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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. 

 

2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 

Siekiant užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimą bei organizuoti ugdymo procesą orientuotą į vaiką, planavome bei organizavome 

ugdomąjį procesą atsižvelgiant į individualius kiekvieno ugdytinio poreikius. taip pat analizavome 

metodinės veiklos rezultatus. Savo gerąją patirtį skleidė metodinėje-praktinėje konferencijoje „Idėjų 

gniūžtė“, vyko apskrito stalo diskusija su Virbalio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus 

pedagogais tema „Vaiko pasiekimų aplankas“. Atnaujinome ikimokyklinio ugdymo programą 

„Metų žingsneliai“, vadovaudamiesi „Ikimokyklinio ugdymo metodikos rekomendacijomis“. 

Pedagogų kvalifikacijai tobulinti skirtos MK lėšos panaudotos pagal paskirtį. Pedagogai kėlė 

profesinę kvalifikaciją Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos, Marijampolės Meilės 

Lukšienės švietimo centro organizuojamuose seminaruose bei mokymuose. Socialinei pedagogei 

suteikta vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacija.  

Įgyvendindami tikslą – užtikrinti gerą vaiko fizinę ir emocinę savijautą,  atlikome 

lopšelio grupėje vaikų adaptacijos tyrimą, kuriame dalyvavo tėvai. Parengėme socialinių ir 

emocinių įgūdžių ugdymo programą ikimokyklinio amžiaus vaikams „Aš ir mes“, kuri 

integruojama į ugdymo procesą, o priešmokyklinio ugdymo grupėse socialinės ir emocinės 

programos „Laikas kartu“ ir „Zipio draugai“ integruojamos į ugdymą Organizavome sporto šventę 

su tėvais „Kakės Makės mankšta“, dalyvavome konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“, vyko 

„Futboliuko“ varžybos, dalyvavome akcijoje „Apibėk mokyklą“. Vaikai susipažino su jogos 

pagrindais, vyksta krepšinio bei futbolo treniruotės. Programų „Vaisių vartojimo skatinimas 



mokyklose“ ir „Pienas vaikams“ įgyvendinimas padeda formuoti ugdytinių taisyklingos mitybos 

įpročius. Daug dėmesio skyrėme vaikų socialinei ir emocinei kompetencijai – vyko „Šypsenos“, 

„Pašnibždukų“ dienos, savaitė be patyčių bei kiti prevenciniai renginiai, į kuriuos aktyviai įsijungė 

tėvai – tolerancijos dienai tėvai su vaikais darė rankas, kuriomis papuošė mokyklos laiptinę. 

Antikorupcijos dieną vaikai piešė gėlę draugui, suprato, kad draugo nenusipirksi.  

Didelis dėmesys skirtas saugios vaiko ugdymo(-si) aplinkos kūrimui. Pradėjome atnaujinti 

lauko žaidimų aikšteles. Grupių erdvės suskirstytos į veiklos centrus. Ugdomoji aplinka kurta 

įvertinant vaikų individualumą: amžių, temperamentą, išsivysčiusius gebėjimus, pomėgius, 

interesus. Ugdytiniai skatinami laisvai, savarankiškai rinktis juos dominančią veiklą.  

Mokomės rūšiuoti atliekas. Ugdytinių šeimos prisidėjo prie aplinkos kokybės gerinimo, 

dalyvaudama Gamintojų ir importuotojų asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuojamoje panaudotų nešiojamųjų baterijų 

(galvaninių elementų) ir akumuliatorių bei nebenaudojamos buities technikos ir elektronikos 

surinkimo projekte – „Mes rūšiuojam“.  

Norėdami  stiprinti šeimos ir mokyklos sąveiką, siekėme, kad tėvai taptų partneriais 

visose ugdymo proceso veiklose. Aktyvinome tėvus dalyvauti grupių atvirų durų dienose, 

skatinome įsijungti į grupių projektinę veiklą, aktyviai dalyvauti sporto bei šeimos šventėse, 

įvairiose akcijose bei parodose. 

 Teikėme tėvams metodinę informaciją vaikų ugdymo, kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų bei sveikatos saugojimo klausimais. Sklaida vyko per lankstinukus, atmintines, 

susirinkimus, atviras veiklas. Informacija teikiama grupių stenduose ir darželio internetinėje 

svetainėje.  

 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 Asmenybės ūgtis 

 Saugi ugdymo(si) aplinka 

Tikslas – turtinti ugdymosi aplinką pereinančią į „klasė be sienų“, skatinančią mąstymą ir 

kūrybiškumą. 

Uždaviniai:  

1. Siekti asmenybės rūgties. 

2. Kurti  saugią, saviraišką bei kūrybiškumą skatinančią aplinką.  

3. Plėtoti darželio bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.  

 

1. Siekti asmenybės ūgties 

Priemonės Rezultatas Įgyvendinimo 

data 

Vykdytojai 

1.1. Vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimas 

Planavimas pagrįstas vaiko 

pažinimu.  

Rugsėjo- spalio 

mėn. 

Gegužės-

birželio mėn. 

