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VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KREGŽDUTĖ“ 

2017-TŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

MISIJA 

Gyvenimo kokybės gerinimas Vilkaviškio rajone, sudarant sąlygas visapusiškam tobulėjimui. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS  

Kurti iniciatyvią visuomenę, užtikrinant ugdymo programų įvairovę ir diegti pažangų kokybišką 

valdymą, mažinant administracinę naštą. 

 

2016 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2016 m. veikla planuota atsižvelgiant į Valstybinės švietimo 2013-2022 metų 

strategiją, Vilkaviškio rajono savivaldybės plėtros strateginį planą, Kybartų vaikų lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ 2015-2017 metų strateginį planą ir įstaigoje atlikto įsivertinimo rezultatus, numatytus 

veiklos prioritetus. 

Įgyvendinant „Žinių visuomenės programą“ siekiama užtikrinti kokybišką švietimą. 

Mūsų tikslas – bendradarbiaujant su šeima, gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) 

kokybę puoselėjant visas vaiko galias, stiprinančias vaikų sveikatą bei lemiančias asmenybės 

brandą ir socializacijos sėkmę. 

Žinių visuomenės programa siekiama užtikrinti lygias galimybes. Visi tėvų prašymai priimti vaikus 

į ugdymo įstaigą patenkinti. 

2016 metais pagal veiklos programą įgyvendinti šie uždaviniai: 

1. Tobulinti profesinę kvalifikaciją, siekiant organizuoti ugdymo(si) procesą orientuotą į 

vaiką. 

Pedagogų kvalifikacijai tobulinti skiriamos MK lėšos, kurios panaudotos pagal 

paskirtį. Pedagogai, vadovai kelia kvalifikaciją Švietimo centrų organizuojamuose seminaruose, 

kursuose, dalyvauja forumuose. Visi pedagogai dalyvavo 16 val. LIONS QUEST seminare „Laikas 

kartu“ ir plėtojo socialines ir emocines kompetencijas. Priešmokyklinės grupės integravo į ugdymą 

programas „Zipio draugai“ bei „Laikas kartu“. Per metus auklėtojos tobulino savo kvalifikaciją 

vidutiniškai 5 dienas. Šiais metais vienai auklėtojai suteikta vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė 

kategorija. Pedagogai aktyviai dalyvauja metodinio ratelio veikloje. Lopšelio auklėtojos pasidalino 

gerąją patirtimi tema „Ankstyvojo amžiaus (1,5 m.) vaikų ugdymo patirtis“. Kiekvienoje grupėje 

yra kompiuterinė įranga bei internetas, ugdymo procese naudoja informacines technologijas. 

Mokyklos įsivertinime dalyvavo visi pedagogai. Aukščiausiai vertinamas – 

„Mokyklos valdymas“, „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ ir „Ištekliai“. Žemiausiai vertinama – 

„Vaiko ugdymosi pasiekimai“, „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ bei „Etosas“. Atlikome  veiklos 

srities „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ „giluminį“ vertinimą. Apklausoje apie teikiamą 

informaciją, pagalbą tėvams dalyvavo tėvai bei pedagogai. 

Vaikų saviraiška bei kūrybiškumas atsiskleidžia dailės, šokių bei vokalo studijose. 

Meninio ugdymo būreliuose tėvų pageidavimu dalyvauja apie 60 vaikų. Gabūs vaikai dalyvauja 

koncertuose, konkursuose. Giesmių konkurse „CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM“ 

vaikų duetas tapo laureatais. Dalyvavome Respublikiniuose projektuose, kuriuose pasireiškia vaikų 

kūrybiškumas. Pažymėjome bibliotekų metus atnaujindami bibliotekėles grupėse, organizavome 

Respublikinį projektą „Man gera darželyje“, kuriame dalyvavo vaikai ir pedagogai iš Vilkaviškio, 

Kėdainių, Klaipėdos, Marijampolės bei Kybartų ikimokyklinių įstaigų. Taip pat vyko kalbos ir 

knygos dienai skirtas renginys „Mano knyga“, kuriame dalyvavo socialiniai partneriai iš Kybartų 



mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“, Virbalio pagrindinės mokyklos,  Alvito vidurinės mokyklos bei 

Paežerių ikimokyklinių skyrių priešmokyklinių grupių pedagogai ir vaikai. Gailestingumo metus 

pažymėjome pakviesdami Kybartų kleboną Vaidotą Labašauską į įstaigą. 

2. Gerinti mikroklimatą, užtikrinantį vaiko fizinę ir psichologinę sveikatą. 

Vyko prevenciniai renginiai: savaitė be patyčių, Tolerancijos  diena. Saugaus eismo 

dieną paminėjome kurdami atšvaitus. Organizavome ir pravedėme renginį „Mandagumo ABC“. 

Organizavome sporto dieną, kurioje aktyviai dalyvavo tėvai.  

Kūrėme ugdymosi aplinką, kuri atitiktų higienos normas ir teisės norminių aktų 

nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus. Grupių patalpose įrengti langų ribotuvai, 

kurie užtikrina vaikų saugumą. Taip pat įsigijome staliukų ir kėdučių, atitinkančių vaikų ūgį.  

