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1. LOPŠELIO-DARŽELIO PRISTATYMAS 

Lopšelis-darželis „Kregždutė“ – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams 

nuo 1,5 iki 5 (arba 6) metų; priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems tais 

kalendoriniais metais sueina 6 metai. Lopšelis-darželis „Kregždutė“ ugdymą organizuoja 

vadovaudamasis Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“  ikimokyklinio ugdymo programa 

„Metų žingsneliai“ ir „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“. Atsižvelgdamas į vietos 

bendruomenės poreikius, tradicijas, materialines ir pedagogines galimybes, lopšelis-darželis dirba 

etnokultūros ugdymo kryptimi, kiekviena grupė pasirinkusi kryptį, kurios pagalba vyksta 

visapusiškas ugdymas, orientuotas į vaiką. 

 Ikimokyklinėje įstaigoje veikia 6 grupės: 1 lopšelio, 3 ikimokyklinio amžiaus ir 2 

priešmokyklinio amžiaus. Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą įgyvendina priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai. Darželyje organizuoja ir koordinuoja prevencinę veiklą, teikia švietimo pagalbą 

vaiko gerovės komisija; dirba pagalbos mokiniui specialistai: logopedas ir socialinis pedagogas. 

Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. tėvų pageidavimu vienos grupės darbo laiko trukmė 

prailginta viena valanda. 2015 m. ikimokyklinėje įstaigoje ugdomi 107 ugdytiniai, iš jų 36 

ugdytiniai lanko priešmokyklinio ugdymo grupes. Lopšelyje-darželyje dirba 15 pedagoginių 

darbuotojų, iš jų 9 su aukštuoju išsilavinimu.  Dešimt  auklėtojų turi vyresniosios auklėtojos 

kvalifikacinę kategoriją, meninio ugdymo pedagogė – vyresniosios mokytojos kvalifikacinę 

kategoriją, direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui turi III vadybinę kategoriją.  

 

Ugdytinių lankomumas 2015 m. 

Mėnuo  Iš viso darbo 

dienų  

Lankytų  Praleista  Dėl ligos  Dėl kitų 

priežasčių 

Sausis  20 245 155 25 130 

Vasaris  21 327 93 39 54 

Kovas  21 270 150 107 43 

Balandis  21 278 142 83 59 

Gegužė  20 311 89 43 46 

Birželis  21 40 380 - 380 

Liepa  22 13 427 - 427 

Rugpjūtis  - - - - - 

Rugsėjis  22 1835 489 347 142 

Spalis  22 1676 668 263 405 

Lapkritis  21 1719 554 327 227 

Gruodis  21 1381 896 365 531 
 

2015 m. asignavimai ir finansavimo šaltiniai 

Finansavimo šaltiniai: (€) 

 Savivaldybės biudžeto lėšos 151910 



Valstybės biudžeto lėšos 842,10 

Kiti šaltiniai (spec. programa) 20100,12 

2 % 602,39 

 

2. 2015 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

2015 metų veikla planuota atsižvelgiant į Valstybinę 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. 

2015 metais pagal veiklos programą įgyvendinti šie uždaviniai: 

Stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

Pedagogų  kvalifikacijai tobulinti skiriamos MK lėšos, kurios panaudotos pagal 

paskirtį. Mokytojai, vadovai kelia kvalifikaciją Švietimo centų organizuojamuose seminaruose, 

kursuose, dalyvauja forumuose. Per metus auklėtojos tobulino savo kvalifikaciją vidutiniškai 6 

dienas, vadovai –  5 dienas. 

Atsižvelgdami į tėvų lūkesčius, kad tos pačios auklėtojos dirbtų su jų vaikais kol šie 

išeis į mokyklą, suteikta galimybė norintiems pedagogams baigti  kursus, kad galėtų dirbti su 

priešmokyklinio amžiaus vaikais. Penkios auklėtojos šiais metais dalyvavo tiksliniuose metodikos 

kursuose ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Kvalifikacijos tobulinimo programa 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą“, pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintą 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą.  

Pedagogai dalyvavo rajoninio metodinio ratelio veikloje. Savo patirtimi pasidalino  

konferencijoje „Idėjų gniūžtė“, dalyvavo forumuose. Šiais metais suteiktas vyresniosios auklėtojos 

kvalifikacinė kategorija vienai auklėtojai. Direktorei  ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

patvirtinta suteikta trečia kvalifikacinė kategorija. 

Stiprinti vaiko sveikatą. 