Pedagogai  

1.2. Socialinių ir emocinių 

ugdymo įgūdžių 

Šiltas mikroklimatas. Nuolat  Pedagogai  



 

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

Tikslas.  Dirbant komandose siekti dialogo ir susitarimų kultūros. 

plėtojimas 

1.3. Pedagogų profesinio ir  

asmeninio tobulėjimo 

skatinimas.  

Savišvieta, atvirumas 

pokyčiams.  

Nuolat  Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

1.4. Veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas 

Pedagogų ir personalo 

vertinimas ir įsivertinimas. 

Gegužės mėn. Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.5.  Atvirų veiklų 

stebėjimas ir aptarimas 

Pravestos 2 atviros veiklos, 

pasidalinta gerąja patirtimi. 

 

Kovo, 

Lapkričio mėn. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.6. Ugdomosios veiklos 

planavimas 

Individualizuotas ir 

diferencijuotas ugdymas 

atsižvelgiant į vaiko galias ir 

poreikius. 

Nuolat  Pedagogai  

1.7. Įsteigti psichologo etatą  Teikiama pagalba. Rugsėjo mėn. Direktorius  

2. Kurti saugią, saviraišką bei kūrybiškumą skatinančią aplinką. 

2.1.  Lauko edukacinių 

erdvių atnaujinimas 

Įsigytos žaidimų aikštelės 

atitinkančius HN 

reikalavimus. 

Kovo, 

Lapkričio mėn. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

2.2.  Ugdymo priemonių 

atnaujinimas 

Įsigytos ugdymo priemonės 

įvairioms kompetencijoms 

plėtoti. 

Kas ketvirtį Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2.3. Salės grindų dangos 

atnaujinimas 

Saugi danga. Birželio mėn. Ūkvedys  

2.4. Tradicinių švenčių 

puoselėjimas 

Organizuojamos valstybinės 

ir kalendorinės šventės, 

kuriose atsiskleidžia  

ugdytinių gebėjimai. 

Pagal planą Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2.5. Prevencinių renginių 

organizavimas 

Projektinių veiklų, renginių 

aptarimas 

Rugpjūčio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

3. Plėtoti darželio bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.  

3.1. Šeimos įtraukimas į 

ugdymo procesą 

Tėvai dalyvaus projektuose, 

akcijose, šventėse, teiks 

siūlymus. 

Nuolat  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

3.2. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Dalyvaus bendruose 

projektuose, pasidalins 

gerąja patirtimi. 

Nuolat  Direktorius 

3.3. Visuotinių tėvų 

susirinkimų  

organizavimas 

Tėvai įtraukti į darželio 

veiklą. 

Rugsėjo, 

Gegužės mėn. 

Direktorius 

3.4. Darželio jubiliejaus 

organizavimas 

Darželio jubiliejuje 

dalyvaus bendruomenė, 

socialiniai partneriai. 

Spalio mėn. Direktorius, darbo 

grupė 



 

Priemonė  Rezultatas  Įgyvendinimo 

data 

Atsakingas  

1. Veiklos planų rengimas 

ir įgyvendinimas 

2017 m. darželio 

veiklos ataskaitos 

pritarimas. 

Lopšelio-darželio 

direktoriaus ataskaitos už 

2017 metus pateikimas. 

Ataskaitos už ugdymo 

priemonių įsigijimą 2017 

metais pateikimas. 

Ugdymo priemonių 

įsigijimo projektas 2018 

metams.  

Strateginio plano už 2015–

2017 metus įgyvendinimo 

ataskaita. 

Strateginio plano 2018-2020 

metams projekto pritarimas. 

Vasario mėn. Direktorius 

2. Edukacinių erdvių 

kūrimas 

Atliktų darbų edukacinėse 

erdvėse analizė 

Balandžio mėn. Direktorius 

3. Ugdytinių pasiekimų 

pažanga 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

vaikų pasiekimų rezultatai  

Priešmokyklinukų 

brandumas mokyklai 

Birželio mėn. Direktorius 

4. Mokyklos įsivertinimas Atliktas mokyklos 

įsivertinimas. Įsivertinimo 

išvados panaudotos 

veiklos prioritetų, tikslų, 

uždavinių 2019 m. iškėlimui 

Lapkričio mėn. Direktorius 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

Tikslas. Telkti įstaigos tarybą darželio tikslų įgyvendinimui.  

Uždaviniai: 

1. Organizuoti ir aktyvinti įstaigos tarybos darbą.  

2. Telkti bendruomenę uždavinių įgyvendinimui. 

3. Planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą ir panaudojimą. 

 

Priemonė  Rezultatas Vykdymo laikas Atsakingas 

1. Veiklos ataskaitų 

svarstymas ir aptarimas 

2017 m. darželio Tarybos 

veiklos ataskaitos.  

2017 m. darželio veiklos 

ataskaitos. 

Metinės ūkinės-finansinės 

ataskaitos už 2017 m. 

aptarimas. 

2018 m. lopšelio-darželio 

biudžeto sąmatos projekto 

pristatymas. 

Sausio mėn. Tarybos 

pirmininkas, 

finansininkas 



Veiklos plano 2018 metams 

projekto pritarimas 

Strateginio veiklos plano 

2018-2020 metams plano 

projekto pritarimas. 

2. Vaiko gerovės komisijos 

ataskaitos pritarimas 

Vaiko gerovės komisijos 

veiklos ataskaitos 

pateikimas tarybai. 