Tėvų komiteto iniciatyva bei Įstaigos tarybos pritarimu atnaujinta lauko pavėsinių 

stogo dangą. Taip pat darželio teritorija aptverta  higienos reikalavimus atitinkančia tvora. 

3. Stiprinti šeimos ir mokyklos bendruomeniškumą ir veiklumą. 

 Mokyklos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su tėvais vertindami vaikų 

pasiekimus ir pažangą. Tėvai dalyvavo veiklos srities „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ „giluminį“ 

vertinimą. Atlikome tėvų apklausą dėl pedagogų darbo nuo lopšelio grupės iki kol vaikas eis į 

mokyklą. Tėvai pritarė tokiems pokyčiams. Taip pat tėvai dalyvavo vaikų adaptacijos apklausoje. 

Mokytojų dienai organizuojamoje rudeninių puokščių parodoje tėvai papuošė darželio palanges 

rudeninėmis puokštėmis. Taip pat gamino su vaikais žibintus, kuriais nušvietėme kelią į darželį, kai 

vyko Kalėdinė šventė. Grupėse vyko Adventinės vakaronės su tėvais. Su mokyklos veikla tėvai 

sistemingai supažindinami su įvairia informacija esančiuose stenduose, su vykdoma veikla 

supažindinami internetinėje darželio svetainėje. 

2017 metais numatome sutvarkyti darželio aikšteles, sukurti edukacines erdves. 

Kadangi mokyklos įsivertinime veiklos sritis  „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ vertinamas žemu 

lygiu, atliksime šios srities „giluminį“ vertinimą. 

 

KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ VEIKLOS PLANAS 

 

 Į vaiką orientuotas ugdymas 

 Socialinis ir emocinis ugdymas 

 

Tikslas – tobulinti ugdymo kokybę. 

 

Uždaviniai:    

1. Kelti kvalifikaciją, siekiat  organizuoti ugdymo(si) procesą orientuotą į vaiką. 

2. Užtikrinanti gerą vaiko fizinę ir emocinę savijautą. 

3. Stiprinti šeimos ir mokyklos sąveiką. 

 

1. Kelti kvalifikaciją, siekiat  organizuoti ugdymo(si) procesą orientuotą į vaiką. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data 

1.1. Metodiniai 

pasitarimai 

Įgyvendinti metodinės 

grupės planai. 

A. 

Dlugauskienė 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

2017 m. 

1.2.Seminarai, 

kursai, forumai 

Dalyvauta seminaruose, 

Pasidalinta žiniomis.  

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai   MK 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2017 m. 

1.3. Ugdymo 

proceso 

kokybės 

tobulinimas 

Vykdoma mokytojų 

veiklos ir dokumentų 

priežiūra. 

L. 

Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Rugsėjo, 

Gruodžio, 

gegužės 

mėn.. 

1.4. Mokytojų 

atestacija 

Vykdoma atestacija 

pagal Mokytojų ir 

Mokytojų 

atestacijos 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai, 

Gegužės, 

lapkričio 



pagalbos specialistų 

atestacijos programą. 

komisija MK mėn. 

1.5. Mokyklos 

įsivertinimas 

Atliktas įsivertinimas, 

gauti duomenys 

panaudojami planuojant 

ir tobulinant mokyklos 

veiklą. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai, 

 tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spalio, 

balandžio 

mėn. 

1.6. 

Bendradarbiavi

mas su 

socialiniais 

partneriais 

Inicijuotas ir pravestas 

projektas „Mano 

Lietuva“ 

R. 

Kurtinaitienė 

Respublikos 

ikimokyklinė

s įstaigos 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų lėšos 

Kovo  

mėn. 

Dalyvauta Motinos 

dienai skirtame koncerte 

„Tau, mama“. 

R. 

Doreikienė  

Kybartų 

kultūros 

centras 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužės 

mėn. 

Organizuotas ir 

pravestas renginys 

„Mano knyga“ kalbos 

dienai paminėti. 

A. 

Dlugauskienė 

Kybartų 

mokyklos-

darželio 

„Ąžuoliukas“

, Virbalio 

vidurinės 

mokyklos, 

Alvito 

pagrindinės 

mokyklos, 

Paežerių 

„Ežerėlio“ 

ikimokyklini

o skyriaus 

priešmokykli

nės grupės 

vaikai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužės  

mėn. 

1.7.  Vaikų 

saviraiškos 

tenkinimas  

Vaikų kūrybiškumas ir 

saviraiška atsiskleidžia 

dainų, dailės ir šokių 

studijose. 

L. 

Mačiulienė 

Mokytojai,  

tėvai 

MK 2017 m. 

 

2.  Užtikrinti gerą vaiko fizinę ir emocinę savijautą. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1. Sveikatos 

stiprinimas 

Organizuota ir pravesta 

sveikatingumo diena, 

įtraukiant tėvus. 

