30 d. G.Dobravolskienė 

7 ir 11 gr. 

 

Ugdysis vaikų 

tautiškumo jausmai. 

Tėvai prisimins 

senuolių papročius. 

Nuotraukos 

tinklapyje 

21. Tėvelių ir ugdytinių 

paroda „Mažosios 

eglutės“ 

12 mėn. K.Matijošaitytė Tėvai ir vaikai plės 

kūrybines galias, 

gilins žinias apie 

įvairių medžiagų 

panaudojimo 

galimybes. Lavins 

estetinį skonį. 

Paroda 

22 Kalėdų belaukiant 12 mėn. 21-22 d. E.Makačinienė 

G.Dobravolskienė 

Vaikai patirs džiugių 

emocijų, plėsis 

kūrybinė saviraiška. 

Šventė 

23. Sferinis 

planetariumas 

 E.Makačinienė Vaikai pamatys 

naujų pažintinių 

filmų, sužinos 

įdomių dalykų, kas 

dedasi visatoje ir 

pamatyti kaip viskas 

atrodo iš arti. 

Informacija 

tinklapyje 

24. Saugaus eismo 

pratybos su kelių 

inspektoriumi 

 E.Makačinienė Vaikai geriau 

susipažins su eismo 

taisyklėmis. 

Informacija 

tinklapyje 

 

25. 

Vaikų darbų 

parodėlės pagal metų 

laikus 

 K. Matijošaitytė  Parodėlės 

koridoriaus 

stenduose 

  

 1.2. Projektai, programos 

1. „Lopšelio – darželio 

„Ąžuoliukas“ 

ikimokyklinio 

ugdymo programa“ 

Įstaigoje 

 

 Plėtojant pedagoginę 

partnerystę bus 

įgyvendintos įstaigos 

programos. 

 

 Bendroji 

priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi 

programa 

   

 Lopšelio – darželio 

„Ąžuoliukas“ 

neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio 

ugdymo programa“ 

   



 Lopšelio – darželio 

„Ąžuoliukas“ 

neformaliojo vaikų 

švietimo sveikatos 

ugdymo programa“ 

    

 Lopšelio – darželio 

„Ąžuoliukas“ 

neformaliojo vaikų 

švietimo meninio 

ugdymo programa“ 

   

2. Projektas – akcija 

„Savaitė be patyčių“ 

įstaigoje L. Staražinskienė 

J. Gricevičienė 

Vaikai išmokys 

pozityvaus elgesio  

 

3. Projektas 

„Logoritmikos 

pagalba koreguosim 

savo kalbą“ 

įstaigoje D. Kondrotienė 

G.Dobravolskienė 

Keisis vaiko ir 

logopedo santykiai. 

Didės vaiko 

pasitikėjimas savimi. 

Informacija 

tinklapyje 

4. Projektas „Pirštelių 

žaidimai skatinantys 

vaiką kalbėti“ 

įstaigoje S. Mikšytė 

L.Jankauskienė 

Padės atsiskleisti 

vaiko kalbai, turtės 

pasyvusis ir 

aktyvusis žodynas. 

Informacija 

tinklapyje 

5. Projektas 

„Supažindinimas su 

sporto šakomis“ 

mieste R. Monstavičienė Formuosis vaikų 

teigiamas požiūris į 

kūno kultūrą ir 

sportą. 

Informacija 

tinklapyje 

6. Logopedų patirties 

sklaida šalinant vaikų 

kalbos ir 

komunikacijos 

sutrikimus 

tarpinstituciniame 

projekte 

D. Kondrotienė Bendradarbiaujant ir 

dalinantis patirtimi 

logopedė gerins 

darbą su 

logopediniais 

vaikais. 

Informacija 

tinklapyje 

7. Trumpalaikių  

projektų  vykdymas 

grupėse.   

Pagal auklėtojų 

metinius ugdymo 

planus   

įstaigoje grupių auklėtojos Projektų vykdymas 

paįvairins ugdomojo 

proceso vyksmą. 