Gegužės mėn. Tarybos 

pirmininkas  

3. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

2019-2021 metų 

atestacijos programos 

svarstymas 

Pritarta Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 2019-2021 metų 

atestacijos programai. 

 

Lapkričio mėn. Tarybos 

pirmininkas 

4. Edukacinių erdvių ir 

aplinkos gerinimo 

programos svarstymas 

Pritarta lėšų, skirtų ugdymui 

ir ugdomajai aplinkai 

projektui. 

Darželio jubiliejaus 

klausimai. 

Rugpjūčio mėn. Tarybos 

pirmininkas 

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

Tikslas. Didinti pedagogų atsakomybę už profesinį tobulėjimą.  

Uždaviniai:  

1. Teikti informaciją pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, 

atestacijos programą, atestacijos komisijų posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus.  

2. Analizuoti ir vertinti pedagogų praktinę veiklą.  

3. Nustatyti pedagogų kompetencijos atitikimą turimai kvalifikacinei kategorijai.  

4. Siūlyti pedagogams atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai.  

 

Priemonės  Rezultatai  Vykdymo laikas Atsakingas 

 

1. Posėdžių organizavimas Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 2019–

2021 metų atestacijos 

programos rengimas.  

Posėdžių grafiko 2019 

metams pritarimas 

Lapkričio mėn. 

Gegužės mėn. 

Atestacijos 

komisijos 

pirmininkas, 

mokytojų 

atestacinės 

komisijos nariai 

2. Konsultacijos  Konsultacijos ir metodinė 

parama mokytojų 

atestavimo(-si) klausimais 

Pagal poreikį Atestacijos 

komisijos 

pirmininkas 

3. Ataskaitų  rengimas 

švietimo skyriui 

Parengtos atskaitos Sausio mėn. Atestacijos 

komisijos 

pirmininkas 

3. Bendradarbiavimas su 

pedagogais 

Mokytojų atestacinės 

komisijos ir mokyklos 

metodinės grupės, mokyklos 

administracijos 

bendradarbiavimas 

Visus metus Atestacijos 

komisijos 

pirmininkas ir 

nariai 

 

 

 



VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS 

Tikslas. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, emociškai 

saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą įstaigoje.  

Uždaviniai:  

1. Teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų.  

2. Analizuoti ir spręsti ugdytinių socialines-pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos 

būdų problemų šalinimui. 

3. Bendradarbiauti su pedagogais, kitais pagalbos gavėjais specialistais, užtikrinant ugdytinių 

švietimo pagalbą.  

4. Padėti išsaugoti ir stiprinti ugdytinių sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias 

su fizine ir emocine vaikų sveikata.  

5. Teikti metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo. 

 

Priemonė  Rezultatas  Įgyvendinimo 

data  

Vykdytojai  

1. Analizuoti ir spręsti ugdytinių socialines-pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos 

būdų problemų šalinimui. 

1.1. VGK posėdžių 

organizavimas 

 

Pristatytas Vaiko gerovės 

komisijos veiklos planas 

2018 m.  

Ataskaita apie kasmetinius 

ugdytinių sveikatos 

profilaktinius patikrinimus. 

Sausio mėn. Logopedas, 

 sveikatos ir 

maitinimo 

organizavimo 

specialistas 

Parengta socialinio klimato 

grupėse ataskaita  

Parengta pirmo pusmečio 

logopedo darbo ataskaita.  

Parengta pirmo pusmečio 

ugdytinių sergamumo 

ataskaita  

Kovo mėn. Socialinis 

pedagogas 

Pristatyta antro pusmečio 

logopedo darbo ataskaita.  

Parengta antro pusmečio 

ugdytinių sergamumo 

ataskaita.  

Parengtos socialinio 

pedagogo metinė ataskaita 

bei Vaiko gerovės metinė 

veiklos ataskaita už 2017-

2018 m. m.   

Gegužės mėn. VGK pirmininkas 

Logopedas, 

visuomenės 

sveikatos ir 

maitinimo 

organizavimo 

specialistas, 

socialinis 

pedagogas 

Pagalbos gavėjų sąrašo 

suderinimas su VGK ir 

teikimas ŠPT.  

Individualių ir grupinių 

logopedinių programų 

suderinimas su VGK 

Rugsėjo mėn. Logopedas 



Parengta ir pristatyta naujai 

atvykusių ugdytinių 

adaptacijos lopšelio grupėje 

ataskaita. 

Lapkričio mėn.  VGK pirmininkas 

2. Teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų. 

2.1. Specialiojo ugdymo 

organizavimas 

Vaikų, turinčių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų 

sąrašo sudarymas. 

Suderinimas su VGK ir 

ŠPT. 

Rugsėjo mėn. Logopedas 

Kalbėjimo, kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų 

šalinimo programų 

parengimas, atsižvelgiant į 

kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimo priežastį bei 

struktūrą 

Rugsėjo mėn. Logopedas 

Vaikų kalbinių įgūdžių 

stebėjimas ir vertinimas 

grupėse, renginiuose ir 

kitoje neutralioje veikloje 

Visus metus Logopedas 

Pedagogų ir tėvų 

konsultavimas dėl 

kalbėjimo, kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų 

korekcijos veikloje 

Visus metus Logopedas, 

 

Ugdymo planavimo ir darbo 

diferencijavimo dermės 

užtikrinimas, susijęs su 

ugdytinių individualių 

poreikių tenkinimu 

Visus metus Logopedas 

3.Teikti metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo. 