Darželyje vykdomi prevenciniai renginiai. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos ugdymas integruojamas į kasdieninę veiklą, 

atsižvelgiant į temas ar iškilusias problemas. Vaiko gerovės komisija, kuri siekia, kad aplinka būtų 

saugi, vykdomas tėvų švietimas sveikos gyvensenos klausimais – tėvams informacija teikiama 

lentose, lankstinukuose. Didelis dėmesys teikiamas vaikų pasivaikščiojimams, kūno kultūros 

valandėlėms. Organizuojamos sveikatingumo dienos. Vyko konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ tarp 

priešmokyklinių grupių. Rajono organizuojamame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ darželio 

komanda laimėjo pirmąją vietą.  

Siekti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo. 

 Tėvams svarbu ugdymo įstaigos aplinkos saugumas, pasitikėjimas pedagogais, vaikų 

poreikių tenkinimas. Todėl ypatingą dėmesį skyrėme personalo santykiams su šeima. Atsižvelgdami 

į tėvų lūkesčius bei vaikų poreikius, vaikams siūloma įvairi popietinė veikla: dailės, šokių, 

dainavimo studijos. Pedagogai supažindina tėvus su vaikų pasiekimais ir daroma pažanga įvairiais 

būdais ir metodais.  

Tėvai aktyviai dalyvavo pilietinėse akcijose, organizuojamuose renginiuose.  

 

Išanalizavus  mokyklos įsivertinimą, išryškėjo privalumai, trūkumai ir tobulintinos sritys. 

Privalumai 

Tradicijos (1.1.5.) 

Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas (1.2.1.) 

Įvaizdžio kūrimo kultūra (1.2.3.) 

Metodinė pagalba planavimui (2.2.3.) 

Personalo kompetencija ir jos panaudojimas (5.1.2.) 



Trūkumai 

Pagalba specialiųjų poreikių vaikams (4.2.5.) 

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) pažanga (3.2.3.) 

Atvirumas pokyčiams (1.3.3.) 

Tobulintinos sritys 

Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaikų pasiekimus ir juos vertinant (3.1.2.) 

Pagalba specialiųjų poreikių vaikams (4.2.5.) 

Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje (2.4.1.) 

Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė (1.3.1.) 

 

 

3. 2016 METŲ KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ VEIKLOS 

PLANAS 

 

PRIORITETAI 

 

• Bendruomeniškumas 

• Saugios ir sveikos gyvensenos ugdymas 

 

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. 

 

Uždaviniai:    

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

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

3. Stiprinti šeimos ir mokyklos bendruomeniškumą bei veiklumą, organizuojant tradicinius 

renginius. 

 

1. Tobulinti profesinę 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 

2016 m. 

1.2.Seminarai, 

kursai, forumai 

Dalyvauta 

seminaruose, 

Pasidalinta žiniomis.  

R. Kurtinaitienė Mokytojai   MK 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2016 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 

pagalbos specialistų 

atestacijos programą. 

Mokytojų 

atestacijos 

komisija 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK 

Gegužės, 

lapkričio 

mėn. 

1.5. Mokyklos 

įsivertinimas 

Atliktas įsivertinimas, 

gauti duomenys 

panaudojami 

planuojant ir tobulinant 

R. Kurtinaitienė Mokytojai, 

 tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spalio, 

balandžio 

mėn. 



mokyklos veiklą. 

1.6. 

Bendradarbiavi

mas su 

socialiniais 

partneriais 

Inicijuotas ir pravestas 

projektas „Man gera 

darželyje“. 

R. Kurtinaitienė Respublikos 

ikimokyklin

ės 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“ 

ikimokyklin

io skyriaus 

priešmokykl

inės 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 2016 m. 

 

2.  Gerinti mikroklimatą, užtikrinantį vaiko fizinę ir psichologinę sveikatą 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1. Sveikatos 

stiprinimas 

Organizuota ir pravesta 

sveikatingumo diena, 

įtraukiant tėvus. 

Dalyvaus apie 30% tėvų. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji  

ištekliai 

Gegužės 

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. 

Prevencinės 

programos 

vykdymas 

Vykdomas prevencinių 

priemonių planas. 

I. Mikalainienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spalio, 

kovo,  

balandži

o mėn. 

2.4. Vaikų 

specialiųjų 

ugdymo(si) 

Suteikiama pagalba 

vaikams, turintiems 

kalbos sutrikimų bei 

Logopedas Mokytojai, 

direktorės 

pavaduotoja 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK 

Rugsėjo, 

sausio 

mėn. 



poreikių 

tenkinimas 

specialiųjų poreikių 

vaikams. 

ugdymui. 

 

3. Stiprinti šeimos ir mokyklos bendruomeniškumą ir veiklumą. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

3.1. Šeimos 

įtraukimas į 

vaikų 

ugdymo(si) 

procesą 

Tėvų dalyvavimas 

ugdymo procese, 

supažindinant su savo 

profesija. 