Dalyvaus apie 40%  tėvų. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji  

ištekliai 

Balandžio  

mėn. 

Lankstinukai tėvams apie 

sveiką gyvenseną tema. 

R. Stumbrienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji  

ištekliai 

Kas 

ketvirtį 

Vykdomas fizinės 

veiklos, pasivaikščiojimų 

stebėjimas. Gerės 

aktyvios veiklos kokybė 

L. Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai Žmogiškieji  

ištekliai 

Kas 

mėnesį 

Užtikrintas patalpų 

vėdinimas ir valymas. 

R. Keidošienė Auklėtojų 

padėjėjai 

Žmogiškieji  

ištekliai 

nuolat 

2.2. Socialinių 

ir emocinių 

Vykdomas prevencinių 

priemonių planas.  

I. 

Mikalainienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spalio, 

kovo, 



kompetencijų 

ugdymas 

balandžio 

mėn. 

Programos „Zipio 

draugai“ ir „Laikas 

kartu“ integravimas į 

ugdymo turinį. 

Priešmokyklin

io ugdymo 

pedagogai 

Tėvai, 

auklėtojų 

padėjėjos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kas  

savaitę 

2.4. Vaikų 

specialiųjų 

ugdymo(si) 

poreikių 

tenkinimas 

Suteikiama pagalba 

vaikams, turintiems 

kalbos sutrikimų bei 

specialiųjų poreikių 

vaikams. 

Logopedas Mokytojai, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK 

Rugsėjo, 

sausio 

mėn. 

 

3. Stiprinti šeimos ir mokyklos sąveiką 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

3.1. Šeimos 

įtraukimas į 

vaikų 

ugdymo(si) 

procesą 

Panaudoti netradiciniai 

ugdymo būdai veikloje 

Organizuojama atvirų 

durų diena. 

R. 

Kurtinaitienė  

Tėvai, 

mokytojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 Pagal 

galimybes 

3.2. Tėvų 

informavimas 

ir švietimas 

Organizuojami tėvų 

susirinkimai. 

Ruošiami lankstinukai. 

Sistemingai atnaujinama 

informacinė medžiaga 

grupių tėvų lentose. 

Teikiama informacija 

apie dokumentus, 

reglamentuojančius vaikų 

ugdymą, lengvatas, vaikų 

ir tėvų teises. 

L. 

Mačiulienė 

Mokytojai, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kas 

ketvirtį 

3.3. Tradicijų 

ir papročių 

puoselėjimas 

bendruomenės 

renginių metu 

Tėvai į traukti į 

organizuojamus 

renginius, projektus, 

akcijas.  

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2017 m. 

3.4. 

Informacijos 

apie mokyklą 

teikimas 

visuomenei 

Medžiaga talpinama 

internetiniame puslapyje 

I. 

Mikalainienė 

Mokytojai  Žmogiškieji  

ištekliai 

Pagal 

poreikį 

Straipsniai laikraštyje L. 

Mačiulienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji  

ištekliai 

Pagal 

poreikį 

3.5. Lauko 

erdvių 

gerinimas 

Sukurtos erdvės judėti, 

kurti. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai  MK Balandžio,  

lapkričio 

mėn. 

3.6. Saugios, 

estetiškos 

aplinkos 

kūrimas 

Pakeista grindų danga  

salėje. 

L. 

Mačiulienė 

Ūkvedys MK Lapkričio 

mėn. 

 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS PLANAS 

 



Tikslas – siekti ugdymo kokybės. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti profesines kompetencijas. 

2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima 

 

1. Tobulinti profesines kompetencijas. 

Priemonė Laukiami rezultatai Atsakingas Partneriai Lėšos Data 

2.1. Mokytojų  

kompetencijų 

ir 

kvalifikacijos 

kėlimo 

įgyvendinimas 

Mokytojai įsivertina savo 

veiklos sritis, planuoja 

profesinį tobulėjimą. 

L. 

Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Švietimo 

skyriaus 

specialistai 

Žmogiškieji   

 ištekliai 

2017 m. 

2.2. 

Supažindinima

s su 

šalies ir 

savivaldybės 

švietimo 

politika 

Supažindinama su 

ugdymą 

reglamentuojančiais 

dokumentais (švietimo 

naujovės) 

L. 

Mačiulienė 

Mokytojai Žmogiškieji  

  ištekliai 

2017 m. 

2.3. Mokytojų 

veiklos 

vertinimas 

 

Vykdoma  veiklos 

priežiūra 

L. 

Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai Žmogiškieji   

 ištekliai 

2017 m. 

 

1.  Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima 

Priemonė Laukiami rezultatai Atsakingas Partneriai  Lėšos Data 

1.1. Tėvų 

informavimas 

ir švietimas  

Informacija tėvams 

teikiama grupės 

stenduose, internetinėje 

svetainėje 

L. 

Mačiulienė 

Mokytojai  Žmogiškieji   

ištekliai  

Rugsėjo 

mėn. 

1.2. Lopšelio-

darželio 

mokytojų 

tarybos 

veiklos plano 

ir ataskaitos 

rengimas 

Parengta mokytojų 

tarybos veiklos ataskaita 

už 2018 m. 

