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                                                                             PATVIRTINTA 

Kybartų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 

                                                                                                          Direktoriaus 2015 m. sausio 15 d.  

      įsakymu Nr. R-ĮV- 4           

    

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 

2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 

                 

1. LOPŠELIO-DARŽELIO PRISTATYMAS 

Lopšelis-darželis „Kregždutė“ – ikimokyklinio ugdymo mokykla, 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 „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programa“. Atsižvelgdamas į vietos bendruomenės poreikius, tradicijas, materialines ir pedagogines 

galimybes, lopšelis-darželis dirba etnokultūros ugdymo kryptimi, pasirinkęs ugdymo sistemą ir darbo 

metodus. 

Ikimokyklinėje įstaigoje veikia 6 grupės: 1 lopšelio, 4 ikimokyklinio amžiaus ir 1 

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

prailginta viena valanda. Nuo 2014 metų rugsėjo 1 d. ikimokyklinėje įstaigoje ugdomi 106 ugdytiniai, iš jų 

20 ugdytinių lanko priešmokyklinio ugdymo grupę. Lopšelyje-darželyje dirba 15 pedagoginių darbuotojų, iš 

jų 9 su aukštuoju išsilavinimu.  Devynios  pedagogės turi vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 

meninio ugdymo pedagogė – vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją, direktorė ir direktorės 

pavaduotoja ugdymui turi III vadybinę kategoriją. Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą 

įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

1. 2014 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

2014 metų veikla planuota atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, 

Vilkaviškio rajono savivaldybės plėtros strateginį planą, Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2012-

2014 metų strateginį planą ir įstaigoje atlikto įsivertinimo rezultatus, numatytus veiklos prioritetus. 

2014 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 kelia kvalifikaciją Švietimo centų organizuojamuose seminaruose. Per metus auklėtojos tobulino 

savo kvalifikaciją vidutiniškai 7 dienas. Mokyklos vadovai bei mokytojai aktyviai dalyvavo seminaruose, 

konferencijose, kėlė kvalifikaciją nuotoliniu būdu. Direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui per metus  

10 dienų kėlė savo kvalifikaciją 

Šiais metais 4 pedagogės dalyvavo projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir dvi ikimokyklinio ugdymo pedagogės dalyvavo projekto „Mokymai 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir 

švietimo pagalbos specialistams“ programoje „Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas“. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė dalyvavo programoje „Priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas“. 

Mokytojų tarybos posėdžių, metodinės grupės pasitarimų metu aiškinomės, kaip gerinti 

gebėjimus pažinti individualius vaikų ugdymo(si) poreikius, stebėti jų pažangą ir pasiekimus, atlikti vaikų 

vertinimą; kaip gerinti vaikų ugdymo(si) proceso kokybę bei gerinti tėvų švietimo kokybę bei jų įsitraukimą į 

vaikų ugdymo(si) procesą. Kaip gerinti gebėjimus reflektuoti savo darbo patirtį ir praktinės veiklos kokybę.. 

Metodinių pasitarimų metu  aptarėme stebėtas veiklas, dalinomės gerąja patirtimi dalyvaudamos rengiamose 

šventėse. Aktyviai dalyvavome rajone organizuotuose renginiuose ir projektuose: Vilkaviškio vaikų ir 

jaunimo centro organizuotoje popietėje „Vaikų kiemas“ bei parodoje „Velykos kitaip“; rajono ikimokyklinių 

įstaigų šventėje „Vaikystės takeliu“, Kybartų kultūros centro organizuotame koncerte „Tau, mama...“, 

Vilkaviškio muzikos mokyklos mokiniai supažindino ugdytinius su muzikos instrumentais, trys grupės 
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dalyvavo Vilkaviškio lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuotame respublikiniame projekte „Sveikos mitybos 

paslaptys“ ir kūrė knygas apie sveiką mitybą. Mokytojos aktyviai dalyvauja rajono metodinio būrelio 

veikloje: pristatė metodą „Idėjų mugėje“, stebi rajono darželiuose vedamas veiklas, dalyvauja edukacinėse 

išvykose. Kvietėme į visuotinį tėvų susirinkimą Vilkaviškio ŠPT psichologę. 