Grupės metų 

ugdomosios 

veiklos 

apmąstymuose 

8. Dalyvauti 

projektuose 

parengtuose 

socialinių partnerių, 

miesto, respublikos. 

 E. Makačinienė Bendradarbiaujant ir 

dalinantis patirtimi 

gerės ugdymo 

kokybė 

Lopšelio – 

darželio 

„Ąžuoliukas 

veiklos 

ataskaitoje 

9. Vaikų socializacijos 

ugdymo programoje 

„Zipio draugai“ 

tarptautinėje 

programoje 

L. Staražinskienė 

J. Gricevičienė 

Programa padės 

vaikams įgyti 

socialinių bei 

emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimų, 

siekiant geresnės 

vaikų emocinės 

savijautos. 

Grupės 

stenduose 

10. Vaisių vartojimo 

skatinimo programa 

valstybinėje 

programoje 

 Pagerės vaikų 

mityba, ugdyti pieno 

ir vaisių produktų 

vartojimo įpročius. 

 

11. „Pienas vaikams“ valstybinėje 

programoje 

  

 



   

1.3.  Tėvų informavimas ir švietimas 

1. Ikimokyklinukų 

kompetencijų  

ugdymas 

09 mėn. Grupių pedagogai Tėvams bus suteikta 

informacija apie tai, 

ką vaikai tam tikro 

amžiaus turėtų 

gebėti. 

Grupės tėvų 
susirinkimai 

2. Pedagogo ir šeimos 

bendradarbiavimas: 

„Šeimos savaitė“ 

05 mėn. E.Makačinienė 

G.Dobravolskienė 

Grupių pedagogai 

Tėvai įsijungs į 

grupės veiklą, 

pamatys kaip 

organizuojamas 

ugdymo procesas, 

galės stebėti savo 

vaikus – ugdymo 

sėkmės garantas. 

Įrašas 

trumpalaikiuose 

ugdomosios 

veiklos planuose 

3. Rengti ir sistemingai 

atnaujinti stendų 

informacinę 

medžiagą grupėse ir 

įstaigos tinklapyje 

 E.Plioraitienė 

E.Makačinienė 

S. Ramonienė 

grupių auklėtojos 

 

Tėveliai ir kiti 

interesantai 

susipažins su įstaigos 

naujovėmis. 

Stenduose  ir 

tinklapyje 

patalpinta 

aktuali 

informacija 

4. Konsultacijos 

sutrikusios kalbos 

ugdytinių tėvams 

 D. Kondrotienė Konsultacijos 

atkreips tėvų dėmesį 

į vaiko kalbos 

lavėjimo būtinumą. 

Užfiksuota 

logopedo 

dienyne 

5. Tikslingai vykdyti 

vaiko gerovės 

komisijos darbą 

 E. Makačinienė Tinkamai 

organizuota pagalbą 

mokiniui, mokytojui, 

vaiko atstovams 

pagal įstatymą: 

konsultuoti tėvus 

(globėjus, rūpintojus) 

vaikų ugdymo 

organizavimo, 

elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo 

ir kitais klausimais. 

 

Mokytojų 

taryboje 

   

   

  2. Savivaldos institucijų posėdžiai 

  2.1. Metodinės tarybos veikla 

1. Metodinis „Veiksmų 

daiktais 

formavimas(sis) ir 

žaidimų pradžia 

ankstyvajame 

amžiuje“ 

02 mėn. 24 d. E.Makačinienė 

J.Giniotienė 

Vaiko veikloje lavės 

mąstymas, atmintis, 

pažins supančią 

aplinką. 

Atvira veikla, 

diskusijos, 

protokolas 

2. Dorinis ugdymas 

pasitelkiant teatrinio 

ugdymo metodus 

04 mėn. E.Makačinienė 

G. Sakalauskienė 

Pedagogų praktinis 

žinių pritaikymas 

modeliuojant 

ugdymo situacijas. 

Atvira veikla, 

diskusijos, 

protokolas 

3. Metodinis „Smėlio 

terapijos taikymas 

kasdieninės veiklos 

metu 

11 mėn. E. Makačinienė 

B.Mongaudienė 

Pedagogai susipažins 

su smėlio terapijos 

taikymo ypatumais, 

taikys juos savo 

darbe.  