L. 

Mačiulienė 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

1.3. Lopšelio-

darželio 

veiklos plano 

rengimas 

Tėvai įtraukti į darbo 

grupę veiklos planui 

rengti,  parengtas veiklos 

planas. Bendruomenė 

supažindinta su veiklos 

planu ir ataskaita. 

L. 

Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai, 

įstaigos  

taryba 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

1.4. Vaikų  

pasiekimų  

vertinimas  

Tėvai įtraukiami į 

ugdymo procesą, tobulėja 

veiklos kokybė. 

R. 

Kurtinaitienė  

Mokytojai, 

 tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Rugsėjo, 

gegužės 

mėn. 

1.5. Atvirų 

durų diena 

Tėvai supažindinti su 

vaikų pasiekimais ir 

daroma pažanga 

L. 

Mačiulienė 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Balandži

o mėn. 

 



ĮSTAIGOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – telkti įstaigos bendruomenę ugdymo vaiko gerovei užtikrinti. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti ugdymo kokybės gerinimą, aprūpinant ugdymo priemonėmis. 

2. Kontroliuoti mokyklos veiklą. 

 1. Užtikrinti ugdymo kokybės gerinimą, aprūpinant ugdymo priemonėmis. 

Priemonė Rezultatas Vykdytojai Partneriai Lėšos Data 

1.1. 

Siūlymų 

teikimas dėl 

nebiudžetinių 

lėšų gavimo ir 

kaupimo 

Surinkta daugiau 2% 

paramos lėšų. 

 

 

 

I. 

Mikalainienė 

 

 

 

Darželio 

bendruomenė 

 

 

2% Sausio 

mėn. 

 

 

 

1.2. 

Svarstymas dėl 

įstaigos  darbo 

vasaros 

laikotarpiu 

Sutaupytos biudžeto 

lėšos bendradarbiaujant 

su mokykla-darželiu 

„Ąžuoliukas“ 

 

L. 

Mačiulienė 

I. 

Mikalainienė 

Kybartų 

mokykla-

darželis 

„Ąžuoliukas“ 

Savivaldybė

s lėšos 

Gegužė

s mėn. 

1.3. 

Lopšelio-

darželio 

veiklos plano 

2018 m. 

svarstymas 

Parengtas ir patvirtintas 

Įstaigos veiklos planas 

2018 metams. 

 

I. 

Mikalainienė 

Tarybos nariai Žmogiškieji 

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

Mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

2018-2020 

metų 

atestacijos 

programos 

svarstymas ir 

pritarimas 

Suderinta ir pritarta 

lopšelio-darželio 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

2018-2020 metų 

atestacijos programai 

Tarybos 

nariai 

Atestacijos 

komisijos nariai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužė

s, 

lapkriči

o mėn. 

 

2. Kontroliuoti mokyklos veiklą. 

Priemonė Rezultatas Vykdytojai Partneriai Lėšos Data 

2.1. 

Lopšelio-

darželio vadovo  

metinės veiklos 

ataskaitos už 

2017 m.  

Įvertinta veikla, 

pateikti pasiūlymai  

 

 

R. 

Kurtinaitienė 

 

 

Tarybos 

nariai 

 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Sausio 

mėn. 

 

 

 

 

2.2. 

Posėdis dėl lėšų, 

skirtų ugdymui 

ir aplinkai kurti, 

panaudojimo 

Pateikti siūlymai, 

pritarta sprendimams. 

R. Doreikienė 

 

Finansininkė, 

Mokytojai  

MK Gegužės 

mėn. 



2.3. 

Lopšelio-

darželio metinės 

ūkinės-

finansinės 

ataskaitos už 

2017 m. 

aptarimas 

Apsvarstyta ir pritarta 

ataskaitai. 

L. Mačiulienė Tarybos 

nariai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Gruodžio 

mėn. 

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS 

VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – sudaryti sąlygas mokytojui įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią 

kvalifikacinę kategoriją. 

Uždaviniai: 

1. Supažindinti mokytojus mokytojų atestacijos komisijos nutarimais. 

2. Skatinti mokytojus tobulinti profesinę kompetenciją. 

 

1. Supažindinti mokytojus mokytojų atestacijos komisijos nutarimais. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

1.1. Mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

2018–2020 

metų atestacijos 

programa 

rengimas 

Suderinta ir patvirtinta 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

2018-2020 metų 

atestacijos programa. 

R. Kurtinaitienė Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai  

Lapkriči

o mėn. 

1.2. Numatomas 

ir derinamas 

atestacijos 

komisijos 

posėdžių 

grafikas 

Patvirtintas atestacijos 

komisijos posėdžių 

grafikas. 

R. Kurtinaitienė Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Lapkriči

o  mėn. 

1.3. 

Informacijos 

teikimas apie 

atestacijos 

tvarką, posėdžių 

datas bei 

komisijos 

nutarimus 

Teikiama pagalba 

besiruošiantiems 

atestuotis, pildant 

dokumentus. 