Mokytojos dalyvavo respublikiniuose projektuose: iškovoję rajone pirmą vietą tarptautiniame 

konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ dalyvavo II etape, kuris vyko Kauno sporto halėje. Marijampolėje 

dalyvavo konkurse „Kompozicija iš atliekų“,  „Mano žalioji palangė“, respublikiniame ikimokyklinio 

amžiaus vaikų literatūriniame projekte „Kaip Jasius pasakas mezgė“, respublikinėje parodoje-akcijoje 

„Kalėdinis stebuklas iš vaiko rankų“, skirtame socialinę atskirtį išgyvenantiems žmonėms.  

Užtikrinti vaiko sveikatos saugojimą ir stiprinimą įtakojančius veiksnius. 

Dalyvavome  Vilkaviškio r. savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos projekte ir įgyvendinome projektą „Laimingas, nes sveikas kaip ridikas“ . 

Vyko prevenciniai renginiai: tolerancijos knyga, susitikimas su policijos pareigūnais, savaitės 

be patyčių metu sukurta pasaka „Draugystės kilimėlis“, sukurtas vaidinimas „Būk atsargus su ugnimi“. 

Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias. 

Šiais metais atsižvelgus į tėvų lūkesčius pradėjo veikti šokių ir dailės būreliai, kurių metu 

atsiskleidžia vaikų kūrybiškumas ir saviraiška, plėtojamos vaiko galios. 

Atvirų durų diena tėvai nesusidomėjo, tačiau aktyviai dalyvavo talkoje dažant darželio grupes. 

Tėvų bendruomeniškumas atsiskleidė  Kaziuko mugėje, kurioje kartu su vaikais gamino prekes. Taip pat 

buvo organizuojama rudeninių puokščių paroda, kuri pradžiugino tėvelių kūrybiškumu. Visuotiniame tėvų 

susirinkime, kuriame paskaitą „Tėvų meilė ir bausmės“ skaitė Vilkaviškio ŠPT psichologė-metodininkė 

dalyvavo apie 35 % tėvų.  

Mokyklos įvaizdžio kūrimas, gerinant mikroklimatą. 

Visa darželio bendruomenė dažė darželio koridorius, grupes, kad aplinka būtų estetiška ir 

patraukli. Įsigijome stendus  informacijai teikti ir ugdytinių darbams eksponuoti. Informaciją apie darželio 

veiklą talpiname internetiniame puslapyje. 

Išanalizavus 2014 metų Kybartų vaikų lopšelio darželio „Kregždutė“ veiklą, išryškėjo šie 

privalumai, trūkumai ir tobulintinos sritys: 

Privalumai  

Tradicijos (1.1.5.)  

Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas (1.2.1.)  

Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas (4.2.2.) 

Paslaugų tikslingumas (4.3.2.)  

Galimybių tobulėti sudarymas (5.1.3.) 

Trūkumai 

Vaikų kultūra (1.1.1.) 

Atvirumas pokyčiams (1.3.2.) 

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

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

Vaiko sveikatos stiprinimas (4.2.4.) 

Pagalba specialiųjų poreikių vaikams (4.2.5.) 

Tobulintinos sritys 

Vaikų kultūra (1.1.1.) 

Atvirumas pokyčiams (1.3.2.) 

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

Vaiko sveikatos stiprinimas (4.2.4.) 

Pagalba specialiųjų poreikių vaikams (4.2.5.) 

 

3. 2015 METŲ KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ VEIKLOS 

PLANAS 

 

PRIORITETAI 
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• Saugus ir sveikas vaikas 

• Saviraiška ir kūrybiškumas 

 

Tikslas: Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę. 

Uždaviniai:    

1. Stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

 

2. Stiprinti vaiko sveikatą. 

3. Siekti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo. 

4. Kelti mokyklos kultūrą. 

5. Gerinti materialinę bazę. 

 

 

1. Stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Atsakingas Lėšos  Data 

1.1. Pasitarimai Įgyvendinti metodinės 

grupės planai. 