 Išvykos į tėvų 

darbovietes. 

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 

2016 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. Ugdymo 

aplinkos 

gerinimas 

Stendų 

apipavidalinimas, vaikų 

darbų eksponavimas. 

Įgytos ugdymo 

priemonės, metodinė 

medžiaga pedagogams. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai  MK Sausio,  

lapkričio 

mėn. 

3.6. Saugios, 

estetiškos 

aplinkos 

kūrimas 

Pakeista grindų danga  

salėje. 

L. Mačiulienė Ūkvedys MK Lapkričio 

mėn. 

Pakeista pavėsinių danga L. Mačiulienė Ūkvedys 2 % Balandžio 

mėn. 

 

 

ĮSTAIGOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 



Tikslas – telkti įstaigos bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių 

įstaigos uždavinių įgyvendinimui. 

 

Uždaviniai: 

1. Teikti siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, paramos įstaigai. 

2. Svarstyti kokybiškos ugdymo aplinkos aprūpinimo, saugios ugdymo(si) aplinkos 

kūrimo ir kitas iškilusias problemas. 

3. Kontroliuoti lopšelio-darželio ūkinę ir finansinę veiklą. 

 1. Teikti siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, paramos įstaigai. 

Priemonė Rezultatas Vykdytojai Partneriai Lėšos Data 

1.1. 

Siūlymų 

teikimas dėl 

nebiudžetinių 

lėšų gavimo ir 

kaupimo 

Surinkta daugiau 2% 

paramos lėšų. 

 

 

 

I. Mikalainienė 

 

 

 

Darželio 

bendruo

menė 

 

 

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 

„Ąžuoliu

kas“ 

Savivaldybė

s lėšos 

Gegužės 

mėn. 

1.3. 

Lopšelio-

darželio 

veiklos plano 

2017 m. 

svarstymas 

Parengtas ir patvirtintas 

Įstaigos veiklos planas 

2017 metams. 

 

I. Mikalainienė Tarybos 

nariai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gruodžio 

mėn. 

Mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

2017-2019 

metų 

atestacijos 

programos 

svarstymas ir 

pritarimas 

Suderinta ir pritarta 

lopšelio-darželio 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

2017-2019 metų 

atestacijos programai 

Tarybos nariai Atestacij

os 

komisijos 

nariai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužės, 

lapkričio 

mėn. 

 

2. Svarstyti kokybiškos ugdymo(si) aplinkos aprūpinimo, saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimo 

ir kitas iškilusias problemas. 

Priemonė Rezultatas Vykdytojai Partneriai Lėšos Data 



2.1. 

Klausimų ir 

problemų, 

susijusių su 

aplinkos 

aprūpinimu, 

ugdomąja  

veikla 

svarstymas 

Pagerinta ugdymo 

kokybė, aplinkos 

saugumas. 

 

 

 

 

Tarybos nariai 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai  MK Sausio 

mėn. 

 

Iškilus 

problemai 

 

 

 

2.2. 

Svarstymas dėl 

darželio tvoros 

pakeitimo, salės 

grindų dangos 

keitimo, 

pėsčiųjų perėjos 

įrengimo, 

įvažiavimo į 

teritoriją 

platinimo,  

turėklų prie 

lauko laiptų 

įrengimo 

Parengti prašymai, 

paraiškos, reikalavimai 

atsakingoms 

institucijoms.  

Tarybos nariai, 

L. Mačiulienė 

 

Ugdytinių 

tėvai 

Savivaldybė

s lėšos 

 

2 % 

Sausio 

mėn. 

 

3. Kontroliuoti lopšelio-darželio ugdomąją, ūkinę ir finansinę veiklą. 

Priemonė Rezultatas Vykdytojai Partneriai Lėšos Data 

3.1. 

Lopšelio-

darželio metinės 

veiklos 

ataskaitos už 

2015 m. 

svarstymas 

Įvertinta veikla, 

pateikti pasiūlymai  

 

 

R. 

Kurtinaitienė 

 

 

Tarybos 

nariai 

 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Sausio 

mėn. 

 

 

 

 

3.2. 

Posėdis dėl lėšų, 

skirtų ugdymui 

ir aplinkai kurti, 

panaudojimo 

Pateikti siūlymai, 

pritarta sprendimams. 

I. Mikalainienė 

 

Finansininkė, 

Mokytojai  

MK Gegužės 

mėn. 

3.3. 

Vaikų pasiekimų 

ir brandumo 

mokyklai 

vertinimo 

pristatymas 

Aptarti bendri 

ugdytinių pasiekimų 

rodikliai. Pateikti 

pasiūlymai dėl 

ugdymo(si) kokybės 

gerinimo. 