Atvira veikla, 

diskusijos, 

protokolas 

 

2.2. Mokytojų  tarybos veikla 



1. Lopšelio – darželio 

„Ąžuoliukas“ veiklos 

rengimas 

01 mėn.  

 

E. Plioraitienė Planavimas pagal 

kompetencijas ir 

žingsnius padės 

pedagogams siekti 

ugdymo rezultatų. 

Metų ataskaitoje 

2.  Kvalifikacijos kėlimo 

aktualijos 

04 mėn. E. Plioraitienė Pedagogai 

suinteresuoti savo 

kėlimo kvalifikacija. 

 

Metų ataskaitoje 

3. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas  

su ugdytinių tėvais.  

08 mėn. E. Plioraitienė Diskusijoje įžvelgtos 

bendradarbiavimo ir 

bendravimo naujos 

galimybės aktyvins 

darbą su tėvais. 

Metų ataskaitoje 

4.  2016 m. veiklos 

apibendrinimas. 2017 

m. aktualijos. 

12 mėn. E. Plioraitienė  Pedagoginės 

valandėlės metu 

 

2.3. Įstaigos tarybos veikla 

1. Lopšelio – darželio 

2015 m. veiklos 

ataskaita 

01 mėn. E. Plioraitienė Susipažinę su  

metine ataskaita, 

numatysime 

planavimo žingsnius. 

 

2. Supažindinimas su 

darbo organizavimu 

vasaros laikotarpiu 

05 mėn. E. Plioraitienė Sužinota informacija 

bus perteikta 

tėveliams. 

 

3. Strateginio plano 

aptarimas. Įstaigos 

veiklos plano 

aptarimas 

10 mėn. E. Plioraitienė   

 

 

3. Atnaujinti lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus. Tobulinti edukacines erdves 

3.1. Saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas 

1. Konsultuoti 

darbuotojus įvairiais 

higienos ir ligų 

profilaktikos 

klausimais, perteikti 

žinias apie higienos 

normas ir taisykles 

 Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

 

Bus laikomasi 

higienos normų 

taisyklių 

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovui 

2. Papildyti pirmosios 

pagalbos vaistinėlę 

   

3. Vaikų sergamumo 

analizė 

 Atlikus analizę, 

numatysime 

priemones 

sergamumui mažinti. 

 

4. Bendradarbiavimas 

su sveikatos 

institucijomis 

   

5. Darbuotojų saugos ir 

sveikatos dokumentų 

paketų ruošimas 

   

 

3.2. Valdymo tobulinimas 



1. Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas, 

koregavimas, 

tvirtinimas 

 E. Plioraitienė   

2. Kontroliuojančių 

institucijų pastabų 

svarstymas ir 

trūkumų šalinimas 

 E. Plioraitienė 

 

  

3. Savalaikis finansinės 

apskaitos dokumentų 

tvarkymas 

 E. Plioraitienė 

G. Užkurienė 

  

4. Organizuoti 

informacinius 

pasitarimus  

Pagal poreikį E. Plioraitienė   

5. Kokybiško vaikų 

maitinimo 

organizavimas 

 E. Plioraitienė 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

Pagerės vaiko 

mitinimas įstaigoje. 

Anketinės 

apklausos 

apibendrinimas 

pristatomas 

įstaigos 

bendruomenės 

susirinkime 

6. Pasirinktos veiklos 

srities įsivertinimas 

 E. Plioraitienė 

 

Pagerės įstaigos 

veiklos kokybės 

planavimas. 

Metinės veiklos 

ataskaitoje 

7. Organizuoti tėvų 

tarybos sudėties 

atnaujinimą. 

 E. Plioraitienė 

 

  

8. Gesintuvų 

užpildymas  

 A. Misevičienė Bus užtikrintas 

įstaigos ūkio 

pagrindinių funkcijų 

atlikimas.   