Mokytojai  Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m. 

1.2.Seminarai, 

konferencijos 

Dalyvauta seminaruose, 

konferencijoje „Idėjų 

gniūžtė“. Pasidalinta 

žiniomis. Mokomasi 

nuotoliniu būdu. 

Mokytojai  Muzikos 

pedagogas  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m. 

1.3. Ugdymo 

proceso 

kokybės 

tobulinimas. 

Vykdoma mokytojų 

veiklos ir dokumentų 

priežiūra. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m. 

1.4. Mokytojų 

atestacija 

Vykdoma atestacija pagal 

Mokytojų ir pagalbos 

specialistų atestacijos 

programą. 

Mokytojų 

atestacijos 

komisija 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK 

2015 m. 

gegužės 

mėn. 

1.5. Mokyklos 

įsivertinimas. 

Atliktas įsivertinimas, 

gauti duomenys 

panaudojami planuojant 

mokyklos veiklą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai, 

 tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spalio, 

balandži

o mėn. 

1.6. Partnerystė 

su kitomis 

institucijomis. 

Inicijuotas ir užmegztas 

ryšys su respublikoje 

esančiais lopšeliais-

darželiais „Kregždutė“ 

Direktorius Mokytojai, 

 tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų lėšos 

Kovo  

mėn. 

Dalyvauta Motinos 

dienai skirtame koncerte 

„Tau, mama“. 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas  

Mokytojai, 

 tėvai 

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 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Balandži

o mėn. 
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„Ežerėlio“ 

ikimokyklinio 

skyriaus 

priešmokyklin

ės grupės 

vaikai 

1.7.  Vaikų 

saviraiškos 

tenkinimas  

Vaikų kūrybiškumas ir 

saviraiška atsiskleidžia 

dailės ir šokių būreliuose. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai,  

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m. 

1.8. Projektinės 

veiklos 

integravimas į 

ugdymo 

procesą. 

Įgyvendintas ilgalaikis 

projektas „Mainos laikas 

– keičias rūbas“ 

S. 

Davidavičienė 

V. 

Matulevičienė 

Mokytojai, 

 tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

2.  Stiprinti vaiko sveikatą. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1. 

Sveikatingumo 

dienų 

organizavimas. 

Organizuota ir pravesta 

sveikatingumo diena, 

įtraukiant tėvus. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji  

ištekliai 

2015 m. 

2.2. 

Prevencinės 

programos 

vykdymas. 

Organizuoti ir pravesti 

renginiai pagal planą. 

Socialinis 

pedagogas 

Mokytojai, 

policijos 

pareigūnai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spalio, 

kovo,  

balandži

o mėn. 

2.3. Tėvų 

švietimo 

sveikos 

gyvensenos 

klausimais 

vykdymas. 

Parengti lankstinukai 

apie sveiką gyvenseną 

Vyr. slaugos 

administratori

us 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m 

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 

2015 m. 

Vykdomas 

fizinės veiklos 

stebėjimas 

Gerės aktyvios veiklos 

kokybė 

Direktorius    

 

3.  Siekti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

3.1. Šeimos 

įtraukimas į 

vaikų 

ugdymo(si) 

procesą.  

Panaudoti netradiciniai 

ugdymo būdai veikloje. 

Mokytojai  Tėvai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 2015 m. 

3.2. Tėvų 

informavimas 

ir švietimas. 

Organizuojami tėvų 

susirinkimai, ruošiami 

lankstinukai. 

Direktorius Mokytojai, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m. 

3.3. Renginių, 

akcijų 

Telkiama mokyklos 

bendruomenė. 

Direktoriais 

pavaduotojas 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m. 
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organizavimas 

įtraukiant 

tėvus. 

ugdymui 

 

4. Kelti mokyklos kultūrą.  

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

4.1. Saugios, 

estetiškos 

aplinkos 

kūrimas. 

Pakeista grindų danga  

salėje.  