Pedagoginių bei 

psichologinių žinių 

teikimas šeimai, 

auginančiai specialiųjų 

poreikių turinčius vaikus 

Parengtos rekomendacijos 

pedagogams, tėvams 

(globėjams) dėl specialiojo 

ugdymo metodų, būdų, 

mokymo priemonių 

Visus metus Logopedas, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

4. Analizuoti ir spręsti ugdytinių socialines-pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos 

būdų problemų šalinimui. 

4.1. Informacijos 

rinkimas  

Lopšelio-darželio ir grupių 

socialinių pasų sudarymas 

Rugsėjo–spalio 

mėn. 

Direktorius, 

socialinis 

pedagogas, 

pedagogai 

4.2. Dokumentų 

rengimas 

Rizikos grupės ugdytinių 

sąrašo sudarymas. Vaikų 

individualių bylų 

sudarymas, tvarkymas.  

Rugsėjo–spalio 

mėn. 

Socialinis  

pedagogas 

4.3. Konsultavimas, 

socialiniais-

pedagoginiais ir kt. 

klausimais. 

 Ugdytinių pedagoginis 

pažinimas (sunkumai 

ugdymosi procese, asmens 

savybės, polinkiai, interesai, 

bendravimo ypatumai). 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

4.4. Švietėjiškos Tėvų švietimas ir Visus metus Socialinis 



pagalbos teikimas 

tėvams 

konsultavimas apie vaikų 

auklėjimą, socialinių, 

pedagoginių bei 

psichologinių vaiko poreikių 

tenkinimą, tėvų teises ir 

pareigas 

pedagogas 

 

5. Padėti išsaugoti ir stiprinti ugdytinių sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones, 

susijusias su fizine ir emocine vaikų sveikata.  

5.1. Sveikos gyvensenos 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymas. 

 

 

 

 

 

Ugdytinių maitinimo 

priežiūra, skatinant sveiką 

mitybą bei sveikos mitybos 

įgūdžių formavimą 

Kas mėnesį Sveikatos  ir 

maitinimo 

organizavimo 

specialistas 

Sveikatingumo valandėlės Kas savaitę  Sveikatos  ir 

maitinimo 

organizavimo 

specialistas 

5.2. Informacijos 

sveikatos išsaugojimo 

bei stiprinimo klausimais 

teikimas ir sklaida 

ugdymo įstaigos 

renginiuose, viktorinose 

Atmintinių, metodinės 

medžiagos, pranešimų, 

rekomendacijų pedagogams 

ir tėvams rengimas 

Kas mėnesį Sveikatos  ir 

maitinimo 

organizavimo 

specialistas, 

pedagogai 

5.3. Pagalba ugdytiniams 

ugdant sveikos 

gyvensenos ir asmens 

higienos įgūdžius.  

 

Individualios konsultacijos 

sveikos gyvensenos ir  

asmens higienos įgūdžių 

stiprinimo klausimais 

 

Pagal poreikį Sveikatos ir 

maitinimo 

organizavimo 

specialistas, 

pedagogai 

6. Organizuoti prevencinę veiklą  

6.1. Tėvų informavimas 

apie vykstančius 

renginius 

Parengti lankstinukai, 

atmintinės 

Kas mėnesį Socialinis 

pedagogas, 

logopedas 

6.2. Prevenciniai 

renginiai 

,,Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ 2018“ pasaka 

„Šilti švelnukai ir šalti 

šiurkštukai“  

Kovo mėn. Socialinis 

pedagogas 

 Akcija „Gero kelio“ 

saugaus eismo įgūdžių 

ugdymas 

Balandžio mėn. Socialinis 

pedagogas 

Diena be triukšmo 

„Pašnibždukų diena“ 

Balandžio 25 d. Socialinis 

pedagogas 

Tarptautinė taikos diena. 

Piešinių paroda „Taikos 

balandis“ 

Rugsėjo 21 d. Socialinis 

pedagogas 

Projektas „Saugus, kai 

žinau“. Angelų sargų dienai 

paminėti 

Spalio 2 d. Socialinis 

pedagogas 

Šypsenos diena Spalio 5 d. Socialinis 

pedagogas 

Atšvaitų diena Lapkričio 6 d. Socialinis 

pedagogas 

Tarptautinė tolerancijos 

diena 

Lapkričio 16 d. Socialinis 

pedagogas 

10. 

11. 

Pasaulinė sveikinimosi 

diena 

Lapkričio 21 d. Socialinis 

pedagogas 



12. Draugo diena. Gėlė draugui Lapkričio 29 d. Socialinis 

pedagogas 

Žmogaus teisių diena. Vaiko 

teisės ir pareigos 

Gruodžio 10 d. Socialinis 

pedagogas 

6.Organizuoti tiriamąją veiklą 

6.1. Pradėjusių lankyti 

logopedines pratybas 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kalbėjimo, kalbos 

ir kitos komunikacijos 

tyrimas 

Atliktas tyrimas, 

išsiaiškinta, kiek vaikų turi 

kalbėjimo sutrikimų 

Rugsėjo-spalio 

mėn. 