 

9. Viešųjų pirkimų 

organizavimas dėl 

prekių, maisto 

produktų, paslaugų 

ir darbų 

 A. Misevičienė  

10. Ugdymo(si) 

aplinkos gerinimas, 

ugdymo priemonių 

įgijimas pagal 

vaikų amžių, 

poreikius. 

 E.Plioraitienė 

E.Makačinienė 

 

11. Ugdymo(si) aplinkos 

gerinimas,  

pagalbiniai smulkūs 

grupių remonto 

darbai. 

 A. Misevičienė  

11.  Materialinių 

medžiagų tvarkymas 

ir pasiruošimas 

metinei įstaigos 

materialinių vertybių 

inventorizacijai. 

 Materialiai 

atsakingi asmenys 

 

 

 

 



 

3.3.  Stebėsena 

1.    Pedagogai mokysis iš 

savo patirties 

 

2. Pedagogų bendravimas 

su tėvais 

 03 mėn. E. Plioraitienė 

E. Makačinienė 

Paaiškės kaip 

pedagogai bendrauja 

su tėvais, bendravimo 

emocinis tonas, kaip 

atsiliepia į tėvų 

poreikius. 

Stebėsenos lapai 

3.  Kokius vaikų elgesio 

ir veiklos valdymo 

metodus taiko 

pedagogai. 

 04 mėn.  E. Plioraitienė 

E. Makačinienė 

Paaiškės, kokius 

vaikų elgesio ir 

veiklos valdymo 

metodus taiko 

pedagogai, kaip 

sudaroma saugi ir 

globojanti atmosfera. 

Stebėsenos lapai 

4. Tėvų įnašų surinkimas. 1 kartą 

per 

mėnesį   

E. Plioraitienė Bus paruošti ir išsiųsti 

įspėjimai 

skolininkams. 

 

5. Auklėtojos padėjėjos 

vaidmuo ugdymo 

procese. 

05 mėn.  E. Plioraitienė 

E. Makačinienė 

Paaiškės, auklėtojos 

padėjėjos sąveika su 

vaiku ir auklėtoja, ar 

ji yra aktyvi vaikų 

grupės veiklos 

dalyvė. 

Aptarta 

pedagogų 

posėdyje 

6. Vaikų pasiekimų 

vertinimas. 

2 kartus 

metuose 

E.Makačinienė Tėvai sužinos apie 

individualius vaiko 

pasiekimus, bus 

atsižvelgiama 

ruošiant ugdymo 

planus. 

Įrašas 

trumpalaikiuose 

ugdomosios 

veiklos 

planuose 

7. Grupių paruošimas 

naujiems mokslo 

metams. 

09  mėn. E. Plioraitienė 

E. Makačinienė 

A. Misevičienė 

Paaiškės, kaip grupių 

darbuotojai pasiruošė 

naujiems mokslo 

metams, kaip vaikų 

baldai, priemonės 

atitinka jų ūgį ir 

amžių, švari ir 

tvarkinga aplinka, 

atitinkanti H.N  

Įrašas 

trumpalaikiuose 

ugdomosios 

veiklos 

planuose 

8. Grupių ugdomosios 

veiklos planavimas. 

1 kartą 

ketvirtyj

e 

 Paaiškės ugdymo 

veiklos planavimo 

klaidos, sunkumai 

Pokalbis su 

pedagogu 

9. Kaip sudaromos 

sąlygos konkretaus 

vaiko patyrimui kaupti 

 10-11 

mėn. 

E. Plioraitienė 

E. Makačinienė 

Paaiškės, kaip 

sudaromos sąlygos 

konkretaus vaiko 

patyrimui kaupti. 

 

10. Aptarnaujančio 

personalo stebėjimas 

dėl vidaus darbo 

taisyklių laikymosi 

 E. Plioraitienė 

A. Misevičienė 

slaugytoja 

Užtikrinsime 

sanitarinių, higieninių 

normų vykdymą. 

 

11. Prižiūrėti ir 

kontroliuoti išteklių 

naudojimo 

tikslingumą. 

 E. Plioraitienė   

 



 

 