Ūkvedys Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai  

2015 m. 

4.2. Mokyklos 

įvaizdžio 

kūrimas 

Sukurta darželio daina, 

pagaminta vėliava. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Meninio 

ugdymo 

pedagogai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m. 

4.3. 

Informacijos 

apie mokyklą 

teikimas 

visuomenei. 

Medžiaga talpinama 

internetiniame puslapyje. 

Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Balandži

o mėn. 

lapkričio 

mėn. 

Straipsniai savaitraštyje. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m 

4.4. Vaikų 

kultūros bei 

saviraiškos 

kėlimas 

Vaikų kūrybiškumas ir 

saviraiška atsiskleidžia 

dailės ir šokių būreliuose. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokyklos 

bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m. 

Parengta vaikų elgesio 

kultūros programa 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

2015 m 

 

5. Gerinti materialinę bazę. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

5.1. Saugios, 

estetiškos 

aplinkos 

kūrimas. 

Pakeista grindų danga  

salėje.  

Ūkvedys Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai  

2015 m. 

5.2. Pavėsinių 

stogo dangos 

keitimas. 

Pakeista pavėsinių stogo 

danga. Ekologiška 

aplinka. 

Ūkvedys  Rajono 

savivaldybė 

Specialiosios 

lėšos 

2015 m. 

5.3. Darželio 

tvoros įgijimas. 

Saugi estetiška aplinka. Ūkvedys  Rajono 

savivaldybė 

Specialiosios 

lėšos 

2015 m. 

 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS PLANAS 

 

Tikslas  – siekti ugdymo kokybės. 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti sąlygas darželio bendruomenės narių dialogo kaitai, siekti komandinio darbo. 

2. Inicijuoti, organizuoti kultūrinius,  prevencinius renginius, projektus. 

3. Plėtoti ir tobulinti profesines kompetencijas. 

4. Užtikrinti vaikų saugumą ir lygias galimybes. 

 

1.  Sudaryti sąlygas darželio bendruomenės narių dialogo kaitai, siekti komandinio darbo. 

Priemonė Laukiami rezultatai Atsakingas Partneriai  Lėšos Data 

Lopšelio- Pakoreguota L. Mačiulienė Mokytojai  Žmogiškieji   Gegužės 
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darželio 

ikimokyklinės 

programos 

„Metų 

žingsneliai“ 

koregavimas ir 

įgyvendinimas 

ikimokyklinio ugdymo 

programa „Metų 

žingsneliai“ 

R. 

Kurtinaitienė 

ištekliai  mėn. 

Lopšelio-

darželio 

veiklos plano 

rengimas. 

Komandinis darbas 

veiklos plano rengimo 

grupėje,  parengtas 

veiklos planas. 

L. Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai, 

įstaigos  

taryba 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

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. 

Mokyklos 

įsivertinimo  

duomenų analizė; 

rezultatų 

panaudojimas 

veiklos plano 

kūrimui 

Atlikta darželio 

įsivertinimo analizė, 

pateikta darželio 

bendruomenei, numatyti 

prioritetai veiklos planui. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai   Žmogiškieji   

ištekliai 

Spalio 

mėn. 

 

2. Inicijuoti, organizuoti kultūrinius,  prevencinius renginius, projektus. 

Priemonė Laukiami rezultatai Atsakingas Partneriai Lėšos Data 

Dalyvavimas 

projektinėje 

veikloje 

Įgyvendinti projektų 

tikslai, pasidalinta gerąja 

patirtimi. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai  Projektinės 

lėšos, 

Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

   Mokytojai  Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

Bendradarbiavi

mas su 

socialiniais 

partneriais 

Dalyvauta renginiuose 

„Tau mama“, „Vaikų 

kiemas“ 

L. Mačiulienė  Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

Naujų 

socialinių 

partnerių 

ieškojimas  

Inicijuotas 

bedradarbiavimas su 

respublikos lopšeliais-

darželiais „Kregždutė“  

L. Mačiulienė Panevėžio, 

Kauno, 

Radviliškio. 