R. 

Kurtinaitienė 

 

 

 

 

Tarybos 

nariai, 

mokytojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Gegužės 

mėn. 

 

 



3.4. 

Lopšelio-

darželio metinės 

ūkinės-

finansinės 

ataskaitos už 

2016 m. 

aptarimas 

Apsvarstyta ir pritarta 

ataskaitai. 

L. Mačiulienė Tarybos 

nariai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Gruodžio 

mėn. 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS PLANAS 

 

Tikslas  – siekti ugdymo kokybės. 

Uždaviniai: 

1. Puoselėti optimaliausią šeimos ir mokyklos sąveiką. 

2. Plėtoti ir tobulinti profesines kompetencijas. 

 

1.  Puoselėti optimaliausią šeimos ir mokyklos sąveiką. 

Priemonė Laukiami rezultatai Atsakingas Partneriai  Lėšos Data 

1.1. Tėvų 

informavimas ir 

švietimas  

Sukurta veiksminga 

tėvų informavimo 

sistema. Tėvų 

susirinkimai, 

informacija lentose, 

lankstinukai, 

informacija 

tinklalapyje. 

L. Mačiulienė Mokytojai  Žmogiškieji   

ištekliai  

Rugsėjo 

mėn. 

1.2. Lopšelio-

darželio mokytojų 

tarybos veiklos 

plano ir ataskaitos 

rengimas 

Parengta mokytojų 

tarybos veiklos 

ataskaita už 2016 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 2017 

m. Bendruomenė 

supažindinta su 

veiklos planu ir 

ataskaita. 

L. Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai, 

įstaigos  

taryba 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

1.4. Atvirų durų 

savaitė  

Sudaryta galimybė 

stebėti ir analizuoti 

veiklą, tėvai 

įtraukiami į ugdymo 

procesą, tobulėja 

veiklos kokybė. 

L. Mačiulienė Mokytojai, 

 tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Balandži

o mėn. 

1.5.Bendruomenės 

supažindinimas su 

Mokyklos  

įsivertinimo 

rezultatais 

Atlikta darželio 

įsivertinimo analizė, 

pateikta darželio 

bendruomenei, 

numatyti prioritetai 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai   Žmogiškieji   

ištekliai 

Spalio 

mėn. 



veiklos planui. 

1.6.Vaikų  

pasiekimų  

vertinimas 

Susitarta  dėl mokinių 

pažangos ir 

pasiekimo vertinimo 

kriterijų. Supažindinti 

tėvus su vaikų 

pasiekimais. 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

brandumo mokyklai 

ataskaitos 

parengimas. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Rugsėjo, 

gegužės 

mėn. 

 

2. Plėtoti ir tobulinti profesines kompetencijas. 

Priemonė Laukiami rezultatai Atsakingas Partneriai Lėšos Data 

2.1. Mokytojų  

kompetencijų ir 

kvalifikacijos 

kėlimo 

įgyvendinimas 

Parengtas ir 

įgyvendintas ŽIT 

planas. 

 

L. Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Švietimo 

skyriaus 

specialistai 

Žmogiškieji   

 ištekliai 

2015 m. 

2.2. Dalyvavimas 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

organizuojamuos

e seminaruose ir 

mokymuose 

pagal savo 

veiklos 

įsivertinimą 

Patobulintos 

asmeninės, profesinės 

kompetencijos. 

L. Mačiulienė Mokytojai Žmogiškieji  

  ištekliai 

2015 m. 

2.3. Supažindinimas su 

šalies ir 

savivaldybės 

švietimo politika 

Supažindinama su 

ugdymą 

reglamentuojančiais 

dokumentais (švietimo 

naujovės) 

L. Mačiulienė Mokytojai Žmogiškieji   

 ištekliai 

Balandž

io mėn. 

Spalio 

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 

Gruodži

o mėn. 



1.2. VGK 

ataskaitos 

parengimas 

Įstaigos tarybai pateikta 

VGK ataskaita  

 

R. Kurtinaitienė 

 

VGK nariai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Gegužės 

mėn. 

1.3. Tėvų 

apklausa 

Atliktas adaptacijos 

tyrimas (Pradėjusių 

lankyti įstaigą vaikų) 

R. Kurtinaitienė 

 

Tėvai,  MK 

 

Lapkriči

o mėn. 

 

1.4. Ugdymo(si) 

aplinkos ir vaiko 

saugumo 

vertinimas 

Išsiaiškinta, ar baldai 

atitinka vaikų ūgį, ar 

grupės ir lauko 

teritorija saugi. 

R. Kurtinaitienė 

 

 

 

 

Tėvai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Kovo 

mėn. 