R. Kurtinaitienė  Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Posėdži

ų metu  

 

2. Skatinti mokytojus tobulinti profesinę kvalifikaciją. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojas  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1. 

Informavimas 

apie švietimo 

centruose 

organizuojamus 

seminarus, 

Dalyvaujama 

seminaruose, keliama 

kvalifikacija, įgyjama 

kompetencijų. 

R. Kurtinaitienė ŠPT, 

Švietimo 

centrai 

MK 2017 m. 



mokymus 

2.2. Mokytojų 

atestacijos 

organizavimas 

Suteikta vyresniosios 

auklėtojos kvalifikacinė 

kategorija socialinei 

pedagogei I. 

Mikalainienei 

R. Kurtinaitienė Mokytojų 

atestacijos 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lapkriči

o mėn. 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – užtikrinti vaikų gerovę. 

Uždaviniai: 

1. Nustatyti švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. 

2. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą. 

3. Teikti rekomendacijas tėvams dėl specialiųjų ugdymo būdų, metodų. 

4. Užtikrinti ugdymą(si), atsižvelgiant į ugdytinių specialiuosius poreikius. 

 

1. Nustatyti švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. 

Priemonė  Laukiami rezultatai Atsakingas  Partneriai  Lėšos  Data 

1.1.VGK plano 

parengimas  

Parengtas VGK planas 

 

R. 

Kurtinaitienė 

 

VGK nariai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gruodžio 

mėn. 

1.2. VGK 

ataskaitos 

parengimas 

Įstaigos tarybai 

pateikta VGK 

ataskaita  

 

R. 

Kurtinaitienė 

 

VGK nariai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Gegužės 

mėn. 

1.3. Tėvų 

apklausa 

Atliktas vaikų 

adaptacijos tyrimas  

R. 

Kurtinaitienė 

 

Tėvai,  MK 

 

Lapkriči

o   mėn. 

 

 

2. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą. 

Priemonė Laukiami rezultatai Atsakingas Partneriai Lėšos Data 

2.1. 

Tolerancijos 

dienos 

organizavimas 

Tolerancijos dienoje 

dalyvaus visa 

bendruomenė.  

I. Mikalainienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Lapkrič

io mėn. 

Apskrito stalo 

diskusija su tėvais 

I. Mikalainienė Tėvai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Lapkrič

io mėn. 

2.2. Savaitė be 

patyčių 

Akcijoje „Savaitė be 

patyčių“ dalyvaus apie 

90 % ugdytinių ir 

darbuotojų. 

I. Mikalainienė Darželio 

bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Kovo 

mėn. 

Pranešimas 

bendruomenei 

„Smurtui „NE“ 

I. Mikalainienė Darželio 

bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Kovo 

mėn. 

2.3. 

Sveikatingumo 

savaitė  

Sveikatingumo 

savaitėje dalyvaus 

80% ugdytinių ir 

darbuotojai.  

R. Keidošienė 

 

 

 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Parengti lankstinukai 

apie grūdinimo 

reikšmę. 

R. Stumbrienė Tėvai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Rugsėjo 

mėn. 



2.4. Renginys 

„Aš saugus“ 

Susipažins su saugaus 

elgesio gatvėje 

taisyklėmis, gamins 

atšvaitus. 

I. Mikalainienė Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Lapkrič

io mėn. 

2.5.Socialinis ir 

emocinis 

ugdymas 

Organizuota 

„Draugystės 

apyrankės“, 

„Pašnibždukų“, 

„Šypsenos“ dienos 

R. Kurtinaitienė Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Rugsėjo

, spalio 

mėn. 

 

3. Teikti švietėjišką pagalbą bei rekomendacijas tėvams. 

Priemonė Laukiami rezultatai Atsakingas Partneriai Lėšos Data 

3.1. Pedagoginių 

bei psichologinių 

žinių teikimas 

šeimai 

 Lankstinukai: 

 „Kaip tėvai gali 

padėti vaikui pažinti 

jausmus ir juos 

išreikšti?“ 

„Žaidimai kalbai 

lavinti?“ 

„Smulkiosios 

motorikos lavinimas“ 

„Išmanusis vaikas. 

Didžiuotis ar 

sunerimti“ 

 

R. 

Kurtinaitienė 

 

 

D. 

Murauskienė 

 

 

I.Mikalinienė 

Mokytojai, 

tėvai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Lapkriči

o mėn. 

 

 

Sausio 

mėn. 

Gruodžio 

mėn. 

Balandži

o mėn. 

 

Paskaita –diskusija 

„Žalingų įpročių 

prevencija 

L. Mačiulienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Kovo 

mėn. 

Lektoriaus V. 

Stoškaus apskrito 

stalo diskusija „Kartų 

nesuderinamumas ir jų 

aktualija šiandien“ 

L. Mačiulienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Kovo  

mėn. 

V. Stoškaus knygos 

„Konfliktai – ką 

daryti?“ pristatymas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Kovo 

mėn. 