Logopedas  

6.2. Vaikų, naujai 

pradėjusių lankyti 

darželį, tyrimas ,,Vaikų 

adaptacija darželyje“ 

Tėvai dalyvavo tyrime, teikė 

siūlymus 

Lapkričio mėn. A. Mackevičienė 

6.3. Tyrimas „Saugi 

aplinka“ 

Bendruomenė dalyvavo 

tyrime, tyrimų  išvados 

panaudotos tolimesniems 

planams 

Balandžio mėn. A. Mackevičienė 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO  VEIKLOS PLANAS 

Tikslas. Vaiko gerovė, socialinių įgūdžių ugdymas. 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti vaiko socialinius įgūdžius, atsižvelgiant į jo poreikius ir galimybes.  

2. Inicijuoti, organizuoti ir vykdyti  prevencines programas, akcijas, projektus. 

3. Supažindinti bendruomenę su socialinės srities naujovėmis bei pasikeitimais. 

4. Bendradarbiauti su pedagogais, ugdytinių tėvais ir kitais specialistais bei institucijomis. 

Priemonė Rezultatas  Vykdymo laikas Atsakingas 

1. Ugdyti vaiko socialinius įgūdžius, atsižvelgiant į jo poreikius ir galimybes.  

1.1. Darbo su ugdytiniais 

organizavimas ir 

vykdymas 

Socialinių įgūdžių ugdymas 

per kūrybinius užsiėmimus, 

žaidimus, diskusijas,  

projektinį darbą. 

Nuolat Soc. pedagogas 

2. Bendradarbiauti su pedagogais, ugdytinių tėvais ir kitais specialistais bei institucijomis. 

2.1. Darbo  su 

šeimomis 

organizavimas 

Dalyvauta susirinkimuose, 

aptartos problemos 

Pagal planą Soc. pedagogas 

Aktualios informacijos 

pateikimas stenduose. 

Pagal poreikį Soc. pedagogas 

Individualūs pokalbiai ir 

konsultacijos. 

Pagal poreikį Soc. pedagogas 

2.2. Darbas su grupių 

auklėtojais 

Bendradarbiavimas 

projektinėje veikloje, 

renginiuose. 

Projektų, akcijų 

metu 

Soc. pedagogas 

Keitimasis informacija, 

konsultavimas. 

Pagal  poreikį. Soc. pedagogas 

2.3.Socialinės pagalbos 

teikimas 

Konsultacijos pedagogams 

ir tėvams iškilus 

klausimams socialinėje 

srityje. 

Pagal poreikį Soc. pedagogas 



2.4.Bendradarbiavimas Ryšių palaikymas su 

socialiniais partneriais. 

Bendradarbiaujama su ŠPT 

Pagal poreikį bei 

numatytus veiklos 

planus. 

Soc. pedagogas 

2.5.Dokumentų  

tvarkymas 

Informacijos rinkimas apie 

soc. pašalpą, nemokamą 

maitinimą gaunančius 

vaikus. Perdavimas vyr. 

finansininkei, grupių 

auklėtojoms, Vilkaviško r. 

savivaldybei. 

Kiekvieną mėnesį Soc. pedagogas 

4.2. Tiriamosios 

veiklos vykdymas 

Anketavimas, apklausos, 

stebėjimas, diskusijos 

aktualia tema. 

 

Projektų, akcijų 

metu,  

atsiradus 

poreikiui. 

Soc. pedagogas 

3. Inicijuoti, organizuoti ir vykdyti  prevencines programas, akcijas, projektus. 

3.1. Prevencinė  veikla Dalyvavimas prevencinėse 

programose, projektuose, 

akcijose. 

Paskelbus 

programą 

Soc. pedagogas, 

grupių auklėtojai 

4. Tobulinti profesinę kompetenciją. 

4.1. Kvalifikacijos  

kėlimas 

Dalyvavimas seminaruose, 

susirinkimuose, forumuose 

ir konferencijose.  

Planuose 

nustatytu metu. 

Soc. pedagogas 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

studijos Marijampolės 

kolegijoje, IV kursas. 

Pagal studijų 

programą 

Soc. pedagogas 

 

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 ir koreguoti ugdytinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, parenkant 

tinkamus darbo su ugdytiniais būdus ir metodus. 

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

srityje. 

3. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, aiškinant jų vaikų sutrikimus bei pasiekimus. 

4. Lavinti foneminę klausą, šalinti tarties sutrikimus, ugdyti rišliąją kalbą, turtinti žodyną. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdymo laikas Atsakingas 

1. Tirti ir koreguoti ugdytinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, parenkant 

tinkamus darbo su ugdytiniais būdus ir metodus. 

1.1. Ugdytinių, 

turinčių kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų, sąrašo 

sudarymas.  

Parengti reikiami  

dokumentai  apie ugdytinių 

sutrikimus ir pateikti vaiko 

gerovės komisijai. 

Sudarytas  užsiėmimų 

tvarkaraštis. 

Iki rugsėjo 15 d. Logopedas 

Pavaduotoja 

ugdymui 



1.2. Ugdytinių, 

lankančių logopedinius 

užsiėmimus, reikalingų 

dokumentų parengimas, 

pildymas. 