 

1.5. Vaiko 

sveikatos 

stiprinimas. 

(Kūno kultūros 

valandėlės, 

pasivaikščiojimai

) 

Atlikta vaikų 

sergamumo analizė. 

Numatyta sveikatos 

stiprinimo politika. 

R. Kurtinaitienė Mokytojai  VGK nariai 

 

2016 m. 

 

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 

 

 

Lapkri

čio 

mėn. 

2.2. Parodytas 

filmas 

bendruomenei 

apie patyčias 

Akcijoje „Savaitė be 

patyčių“ dalyvaus apie 

90 % ugdytinių ir 

darbuotojų. 

I. Mikalainienė Darželio 

bendruomen

ė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Kovo 

mėn. 

2.3. 

Sveikatingumo 

savaitė  

Sveikatingumo savaitėje 

dalyvaus 80% ugdytinių 

ir darbuotojai.  

Parengti lankstinukai 

apie grūdinimo reikšmę. 

R. Keidošienė 

 

 

R. Kurtinaitienė 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Baland

žio 

mėn. 

2.4. Renginys 

„Aš saugus“ 

Susipažins su saugaus 

elgesio gatvėje 

taisyklėmis, gamins 

atšvaitus. 

I. Mikalainienė Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Rugsėj

o mėn. 

 

3. Teikti švietėjišką pagalbą bei rekomendacijas tėvams. 

Priemonė Laukiami rezultatai Atsakingas Partneriai Lėšos Data 

3.1. 

Pedagoginių 

bei 

psichologinių 

žinių teikimas 

šeimai, 

auginančiai 

specialiųjų 

poreikių 

 Lankstinukai: 

„Kaip padėti vaikui 

įveikti baimes?“ 

„Socialinių įgūdžių 

ugdymo būdai“ 

„Kaip šalinti vaiko 

kalbos problemas?“ 

 

R. Kurtinaitienė 

 

 

R. Kurtinaitienė 

 

D. Murauskienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Lapkri

čio 

mėn. 

Sausio 

mėn. 

Spalio 

mėn. 



turinčius 

vaikus 

3.2.  Tėvų 

informavimas 

apie 

dokumentų 

tvarkymą dėl 

socialinės 

paramos vaikui 

Skirtas nemokamas 

maitinimas, lėšos 

mokinio reikmėms 

įsigyti. 

I. Mikalainienė Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Rugsėj

o-

spalio

mėn. 

3.3. 

Bendruomenės 

informavimas 

apie VGK 

veiklą 

Parengta VGK ataskaita 

ir pristatyta Įstaigos 

taryboje. 

Internetiniame puslapyje 

vei informacinėje lentoje 

supažindinta su VGK 

veikla įstaigoje. 

R. Kurtinaitienė 

 

 

L. Mačiulienė 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Rugsėj

o 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, 

gruodžio 

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. 

Bendradarbiavi

mas su  ŠPT 

Parengti dokumentai dėl 

ugdytinių ugdymo(si) 

sunkumų įvertinimo. 

D. Murauskienė 

 

 

ŠPT Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Metų 

eigoje 

 



 Gautos rekomendacijos 

tolimesniam vaikų 

ugdymui(si). 

 

 

 

 

4.5. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

vaiko gerovės 

užtikrinimo 

srityje 

Patobulinta pedagoginės 

profesinės 

kompetencijos, žinios 

pritaikytos praktikoje.,  

R. Kurtinaitienė  ŠPT, 

švietimo 

kvalifikacijo

s centrai 

MK 2016 m. 

 

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 savo kompetenciją. 

 

1. Supažindinti mokytojus mokytojų atestacijos komisijos nutarimais. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

1.1. Mokytojų 

ir pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

2017–2019 

metų 

atestacijos 

programa 

rengimas 

Suderinta ir patvirtinta 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

2017-2019 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 savo kvalifikaciją. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojas  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1. 

Informavimas 

Dalyvaujama 

seminaruose, keliama 

R. Kurtinaitienė ŠPT, 

Švietimo 

MK 2016 m. 



apie švietimo 

centruose 

organizuojamu

s seminarus, 

apie 

nuotolinius 

mokymus 

kvalifikacija, įgyjama 

kompetencijų. 

centrai 

2.2. Mokytojų 

atestacijos 

organizavimas 

Suteikta vyresniosios 

auklėtojos kvalifikacinė 

kategorija 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogei J. 

Paškevičienei 

R. Kurtinaitienė Mokytojų 

atestacijos 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lapkriči

o mėn. 

 

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  

      

1.2. 

Dalyvavimas 

seminaruose, 

kursuose 

Objektyviai vertins 

savo 

veiklą/kompetenciją, 

sistemingai tobulins 

kvalifikaciją. 