Šiaulių, 

Klaipėdos l/d 

„Kregždutė“ 

Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

Tėvų 

informavimas 

ir švietimas 

Pateikta mokyklos 

įsivertinimo ataskaita, 

parengti lankstinukai 

tėvams pedagogine bei 

psichologine temomis. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai, 

logopedė, 

socialinė 

pedagogė 

Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

Dalyvavimas 

pilietinėse 

akcijose, 

prevenciniuose 

renginiuose. 

Suburta bendruomenė 

bendram tikslui. 

I. 

Mikalainienė 

Mokytojai  Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 
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Vaikų kultūros 

kėlimas. 

Parengtos „Vaikų 

bendravimo kultūros 

taisyklės“, kurių vaikai 

laikysis. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

Sąlygų 

sudarymas 

tyrinėti, 

eksperimentuot

i 

Projekto „Pažadinkime 

žemę“ įgyvendinimas. 

Plės žinias apie pavasario 

darbus, stebės 

pabudusius iš miego 

vabaliukus. 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

Ilgalaikio projekto 

„Keičias laikas- mainos 

rūbas“. Tyrinės ir stebės 

gamtoje esančias formas, 

spalvas, turtės vaikų 

žodynas. 

L. Mačiulienė Mokytojai Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

 

3. Plėtoti ir tobulinti profesines kompetencijas. 

Priemonė Laukiami rezultatai Atsakingas Partneriai Lėšos Data 

Vadovo ir jų 

pavaduotojo 

ugdymui 

atestacija 

Nustatyta atitiktis turimai 

vadybinei kvalifikacinei 

kategorijai. 

L. Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Švietimo 

skyriaus 

specialistai 

Žmogiškieji   

 ištekliai 

2015 m. 

Dalyvavimas 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

organizuojamu

ose 

seminaruose ir 

mokymuose 

pagal savo 

veiklos 

įsivertinimą 

Patobulintos asmeninės, 

profesinės 

kompetencijos. 

L. Mačiulienė Mokytojai Žmogiškieji  

  ištekliai 

2015 m. 

Atviros 

pamokos 

„Pelėdžiukų“ ir 

„Meškučių“ 

grupėse 

Atvirose pamokose 

kolegos semsis patirties, 

tobulės veikla. 

J. 

Paškevičienė, 

S. 

Damidavičien

ė 

Mokytojai Žmogiškieji   

 ištekliai 

Balandži

o mėn. 

Spalio 

mėn. 

 

4. Užtikrinti vaikų saugumą ir lygias galimybes. 

Priemonė  Laukiamas rezultatas  Atsakingas  Partneriai  Lėšos  Data  

Specialiųjų 

ugdymo(si) 

poreikių 

tenkinimas 

Atpažinti ir nustatyti 

specialieji poreikiai, 

organizuojama 

individuali veikla. 

D. 

Murauskienė 

Mokytojai Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

Gabių vaikų 

kūrybiškumo 

atsiskleidimo 

įgyvendinimas. 

Dailės ir šokių būrelių 

veikla, kurios metu 

atsiskleidžia vaikų 

gebėjimai. 

R. 

Kurtinaitienė 

I. 

Mikalainienė 

Mokytojai Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

Saugios 

estetinės 

Aplinka ir ugdymo 

priemonės pritaikytos 

R. 

Kurtinaitienė 

Mokytojai MK,  

specialiosios 

2015 m. 
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ugdomosios 

aplinkos 

kūrimas 

įvairių poreikių  

ugdytinių veiklai skatinti. 

lėšos 

 

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS VEIKLOS 

PLANAS  

 

Tikslas – Siekti pedagogus tobulinti savo profesines kompetencijas. 

Uždaviniai: 

1. Rengti dokumentus, su jais supažindinti mokytojus. 

2. Skatinti mokytojus tobulinti savo kvalifikaciją. 

 

1. Rengti dokumentus, su jais supažindinti mokytojus. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

1.1. Mokytojų 

ir pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

2016–2018 

metų 

atestacijos 

programa 

rengimas. 