Patvirtintas ugdytinių,  

turinčių kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų, 

sąrašas lopšelio-darželio 

vaiko gerovės komisijoje ir 

suderintas Švietimo 

pagalbos tarnyboje. 

Duomenys pateikti mokinių 

registrui.  

Iki spalio 15 d. Logopedas 

Mokytojai, tėvai 

1.3. Pritaikyti ugdymo 

programas, atsižvelgiant 

į ugdytinių gebėjimų lygį 

Individualių, pogrupinių 

programų sudarymas. 

Iki rugsėjo 22d. Logopedas 

Mokytojai 

1.4. Logopedo darbo 

ataskaita, veiklos plano 

sudarymas 2019 metams. 

Parengta ataskaita už 2018 

metus ir pristatytas veiklos 

plano projektas 2019 

metams vaiko gerovės 

komisijai. 

Gruodžio mėn. Logopedas 

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

profesinėje srityje. 

2.1. Dalyvavim

as rajono spec. 

pedagogų-logopedų 

metodinio ratelio 

veikloje. 

Pasidalinta  gerąja patirtimi Nuolat Logopedas 

2.2. Dalyvavim

as lopšelio-darželio 

Vaiko gerovės komisijos 

veikloje. 

Sprendžiamos aktualios 

problemos 

Nuolat Logopedas 

2.3. Informacija  

lopšelio-darželio 

pedagogams apie 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikų ugdymą. 

Su pedagogais aptarti 

ugdytinių ugdymo 

problemas, siekiant 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimo 

efektyvumo. Sistemingai 

teikti informaciją apie 

specialiųjų poreikių vaikų 

ųgdymosi pažangą bei 

esamas problemas. 

Nuolat Logopedas 

2.4. Tobulinti  profesinę  Dalyvavimas ŠPT 

organizuojamuose 

seminaruose. 

Nuolat    Logopedas 

3. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, aiškinant jų vaikų sutrikimus bei pasiekimus. 

3.1. Vaizdinių-

didaktinių priemonių 

parengimas. 

Metodinių patarimų metu 

pristatytos priemonės ir 

paaiškinta kaip jomis 

naudotis vaikų veikloje, 

šalinant kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus. 

2018 m. Logopedas 

3.2. Tėvų informavimas 

apie jų vaiko ugdymo(si) 

pažangą, sunkumus, 

problemas. 

 

Parengtos rekomendacijos ir 

individualūs pokalbiai su 

tėvais apie vaikų pažangą, 

problemas, sunkumus. 

Pagal planą Logopedas 

4. Lavinti foneminę klausą, šalinti tarties sutrikimus, ugdyti rišliąją kalbą, turtinti žodyną 



4.2. Ugdytinių  

kalbinių įgūdžių 

tikrinimas, kalbos, 

kalbėjimo bei 

komunikacijos sutrikimų 

diagnozavimas, 

diagnozių tikslinimas. 

Nustatyti kalbos sutrikimai Iki rugsėjo 15 d. Logopedas 

4.3. Kalbiniai 

žaidimai foneminei 

klausai lavinti 

Parengti kalbiniai žaidimai 

foneminei klausai lavinti 

Nuolat Logopedas 

4.4. Pasakų skaitymas Pasakų skaitymas, jų 

aptarimas, inscenizavimas 

Nuolat Logopedas 

 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

Tikslas. Siekti nuolatinio asmeninio tobulėjimo.  

Uždaviniai:  

1. Stiprinti pedagogų veikimą kartu, organizuojant prasmingus pasitarimus.  

2. Dalintis patirtimi lankytų seminarų aptarimuose bei savanoriškai organizuojamose atvirose 

veiklose.  

3. Palaikyti pedagogų pastangas bei sumanymus, taikant naujoves ugdomajame procese.  

4. Palaikyti konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais, aktyviai dalyvaujant bendruose 

renginiuose. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdymo laikas Atsakingas  

1. Stiprinti pedagogų veikimą kartu, organizuojant prasmingus pasitarimus. 

1.1. Organizuoj

ami posėdžiai, 

pasitarimai 

 

Asmenybės branda Vasario mėn. I. Mikalainienė 

Atvira ugdymosi aplinka Balandžio mėn. A. Mackevičenė 

Refleksijos svarba Kovo mėn. A. Dlugauskienė 

Posėdis  „Veiklos vertinimas 

ir įsivertinimas“ 

Gegužės mėn. R. Kurtinaitienė 

Kūrybiškumo ugdymas Vasario mėn. A. Povilaitienė 

Metodinės grupės veiklos 

analizė už 2018 metus. 

„Tolimesnės veiklos gairės“ 

Gruodžio mėn. A. Dlugauskienė 

2. Dalintis patirtimi lankytų seminarų aptarimuose bei savanoriškai organizuojamose 

atvirose veiklose. 

2.1. Metodinės  

veiklos 

organizavimas 

Atvira veikla Kovo mėn.  

Lapkričio mėn. 