3.2.  Tėvų 

informavimas 

apie dokumentų 

tvarkymą dėl 

socialinės 

paramos vaikui 

Skirtas nemokamas 

maitinimas, lėšos 

mokinio reikmėms 

įsigyti. 

I. Mikalainienė Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Rugsėjo-

spalio 

mėn. 

3.3. 

Bendruomenės 

informavimas 

apie VGK veiklą 

Parengta VGK 

ataskaita ir pristatyta 

Įstaigos taryboje. 

Internetiniame 

puslapyje bei 

informacinėje lentoje 

supažindinta su VGK 

veikla įstaigoje. 

R. 

Kurtinaitienė 

 

 

L. Mačiulienė 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

4. Užtikrinti ugdymą(si), atsižvelgiant į ugdytinių specialiuosius poreikius. 



Priemonė  Laukiami rezultatai Atsakingas  Partneriai  Lėšos  Data 

4.1. Informacijos 

rinkimas apie 

ugdytinius, 

kuriems 

reikalinga  

specialioji 

pagalba 

Atliktas pirminis 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas. 

 

VGK 

Mokytojai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Gruodži

o mėn. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

4.2. Vaikų kalbos 

ir komunikacijos 

sutrikimų 

nustatymas, 

specialiųjų 

poreikių 

įvertinimas, 

vardinio sąrašo 

sudarymas ir 

suderinimas su 

ŠPT 

Atpažinti ir įvertinti 

vaikai,  

turintys kalbos 

sutrikimus.  

 

 

 

D. Murauskienė 

 

ŠPT 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Rugsėjo, 

Gruodži

o mėn. 

4.3. Ugdymo 

priemonių 

įgijimas vaikams, 

turintiems 

kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų 

Užtikrintas 

specialiosios 

pedagoginės pagalbos 

teikimas vaikams, 

turintiems kalbos 

sutrikimų. 

D. Murauskienė 

 

R. 

Kurtinaitien

ė 

 

MK 

 

Lapkriči

o mėn. 

 

4.4. 

Bendradarbiavim

as su  ŠPT 

 

Parengti dokumentai 

dėl ugdytinių 

ugdymo(si) sunkumų 

įvertinimo. Gautos 

rekomendacijos 

tolimesniam vaikų 

ugdymui(si). 

D. Murauskienė 

 

 

 

 

 

ŠPT Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Metų 

eigoje 

 

 

 

 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – siekti aukštos ugdymo kokybės. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti mokytojo profesinę kompetenciją.      

2. Organizuoti renginius, siekiant bendruomenės bendradarbiavimo. 

 

1. Tobulinti mokytojo profesinę kompetenciją. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

      

1.1. 

Dalyvavimas 

seminaruose, 

kursuose 

Objektyviai vertins 

savo 

veiklą/kompetenciją, 

sistemingai tobulins 

kvalifikaciją. 

Mokytojai ŠPT, švietimo 

centrai 

MK 2017 m. 

1.2. 

Domėjimasis 

Skaitys „Švietimo 

naujienas“, domėsis 

Mokytojai  Žmogiškiej

i   ištekliai 

2017 m. 



pedagoginėmis 

ir metodinėmis 

naujovėmis 

internetiniu puslapiu 

„ikimokyklinis.lt“ 

1.3. Metodinio 

ratelio 

pasitarimų 

organizavimas 

Gerosios patirties 

sklaida. Vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimas. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Virbalio 

vidurinės 

mokyklos 

ikimokyklinio 

skyriaus 

auklėtojos 

Žmogiškiej

i   ištekliai 

Pagal 

planą 

Veiklos planavimas ir 

organizavimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai  

1.4. Atvirų 

veiklų 

pravedimas 

įstaigoje 

Pravestos dvi atviros 

veiklos.  

 A. Povilaitienė 

ir V. 

Matulevičienė 

Mokytojai  Žmogiškiej

i   ištekliai 

Kovo ir 

spalio 

mėn. 

1.5. 

Dalyvavimas 

rajono 

metodinio 

ratelio veikloje 

Dalijamasi patirtimi, 

sužinomos naujovės. 

A. 

Dlugauskienė 

Mokytojai  Žmogiškiej

i   ištekliai 

Pagal 

planą 

1.6. 

Bendradarbiavi

mas su 

socialiniais 

partneriais 

Organizuotas projektas 

„Mano knyga“ kalbos 

dienai paminėti. Tema 

„Gyvenk sveikai“ 

A. 

Mackevičienė 

L. 

Bernotaitienė 

Socialiniai 

partneriai 

Rėmėjų 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužė

s 7 d. 

 

3. Organizuoti renginius, siekiant bendruomenės bendradarbiavimo. 

 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1. Tradicinių 

švenčių 

organizavimas 

Rugsėjo 1-osios šventė A.Povilaitienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Rugsėjo 

1 d. 

Mokytojos dienai 

organizuota rudeninių 

puokščių paroda „Tau, 

mokytoja“ 

 Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Spalio 

mėn. 

2.2. 

Valstybinių 

švenčių 

paminėjimas 

Eilėraščių konkursas 

„Mano Lietuva“ 

Vasario 16-ajai 

paminėti. 