Suderinta ir patvirtinta 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

2016-2018 metų 

atestacijos programa. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai  

Lapkriči

o mėn. 

1.2. 

Numatomas ir 

derinamas 

atestacijos 

komisijos 

posėdžių 

grafikas. 

Patvirtintas atestacijos 

komisijos posėdžių 

grafikas. 

Atestacijos 

komisijos 

pirmininkas 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Lapkriči

o  mėn. 

1.3. 

Informacijos 

teikimas apie 

atestacijos 

tvarką. 

Teikiama pagalba 

besiruošiantiems 

atestuotis, pildant 

dokumentus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Metų 

eigoje  

 

2. Skatinti mokytojus tobulinti savo kvalifikaciją. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojas  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1. Savo 

veiklos 

stipriųjų ir 

tobulintinų 

sričių 

įsivertinimas. 

Įsivertina savo veiklos 

stipriąsias ir tobulintinas 

sritis. 

Mokytojai Direktorius,  

direktoriaus  

pavaduotoja

s 

 ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužės 

mėn. 

2.2. 

Informavimas 

apie 

Vilkaviškio 

ŠPT, 

Marijampolės, 

Kauno 

Dalyvaujama 

seminaruose, keliama 

kvalifikacija, įgyjama 

kompetencijų. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

ŠPT, 

Švietimo 

centrai 

MK 2015 m. 
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švietimo 

centruose 

organizuojamu

s seminarus, 

apie 

nuotolinius 

mokymus. 

Mokytojų 

atestacijos 

organizavimas. 

Suteikta vyresniosios 

auklėtojos kvalifikacinė 

kategorija ikimokyklinio 

ugdymo pedagogei S. 

Damidavičienei 

R. Kurtinaitienė Mokytojų 

atestacijos 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužės

lapkričio 

mėn. 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS  

 

Tikslas – Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kuriant saugią vaiko 

ugdymui aplinką. 

Uždaviniai: 

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

2. Teikti švietimo pagalbą tėvams. 

 

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

Priemonė  Laukiami rezultatai Atsakingas  Partneriai  Lėšos  Data 

1.1. 

Informacijos 

rinkimas apie 

ugdytinius, 

kuriems 

reikalinga  

specialioji 

pagalba.  

Atliktas pirminis 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas. 

 

VGK 

Mokytojai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Gruodži

o mėn. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

1.2. Vaikų 

kalbos ir 

komunikacijos 

sutrikimų 

nustatymas, 

specialiųjų 

poreikių 

įvertinimas, 

vardinio sąrašo 

sudarymas ir 

suderinimas su 

ŠPT. 

Atpažinti ir įvertinti 

vaikai,  

turintys kalbos 

sutrikimus.  

 

 

 

Logopedė  

 

ŠPT 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Rugsėjo, 

gruodžio 

mėn 

1.3. Ugdymo 

priemonių 

įgijimas 

vaikams, 

turintiems 

kalbėjimo ir 

kalbos 

sutrikimų. 

Užtikrintas specialiosios 

pedagoginės pagalbos 

teikimas vaikams, 

turintiems kalbos 

sutrikimų. 

Logopedė  

 

Direktorės 

pav. 

ugdymui 

 

MK 

 

Lapkriči

o mėn. 
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1.4. 

Bendradarbiavi

mas su  ŠPT. 

 

Parengti dokumentai dėl 

ugdytinių ugdymo(si) 

sunkumų įvertinimo. 

Gautos rekomendacijos 

tolimesniam vaikų 

ugdymui(si). 

Logopedė,  

 

 

 

 

 

ŠPT Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Metų 

eigoje 

 

 

 

2. Teikti švietimo pagalbą tėvams. 

Priemonė  Laukiami rezultatai Atsakingas  Partneriai  Lėšos  Data  

1. Pedagoginių 

bei 

psichologinių 

žinių teikimas 

šeimai, 

auginančiai 

specialiųjų 

poreikių 

turinčius 

vaikus.  

Lankstinukai tėvams: 

„Krizių ir sudėtingų 

situacijų atpažinimas ir 

valdymas“. 