Mokytojai ŠPT, švietimo 

centrai 

MK 2015 m. 

1.4. 

Domėjimasis 

pedagoginėmis 

ir metodinėmis 

naujovėmis 

Skaitys „Švietimo 

naujienas“, domėsis 

internetiniu puslapiu 

„ikimokyklinis.lt“ 

Mokytojai  Žmogiškiej

i   ištekliai 

2015 m. 

1.5. Metodinio 

ratelio 

pasitarimų 

organizavimas 

Bus aptariamos 

iškilusios problemos, 

skleidžiamos metodinės 

naujovės. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

 Žmogiškiej

i   ištekliai 

Pagal 

planą 

1.6. Atvirų 

veiklų 

pravedimas 

įstaigoje 

Pravestos dvi atviros 

veiklos.  

Ikimokyklinio 

ugdymo 

auklėtoja J. 

Stankevičienė ir 

priešmokyklini

o ugdymo 

pedagogė J. 

Paškevičienė 

 Žmogiškiej

i   ištekliai 

 

1.7. 

Dalyvavimas 

rajono 

Dalijamasi patirtimi, 

sužinomos naujovės. 

A. 

Dlugauskienė 

 Žmogiškiej

i   ištekliai 

Pagal 

planą 



metodinio 

ratelio veikloje 

1.3. 

Bendradarbiavi

mas su 

socialiniais 

partneriais 

Organizuotas projektas 

„Mano knyga“ kalbos 

dienai paminėti. 

A. 

Dlugauskienė 

Kybartų 

mokyklos-

darželio 

„Ąžuoliukas“, 

Virbalio 

vidurinės 

mokyklos, 

Alvito 

pagrindinės 

mokyklos, 

Paežerių 

„Ežerėlio“ 

ikimokyklinio 

skyriaus 

priešmokyklinė

s grupės vaikai 

Rėmėjų 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužė

s 7 d. 

 

2. Organizuoti renginius, siekiant bendruomenės bendradarbiavimo. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1. Tradicinių 

švenčių 

organizavimas 

Rugsėjo 1-osios šventė R. Doreikienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Rugsėjo 

1 d. 

Mokytojos dienai 

organizuota rudeninių 

puokščių paroda „Tau, 

mokytoja“ 

A. 

Dlugauskienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Spalio 

mėn. 

2.2. 

Valstybinių 

švenčių 

paminėjimas 

 Inicijuotas projektas 

„Man gera darželyje“ 

skirtas Vasario 16-ajai 

paminėti. 

 Mokytojai, 

tėvai, kitų 

ikimokyklin

ės įstaigos 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Vasario 

mėn. 

Viktorina  

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams „Mano Lietuva“ 

A.Mackevičienė 

L. Sidabrienė 

Kybartų 

mokykla-

darželis 

„Ąžuoliukas

“ 

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 papuošime 

įvažiavimą į darželį, šia 

diena pradėsime puošti 

darželį Kalėdoms. 

R. Kurtinaitienė  Mokytojai, 

tėvai 

 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

Kalėdinė šventė su 

Kalėdų seneliu suteiks 

vaikams džiugių 

akimirkų. Dalyvaus 100 

% vaikų. 

R. Kurtinaitienė Mokytojai  MK Gruodži

o mėn. 



„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  

A. Povilaitienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Vasario 

9 d. 

2.4. 

Dalyvavimas 

pilietinėse 

akcijose 

Dalyvauta akcijoje 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“. Uždegtos 

žvakutės, prisiminti 

sausio 13-osios įvykiai, 

ugdomas pilietiškumas. 

Mokytojai  Tėvai  Žmogiškieji   

ištekliai 

Sausio 

13 d. 

Dalyvauta aplinkos 

tvarkymo akcijoje 

„Darom“. 

R. Kurtinaitienė Bendruome

nė  

Žmogiškieji   

ištekliai 

Balandži

o mėn. 

Paminėta Tolerancijos 

diena bendruomenėje. 

I. Mikalainienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Lapkriči

o mėn. 

2.5. 

Sveikatingumo 

dienos 

organizavimas 

Organizuota ir pravesta 

sveikatingumo diena, 

kurioje dalyvaus 30 % 

tėvų. 

A.Povilaitienė 

V. 

Matulevičienė 

Mokytojai 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Gegužės  

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. 

Organizuota „Spalvų 

savaitė“ skirta Velykų 

šventėms. Vaikai sužinos 

apie spalvų ir ženklų 

reikšmę margučių 

marginimo tradicijoje. 

Dalyvaus 80 % tėvų.  

A. 

Dlugauskienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Kovo 

14-30 d. 

Organizuota darbuotojų 

ir tėvų rankdarbių parodą 

„Besmegenių šalis“ 

L. Mačiulienė 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 

mėn. 

Savaitė be patyčių I. Mikalainienė Mokytojai 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Kovo 

mėn. 

Žalingų įpročių 

prevencija integruota į 

ugdomąją veiklą. 

Grupių 

auklėtojos 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

Edukacinės 

išvykos 

Mokytojo dieną išvyka į 

kino teatrą. Stiprės 

R. Kurtinaitienė Darželio 

bendruomen

Žmogiškieji   

ištekliai 

Spalio 

mėn. 



organizavimas bendruomeniškumas. ė  

Darbuotojų išvyka į 

Virbalio bendruomenės 

senųjų amatų centrą 

„Virbalio vartai“ 

A. 

Dlugauskienė 

Darželio 

bendruomen

ė  

Žmogiškieji   

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

Priešmokyklinės grupės 

išvyka į Kybartų 

bažnyčią. Susitikimas su 

klebonu Vaidotu.  

L. Sidabrienė 

A. 

Mackevičienė 

Tėvai Žmogiškieji   

ištekliai 

Sausio 

mėn. 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO PERSPEKTYVINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslai – ugdyti vaiko socialinius įgūdžius, teikti socialinę pagalbą. 

 

Uždaviniai: 

1. Bendradarbiauti su pedagogais, ugdytinių tėvais, kitais specialistais. Tarpininkauti 

sprendžiant socialinius klausimus. 

2. Padėti vaikui adaptuotis socialinėje aplinkoje. 

3. Inicijuoti ir vykdyti prevencines bei socialines programas, akcijas. 

4.  Rinkti, sisteminti, analizuoti gautą informaciją apie ugdytinių socialinę situaciją. 

 

Priemonė  Laukiamas rezultatas Vykdytojai Partneriai  Lėšos  Data  

Darbas su 

ugdytiniais  

Vaikų socialinių įgūdžių 

ugdymas per žaidimus, 

kūrybinę veiklą. 

Individualūs ir grupiniai 

užsiėmimai, mokantys 

bendradarbiauti, 

atsipalaiduoti, suprasti 

savo jausmus. 

Multimedia.  

I. Mikalainienė Mokytojai  Žmogiškieji   

ištekliai 

Nuolat 

Darbas su 

šeimomis 

Dalyvavimas tėvų 

susirinkimuose. 

Informacijos teikimas 

stenduose. Asmeniniai 

pokalbiai. 

I. Mikalainienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Nuolat 

Darbas su 

pedagogais 

Dalinimasis aktualia 

informacija per 

susirinkimus. 

Dalyvavimas socialinėse 

akcijose, projektuose. 

Multimedia. 

I. Mikalainienė Mokytojai Žmogiškieji   

ištekliai 

Nuolat 

Tiriamoji 

veikla 

Informacijos rinkimas 

apie ugdytinių 

gyvenimiškąją padėtį. 

Anketavimas. Analizė. 

Sisteminimas. 

I. Mikalainienė Mokytojai, 

tėvai  

Žmogiškieji   

ištekliai 

Rugsėjo 

mėn. 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

Dalyvavimas 

seminaruose, 

susirinkimuose, 

I. Mikalainienė ŠPT, 

švietimo 

centrai 

MK Nuolat 



konferencijose. 

Dokumentų 

tvarkymas  

Informacijos rinkimas 

apie soc. pašalpas, 

nemokamą maitinimą, kt. 

mokesčio už darželio 

lankymą lengvatas. 

Duomenų perdavimas. 

I. Mikalainienė Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Kiekvien

ą mėnesį 

Prevencinė 

veikla 

Dalyvavimas 

prevencinėse 

programose, projektuose, 

akcijose.  

I. Mikalainienė Mokytojai Žmogiškieji   

ištekliai 

Paskelbus 

programą 

 

Bendradarbiavi

mas 

Ekskursijos į PSVC, 

biblioteką, mokyklą. 

Susitikimai su įvairių 

sričių specialistais. 

I. Mikalainienė   Pagal 

įstaigos 

veiklos 

planą 

 

LOGOPEDO PLANAS 

 

Tikslas – teikti logopedinę pagalbą mokiniams ir darželio ugdytiniams turintiems kalbos, 

kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų.  
 

Uždaviniai:  

1. Teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos 

sutrikimų. 

2. Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių šeimomis. 

3. Lavinti ugdytinių foneminę klausą, šalinti tarties sutrikimus, ugdyti rišliąją kalbą, turtinti 

žodyną 

4.  Kurti patrauklesnę ugdymo aplinką. 

 

1. Teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos 

sutrikimų. 