S. 

Damidavičienė 

Kybartų 

mokykla-

darželis 

„Ąžuoliukas“ 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Vasario 

mėn. 

Projektas „Gimtinės 

spalvos“. 

L. Sidabrienė, 

J. Paškevičienė 

Mokytojai, 

tėvai, kitų 

ikimokyklinės 

įstaigos 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Kovo 

mėn. 

2.3. 

Kalendorinių 

švenčių 

šventimas 

Pravestos adventinės 

vakaronės su tėvais, 

dalyvaus 80% tėvų.  

 

Mokytojai Mokytojai, 

tėvai 

 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

Akcija „Šviesos keliu“. 

Pagaminti žibintai, jais 

Šviesos dieną 

R. Kurtinaitienė Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Gruodži

o mėn. 



papuošime įvažiavimą į 

darželį, šia diena 

pradėsime puošti 

darželį Kalėdoms. 

 

Kalėdinė šventė su 

Kalėdų seneliu suteiks 

vaikams džiugių 

akimirkų. Dalyvaus 

100 % vaikų. 

   

MK 

 

„Gurgu į Kaziuko 

turgų“ metu vaikai plės 

žinias apie lietuvių 

amatus, mugėje 

dalyvaus ir apie 30 % 

tėvų. 

Mokytojai  Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Kovo 

mėn. 

„Užgavėnių eitynės“. 

Puoselėjamos 

lietuviškos tradicijos ir 

papročiai. 

J. Stankevičienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Vasario 

9 d. 

 Velykų savaitė. 

Numargink margutį 

Mokytojai, 

tėvai 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Kovo 

14-18 d. 

2.4. 

Dalyvavimas 

pilietinėse 

akcijose 

Dalyvauta akcijoje 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“. Uždegtos 

žvakutės, pasigaminta 

neužmirštuolės, 

prisiminti sausio 13-

osios įvykiai, ugdomas 

pilietiškumas. 

Mokytojai  Tėvai  Žmogiškieji   

ištekliai 

Sausio 

13 d. 

Dalyvauta aplinkos 

tvarkymo akcijoje 

„Darom“. 

R. Kurtinaitienė Bendruomenė  Žmogiškieji   

ištekliai 

Balandži

o mėn. 

2.5. Sveikos 

gyvensenos 

ugdymas 

bendruomenėje 

Futboliukas 

„Kregždutėje“ 

I. Mikalainienė Kauno sporto 

mokykla 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Sausio 

mėn. 

 Organizuota ir pravesta 

sveikatingumo diena, 

kurioje dalyvaus 30 % 

tėvų. 

A. 

Dlugauskienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Balandži

o  mėn. 

 Sukurtos lauko erdvės, 

vaikai aktyviai žaidžia. 

R. Kurtinaitienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai, 

MK lėšos 

Kovo-

rugsėjo 

mėn. 

2.6. 

Bendradarbiavi

mas su tėvais 

Motinos ar šeimos 

dienai skirtos popietės. 

Pagarbos tėvams 

ugdymas. 

Dalyvaus 99 % tėvų. 

Mokytojai  Tėvai  Žmogiškieji   

ištekliai 

Gegužės 

mėn. 

Ekologinis projektas 

„Gamta – mūsų namai“ 

I. Miklainienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Balandži

o mėn. 



Adventiniai skaitiniai. 

Tėvų popietės grupėje. 

 Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

2.7. 

Prevencinių 

renginių 

organizavimas 

Projektas „Aš saugus“. 

Atšvaitų kūrimo 

konkursas-paroda 

Susitikimas su policijos 

pareigūnais 

I. Miklainienė Mokytojai 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Rugsėjo

-spalio 

mėn. 

Savaitė be patyčių. 

Draugystės savaitė  

I. Mikalainienė Mokytojai 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Kovo 

mėn. 

Paminėta Tolerancijos 

diena bendruomenėje. 

I. Mikalainienė Mokytojai 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Lapkriči

o mėn. 

Socialinių ir emocinių 

kompetencijų programų 

integravimas į ugdymo 

turinį 

Grupių 

auklėtojos 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

2017 m. 

2.8. 

Edukacinės 

išvykos 

organizavimas 

Mokytojo dieną išvyka 

į kino teatrą. Stiprės 

bendruomeniškumas. 

R. Kurtinaitienė Darželio 

bendruomenė  

Žmogiškieji   

ištekliai 

Spalio 

mėn. 

Išvykos su vaikais į 

tėvų darbovietes. 

Susipažįsta vaikai su 

profesijomis. 

 Tėvai Žmogiškieji   

ištekliai 

Sausio 

mėn. 

 

LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą  priešmokyklinių ir 

ikimokyklinių grupių ugdytiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos 

sutrikimų. 
Uždaviniai:  

1.Tirti, nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus. Teikti logopedinę 

pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų. 

2. Dalyvauti lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe. Tobulinti gebėjimus 

profesinėje srityje. 