„Smulkiosios motorikos 

reikšmė vaiko kalbai“; 

„Vaikų elgesio ydos, jų 

šalinimo būdai“ 

VGK 

 

 

Logopedė  

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Vasario 

mėn. 

2. 

Bendruomenės 

informavimas 

apie VGK 

veiklą. 

Parengta VGK ataskaita 

ir pristatyta Įstaigos 

taryboje. 

Lankstinukas tėvams 

„VGK veikla įstaigoje“ 

VGK Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužės 

mėn.  

 

Sausio 

mėn. 

3. Prevencinio 

darbo 

organizavimas.  

Tolerancijos dienoje 

dalyvaus visa 

bendruomenė. 

Akcijoje „Savaitė be 

patyčių“ dalyvaus apie 

45 % ugdytinių ir jų 

tėvai. 

Sveikatingumo savaitėje 

dalyvaus 90% ugdytinių 

ir darbuotojai. 

Socialinė 

pedagogė 

 

Socialinė 

pedagogė 

 

 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Mokytojai, 

tėvai 

 

Mokytojai, 

tėvai 

 

 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lapkriči

o mėn. 

 

Kovo 

mėn. 

 

 

Balandži

o mėn. 

4. Vaiko 

sveikatos 

stiprinimas. 

Atlikta vaikų sergamumo 

analizė, numatyti 

uždaviniai vaikų 

sveikatos stiprinimui. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vasario 

mėn. 

5. Tėvų 

informavimas 

apie 

dokumentų 

tvarkymą dėl 

socialinių 

pašalpų. 

Skirtas nemokamas 

maitinimas, lėšos 

mokinio reikmėms 

įsigyti. 

Socialinė 

pedagogė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rugsėjo 

mėn. 

 

 

ĮSTAIGOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas: Telkti įstaigos tarybą mokyklos tikslų įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti ir aktyvinti įstaigos tarybos darbą. 
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2. Telkti bendruomenę uždavinių įgyvendinimui. 

      2. Planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą ir panaudojimą. 

 

1. Organizuoti ir aktyvinti įstaigos tarybos darbą. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai Lėšos Data  

1.1. Lopšelio-

darželio veiklos 

plano  2016 

metams 

svarstymas. 

 

Parengtas ir patvirtintas 

lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ veiklos planas  

2016 metams. 

 

Tarybos  

pirmininkas, 

tarybos nariai 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja

s ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

1.2. Lopšelio-

darželio tarybos 

veiklos plano 

2016 metams 

pristatymas. 

Patvirtintas įstaigos tarybos 

planas 2014 metams. 

Tarybos  

pirmininkas, 

tarybos nariai 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja

s ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

1.3. Mokyklos 

metinės veiklos  

ataskaitos 

svarstymas. 

Įvertinta mokyklos  veikla, 

teikiami pasiūlymai veiklos 

programai rengti. 

Tarybos  

pirmininkas, 

tarybos nariai 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja

s ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gruodži

o mėn. 

1.4. Mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

2016-2018 metų 

atestacijos 

programos 

svarstymas ir 

pritarimas. 

Suderinta ir pritarta 

lopšelio-darželio mokytojų 

ir pagalbos mokiniui 

specialistų  2016–2018 

metų atestacijos programai.  

Tarybos  

pirmininkas, 

tarybos nariai 

 

Atestacinės 

komisijos 

nariai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lapkriči

o, 

gegužės  

mėn 

 

2. Telkti bendruomenę uždavinių įgyvendinimui. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data   

2.1. 

Dalyvavimas 

akcijose, 

renginiuose. 

Glaudus 

bendradarbiavimas 

bendruomenėje.  

Tarybos  

pirmininkas, 

tarybos nariai 

 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausio 

mėn. 

2.2. Tėvų 

skatinimas 

dalyvauti 

ugdymo 

procese. 

Netradicinių būdų 

panaudojimas ugdymo 

procese. 