A. Povilaitienė 

 A. Dlugauskienė 

Dalyvavimas seminaruose, 

rajoniniuose bei 

respublikiniuose renginiuose 

ir dalinimasis patirtimi 

Nuolat A. Dlugauskienė 

Renginių, veiklų aptarimas Nuolat A. Dlugauskienė 

3. Palaikyti pedagogų pastangas bei sumanymus, taikant naujoves ugdomajame procese. 

3.1. Konstrukty

vus 

bendravimas su 

socialiniais 

partneriais 

Pasidalinta  gerąja patirtimi  Nuolat A.  

 



RENGINIŲ PLANAS 

 

Eilės 

Nr. 

Priemonė Atsakingas  Data  Laukiamas 

rezultatas 

Sausio mėn. 

 1. Pilietinė akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija“ 

R. Kurtinaitienė 

Grupių auklėtojos 

Sausio 12 d  Suvoks, kad laisvę 

reikia branginti 

Vasario mėn. 

1. „Duonutės kelias“, duonos 

dienai paminėti 

Grupių auklėtojos Vasario 5 d. Susipažins su 

duonos gaminimu 

2.  Pilietiškumo projektas „Aš 

svarbus“ 

 Atvirų durų savaitė 

 

R. Kurtinaitienė 

I. Mikalainienė 

Vasario 12-15  Tėvai supažindins 

su savo 

profesijomis. Vaikai 

susipažins su 

įvairiomis 

profesijomis, 

pagarba dirbančiam 

žmogui. 

3. Užgavėnių linksmybės J. Stankevičienė Vasario 13 d. Tradicijų  

puoselėjimas 

4. Eilėraščiai ir dainos 

Lietuvai 

R. Doreikienė Vasario 15 d. Pajaus  gimtosios 

kalbos grožį 

5. Akcija „Apjuoskim 

Basanavičių“ 

R. Kurtinitienė Vasario 15 d. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

6. Projektas „Kaip surasti 

Lietuvą? 2018“ 

J. Stankevičienė  

L. Bernotaitienė 

 

Vasario 15 d. Ugdytiniai gilins 

žinias apie savo 

miestelį.  

7. Kasdieniai skaitymai 

„Vakaro pasakaitė“, 

tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai paminėti 

Grupių auklėtojos Vasario 26 d. – 

kovo 2 d. 

Susipažins su 

lietuvių pasakomis ir 

tautosaka. Grožėsis 

gimtosios kalbos 

skambesiu. 

Kovo mėn. 

1. Kaziuko mugė Grupių auklėtojos Kovo 4 d.  Susipažins su 

amatais. Gamins 

įvairius papuošalus, 

atvirutes, vyks 

prekyba. 

2. Išvykos į Kybartų mokyklų 

ir miesto bibliotekas 

Grupių auklėtojos Kovo 5 – 9 Glis žinias apie 

knygos reikšmę 

žmogaus gyvenime. 

3. Ekologinis projektas „Padėk 

žemei“, skirtas Žemės 

dienai bei pasaulinei 

vandens dienai paminėti 

A.Povilaitienė 

 

Kovo 20 d. Ugdytiniai įgis žinių 

apie ekologiją, 

gamtosaugą. 

Atsiskleis vaikų 

kūrybiškumas, 

gaminant daiktus iš 

buitinių atliekų.  

Bendradarbiavimas 

su šalies 

ikimokyklinių 

įstaigų asociacijos 

„Kregždutė“ nariais. 



4. Kūrybinis projektas „Spalvų 

karuselė“ 

A. Mackevičienė 

L. Sidabrienė 

Kovo 26-30 d. Atskleistas Lietuvos 

grožis, gamtos 

spalvos. 

Suorganizuota vaikų 

darbų paroda 

5. Atvira veikla rajono 

metodinio ratelio 

bendruomenei 

A.Povilaitienė Kovo 28 mėn. Pasidalins gerąja 

patirtimi  

6. ,,Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ 2018“, pasaka 

„Šilti švelnukai ir šalti 

šiurkštukai“ 

I. Mikalainienė Kovo 19-25 d.  Socialinės ir 

emocinės 

kompetencijos 

ugdymas 

Balandžio mėn. 

1. Akcija „Gero kelio“  Balandžio 6 d. Saugaus eismo 

dienai paminėti 

2. Diena be triukšmo 

„Pašnibždukų“ diena 

Grupių auklėtojos Balandžio 25 

d. 

Išmoks 

netriukšmauti, tyliai 

bendrauti. 

                                       Gegužės mėn.  

1. Projektas „Mano knyga“,  

skirtas kalbos ir knygos 

dienai bei Lietuvos 

šimtmečiui paminėti. 

A.Povilaitienė 

J. Paškevičienė 

Gegužės 7d Vaikai išgyvens 

kūrybos džiaugsmą 

dainuodami, 

vaidindami, 

sakydami 

eilėraščius. 

Didžiuosis savo 

gimtąja kalba bei 

Tėvyne. 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas  

su socialiniais 

partneriais. 

2. Šeimos diena Grupių auklėtojos Gegužės mėn. Bendradarbiavimas  

su šeima 

3. Išleistuvės į mokyklą Priešmokyklinių 

grupių pedagogai 

Gegužės  Atsisveikinimo su 

darželiu šventės 

metu prisimins 

įspūdžius darželyje 

Rugsėjo mėn. 