3. Darbas su ugdytinių, lankančių logopedines pratybas, tėvais. 

 

1. Tirti, nustatyti kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikti logopedinę 

pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų. 

   Priemonė      Rezultatas           Vykdytojai  Partneriai  Lėšos     Data  

1.1. Ugdytinių  

kalbinių 

įgūdžių 

tikrinimas, 

kalbos, 

kalbėjimo bei 

komunikacijos 

sutrikimų 

diagnozavimą, 

diagnozių 

tikslinimas. 

 

Parengti reikiami  

dokumentai  apie 

ugdytinių sutrikimus ir 

pateikti vaiko gerovės 

komisijai. 

Sudarytas  užsiėmimų 

tvarkaraštis.  

Logopedas  Mokytojai  Žmogiškie

ji ištekliai 

Iki 

rugsėjo 

15 d. 

 

1.2. Patvirtintas ugdytinių,  Logopedas  Pavaduotoja Žmogiškie Iki 



Ugdytinių, 

turinčių 

kalbėjimo ir 

kalbos 

sutrikimų, 

sąrašo 

sudarymas. 

 

turinčių kalbos ir kitų 

komunikacijos 

sutrikimų, sąrašas 

lopšelio-darželio vaiko 

gerovės komisijoje ir 

suderintas Švietimo 

pagalbos tarnyboje. 

Duomenys pateikti 

mokinių registrui.  

ugdymui ji ištekliai rugsėjo 

15 d.  

1.3. 

Ugdytinių, 

lankančių 

logopedinius 

užsiėmimus, 

reikalingų 

dokumentų 

parengimas, 

pildymas. 

Pateikti duomenys 

Vilkaviškio rajono 

švietimo pagalbos 

tarnybai apie vaikus, 

turinčius kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimus; 

pildomas dienynas 

mokinio specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

įvertinimo ir specialiojo 

ugdymosi skyrimo 

tvarkos aprašo 1, 4, 5, 8 

priedai. 

Logopedas  Mokytojai, tėvai Žmogiškie

ji ištekliai 

Iki 

spalio 

15 d, 

1.4.Pritaikyti 

ugdymo 

programas, 

atsižvelgiant į 

ugdytinių 

gebėjimų lygį 

Individualių, 

pogrupinių programų 

sudarymas. 

Logopedas Mokytojai  Iki 

rugsėjo 

22d. 

1.5. Logopedo 

darbo 

ataskaita, 

veiklos plano 

sudarymas 

2018 metams. 

Parengta ataskaita už 

2017 metus ir 

pristatytas veiklos plano 

projektas 2018 metams 

vaiko gerovės 

komisijai. 

Logopedas  Pavaduotoja 

ugdymui 

Žmogiškie

ji ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

 

2. Dalyvauti lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe. Tobulinti gebėjimus profesijos 

srityje. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1. 

Dalyvavimas 

rajono spec. 

pedagogų-

logopedų 

metodinio 

ratelio 

veikloje. 

Pasidalinta gerąja 

patirtimi 

 

Logopedas  Mokytojai  Žmogiškie

ji ištekliai  

Nuolat  

2.2.  

Dalyvavimas 

lopšelio-

darželio Vaiko 

gerovės 

Parengti lankstinukai 

tėvams 

Logopedas  Pavaduotojas 

ugdymui, 

socialinis 

pedagogas 

Žmogiškie

ji ištekliai 

Nuolat  



komisijos 

veikloje. 

2.3. 

Dalyvavimas 

ŠPT 

organizuojamu

ose 

seminaruose. 

Gerosios patirties 

sklaida lopšelio-

darželio pedagogams. 

Logopedas Mokytojai MK Nuolat 

 

3. Darbas su ugdytinių, lankančių logopedines pratybas, tėvais. 

Priemonė Rezultatas Vykdytojai Partneriai Lėšos Data  

3.1. Vaizdinių-

didaktinių 

priemonių 

parengimas. 

Metodinių patarimų 

metu pristatytos 

priemonės ir paaiškinta 

kaip jomis naudotis 

vaikų veikloje, šalinant 

kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus.  

Logopedas Mokytojai  Žmogiškie

ji ištekliai 

2017 

m. 

3.2. 

Informacija  

lopšelio-

darželio 

pedagogams 

apie žaidimų 

naudą lavinant 

vaikų kalbą 

Parengti lankstinuką 

“Žaidimai vaikų kalbai 

lavinti”, kalbos,  

kalbėjimo ir kitų 

komunikacijos 

sutrikimų turinčių 

ugdytinių tėvams. 

Logopedas Pavaduotojas 

ugdymui,  

Žmogiškie

ji ištekliai 

Kovo 

mėn. 

3.3. Tėvų 

informavimas 

apie jų vaiko 

ugdymo(si) 

pažangą, 

sunkumus, 

problemas. 

Parengtos 

rekomendacijos ir 

individualūs pokalbiai 

su tėvais apie vaikų 

pažangą, problemas, 

sunkumus. 

Logopedas VGK nariai Žmogiškie

ji ištekliai 

Pagal 

planą 

 

 

      