Priemonė Rezultatas Vykdytojai Partneriai Lėšos Data 

1.1. Ugdytinių 

kalbos ir 

kalbėjimo 

tyrimas, 

sutrikimų 

nustatymas 

 

Sudarytas sąrašas 

ugdytinių,  kurie turi 

kalbos, kalbėjimo ir kitų 

komunikacijos sutrikimų 

ir pristatytas patvirtinti 

Vilkaviškio ŠPT. 

 

D. Murauskienė Mokytojai Žmoniškieji 

ištekliai 

Iki 

rugsėjo 

15d. 

1.2. Mokinių, 

lankančių 

logopedines 

pratybas, 

dokumentų 

pildymas. 

 

Pateiktas grupių sąrašas 

Vaiko gerovės komisijai.  

 

D. Murauskienė Pavaduotoja 

ugdymui 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Iki 

spalio 

12d. 

1.3. 

Užsiėmimų 

tvarkaraščių 

sudarymas, 

Paruoštas užsiėmimų 

tvarkaraštis 

D. Murauskienė Vaiko 

gerovės 

komisijos 

nariai. 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Iki 

rugsėjo 

15d 



logopedinių 

pratybų 

vedimas, pagal 

sudarytą 

tvarkaraštį 

 

 

1.4. Pritaikyti 

ugdymo 

programas, 

atsižvelgiant į 

ugdytinių 

gebėjimų lygį 

 

Sudarytos individualios ir 

pogrupinės programos. 

 

D. Murauskienė Mokytojai Žmoniškieji 

ištekliai 

Pastovia

i 

1.5 .Logopedo 

veiklos 

ataskaita už 

2015m. 

Veiklos plano 

sudarymas 

2017m. 

 

Parengta ataskaita, 

pristatytas veiklos planas. 

Aptarti rezultatai Vaiko 

gerovės komisijoje. 

 

D. Murauskienė Pavaduotoja 

ugdymui 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Iki 

gruodžio 

28d. 

 

2. Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių šeimomis. 

2.1. Logopedės 

ir tėvų 

bendravimas 

šalinant kalbos 

sutrikimus 

 

Rezultatai aptarti Vaiko 

gerovės komisijoje. 

 

D. Murauskienė Ugdytinių 

tėvai 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Sausis, 

Gegužė 

2.2. Vaiko 

kalbinių 

gebėjimų 

įvertinimas 

 

Aptarti rezultatai Vaiko 

gerovės komisijoje. 

 

D. Murauskienė Ugdytinių 

tėvai  

Žmoniškieji 

ištekliai 

Vasaris 

2.3. Lavinimo 

ir ugdymo 

priemonių 

parinkimas 

 

Pritaikytos priemonės 

kalbiniam sutrikimui 

mažinti. 

 

D. Murauskienė Mokytojai Žmoniškieji 

ištekliai 

Mokslo 

metų 

bėgyje 

2.4. 

Individualūs 

pokalbiai- 

konsultacijos 

tėvams 

 

Suteiktos rekomendacijos 

apie pratybas vaikams. 

D. Murauskienė Mokytojai, 

ugdytinių 

tėvai 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Mokslo 

metų 

bėgyje 

2.5. 

Lankstinukas 

tėvams 

„Pagalbos 

mokiniui 

Paruoštas lankstinukas 

 

D. 

Murauskienė, I. 

Mikalainienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Kovas 



specialistų 

veikla 

darželyje“ 

 

3. Lavinti ugdytinių foneminę klausą, šalinti tarties sutrikimus, ugdyti rišliąją kalbą, turtinti 

žodyną 

3.1. Kalbinių 

žaidimų 

naudojimas 

foneminei 

klausai lavinti 

 

Gerės vaikų kalba. Logopedas Mokytojai Žmoniškieji 

ištekliai 

Pastoviai 

3.2.Pasakų 

skaitymas, jų 

aptarimas, 

inscenizavimas 

 

Turtės vaikų žodynas, bus 

rišlesnė kalba. 

Logopedas Mokytojai Žmoniškieji 

ištekliai 

Balandis 

 

4.  Kurti patrauklesnę ugdymo aplinką 

4.1. Paruošti 

priemonių 

sklandaus 

sutrikimo 

šalinimui. 

Priemonių pagalba bus 

geresnė motyvacija 

bendrauti, kalbėti. 

Logopedas Pavaduotoja 

ugdymui 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Mokslo 

metų 

bėgyje 

4.2. Įsigyti 

stalo žaidimų 

Atliks užduotis, pasakos. Logopedas Pavaduotoja 

ugdymui 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Mokslo 

metų 

bėgyje 

 