1. Rugsėjo pirmosios rytmetis 

„Sveikas, Rugsėji!“ 

L. Bernotaitienė Rugsėjo 2 d.  Ugdytiniai 

susipažins su naujais 

draugais, vyraus 

geros emocijos 

2. Tarptautinė taikos diena Socialinis 

pedagogas 

Rugsėjo 21 d. Pieš paukštį, 

suorganizuota darbų 

paroda 

3. Akcija „Visi į žygį“, 

Tarptautinei turizmo dienai 

paminėti 

V.Matulevičienė  Tyrinės aplinką 

                                         Spalio mėn.   

1. „Saugus, kai žinau“ Angelų 

sargų dienai paminėti 

 2 d. Prisimins saugaus 

elgesio taisykles 

įvairiose 

gyvenimiškose 



situacijose 

2. Šypsenos diena I.Mikalainienė 5 d. Pieš šypsenas, 

išmoks savo 

nuotaiką, emocijas 

išreikšti žodžiais. 

Geros emocijos 

3.  Mokytojų dienai skirta 

piešinių paroda „Gėlė  

mokytojai“ 

R. Kurtinaitienė Spalio 5 d. Įsitrauks visa 

bendruomenė. 

Kūrybiškumo 

ugdymas 

4. Aktyvaus judėjimo diena. 

Kūno kultūros ir sporto 

dienai paminėti 

J. Stankevičienė 6 d. Sportuos, bėgs apie 

darželį, formuosis 

aktyvaus gyvenimo 

įgūdžiai 

5. Derliaus diena L. Sidabrienė 13 d. Aiškinsis vaisių ir 

daržovių nauda 

žmogui, įgis sveikos 

gyvensenos 

pagrindus 

6. „Valgau sveikai – gyvenu 

sveikai“, pasaulinei maisto 

dienai paminėti. Žalingų 

įpročių prevencija 

R. Keidošienė Spalio 16 d. Gilins žinias apie 

sveiką gyvenimo 

būdą.  

Lapkričio mėn. 

1. Darželio jubiliejinis 

koncertas 

Darbo grupė Gruodžio 1 d. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

2. Atšvaitų diena Socialinis 

pedagogas 

Lapkričio  6 d. Saugaus eismo 

kelyje ugdymas 

3. Tolerancijos diena Socialinis 

pedagogas 

Lapkričio 16 d. Supratimas apie 

toleranciją  

4. Pasaulinė sveikinimosi 

diena 

Socialinis 

pedagogas 

Lapkričio 21 d. Mandagumo 

ugdymas 

5. Draugo diena Socialinis 

pedagogas 

Lapkričio 29 d. Draugystės 

vertinimas 

Gruodžio mėn. 

1. Antikorupcijos diena A. Povilaitienė Gruodžio 9 d. Aiškinsis sąvoką 

2. Žmogaus teisių diena Socialinis 

pedagogas 

Gruodžio 10 d. Vaikai susipažins su 

savo teisėmis ir 

pareigomis 

3.  Kalėdinės eglutės įžiebimo 

šventė miesto parke 

R. Doreikienė Gruodžio mėn. Bendradarbiaviamas 

su socialiniais 

partneriais 

4. Kalėdinė pasaka vaikams 

Akcija „Šviesos keliu“ 

Darbo grupė Gruodžio 22 d. Džiugios akimirkos 

su Kalėdų seneliu. 

Įžiebti žibintai 

skelbs šventės dieną 

 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

Tikslas: tobulinti profesinę kompetenciją, siekiant asmenybės rūgties. 

Priežiūros forma Tikrinama  Vykdymo 

data 

Kur aptariama 

Dokumentacijos Ikimokyklinių ir 1k./mėn. Individualus aptarimas su 



tvarkymas priešmokyklinių grupių 

dienynai, logopedo ir 

socialinio pedagogo 

dokumentai 

pedagogais 

  Ugdytinių asmens bylos Rugsėjo, 

gegužės mėn. 

Individualus aptarimas 

Grupių metiniai, savaitės 

planai, veiklų planavimas, 

tikslų ir uždavinių 

formulavimas 

Nuolat  Individualus aptarimas 

Metodiniame pasitarime 

 Vaiko pažangos ir pasiekimų 

vertinimas. Vaiko aplankai 

Spalio, 

gegužės 

Individualus aptarimas 

Metodiniame pasitarime 

Mokytojo veiklos vertinimas 

ir įsivertinimas 

Gegužės mėn. Metodiniame pasitarime 

Ugdomojo proceso 

organizavimas 

Veiklų stebėsena 

2 atviros veiklos 

Pagal planą Individualus aptarimas 

Metodiniame pasitarime 

Socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymas 

Pagal planą Individualus aptarimas 

Metodiniame pasitarime 

Etnokultūros  integravimas į 

veiklą 

Vasario, kovo, 

lapkričio mėn. 

Individualus aptarimas 

Metodiniame pasitarime 

Judrieji žaidimai Nuolat  Individualus aptarimas 

Metodiniame pasitarime 

Bendradarbiavimo su tėvais 

metodai 

Nuolat  Individualus aptarimas 

Metodiniame pasitarime 

Renginių 

organizavimas 

Temos atskleidimas, 

komandinis darbas. 

Bendravimas su tėvais 

Pagal planą Individualus aptarimas 

Metodiniame pasitarime 

 