Tarybos nariai Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metų 

eigoje 

 

3. Planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą ir panaudojimą. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

3.1. Mokyklos 

pajamų ir 

išlaidų 

svarstymas.  

Tikslingai paskirstomos ir 

panaudojamos lėšos. 

Tarybos  

pirmininkas, 

tarybos nariai 

 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pav. ūkiui 

MK, 

specialiosio

s lėšos 

Vasari

o 

rugsėjo 

mėn. 

3.2. 

Nebiudžetinių 

lėšų kaupimo į 

mokyklos 

Rėmėjų ir 2 % pervestų 

lėšų tikslingas 

panaudojimas. 

Tarybos  

pirmininkas, 

tarybos nariai 

 

Darbuotojai, 

tėvai 

2 % lėšos Sausio-

gruodži

o mėn. 
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sąskaitą 

galimybių 

ieškojimas. 

3.3. 

Direktoriaus 

metinė ūkinė-

finansinė 

atskaita.  

Išklausyta direktoriaus 

metinė ūkinė-finansinė 

ataskaita. 

Tarybos nariai Direktorius  Žmogiškieji 

ištekliai 

Gruodž

io mėn. 

 

 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – Tobulinti profesinę kompetenciją, siekti aukštos ugdymo kokybės. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti profesinę veiklą.                        

2. Tęsti darželio tradicijas. 

 

1. Tobulinti profesinę veiklą. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1. 

Edukacinės 

išvykos 

organizavimas. 

Didės etninio tapatumo 

pasididžiavimas. 

Metodinės grupės 

pirmininkė 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

Spalio 

mėn. 

2.2. 

Dalyvavimas 

seminaruose, 

kursuose. 

Objektyviai vertins savo 

veiklą/kompetenciją, 

sistemingai tobulins 

kvalifikaciją. 

Mokytojai ŠPT, 

švietimo 

centrai 

MK 2015 m. 

2.3. 

Informacinių 

technologijų 

naudojimas. 

Ugdymo procese taikys 

informacines-

komunikacines 

technologijas. 

Mokytojai  Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

2.4. 

Domėjimasis 

pedagoginėmis 

ir metodinėmis 

naujovėmis. 

Skaitys „Švietimo 

naujienas“, domėsis 

internetiniu puslapiu 

„ikimokyklinis.lt“ 

Mokytojai  Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

2.5. Metodinio 

ratelio 

pasitarimų 

organizavimas. 

Bus aptariamos iškilusios 

problemos, skleidžiamos 

metodinės naujovės. 

Metodinės grupės 

pirmininkė 

 Žmogiškieji   

ištekliai 

Pagal 

planą 

 

2. Dalintis gerąja pedagogine patirtimi. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

1.1. Atvirų 

veiklų 

pravedimas 

įstaigoje. 

Pravestos dvi atviros 

veiklos.  

Ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja 

S. Davidavičienė 

ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogė J. 

Paškevičienė 

 Žmogiškieji   

ištekliai 

 

1.2. Fiksuojama vaikų veikla, A. Dlugauskienė  Žmogiškieji   Pagal 
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Dalyvavimas 

rajono 

metodinio 

ratelio veikloje. 

stebimos įvairios 

situacijos ir aptariamos 

metodiniame pasitarime. 

ištekliai planą 

1.3. Renginio 

„Mano knyga“, 

skirto kalbos 

dienai 

paminėti, 

organizavimas 

ir pravedimas 

Su socialiniais partneriais 

paminėta kalbos ir 

knygos diena 

A. Dlugauskienė Kybartų 

mokyklos-

darželio 

„Ąžuoliuk

as“, 

Virbalio 

vidurinės 

mokyklos, 

Alvito 

pagrindinė

s 

mokyklos, 

Paežerių 

„Ežerėlio“ 

ikimokykl

inio 

skyriaus 

priešmoky

klinės 

grupės 

vaikai 

Rėmėjų 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužės 

7 d. 

 

3. Tęsti darželio tradicijas. 

 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

3.1. Tradicinių 

švenčių 

organizavimas. 

Rugsėjo 1-osios šventė J. Paškevičienė Mokytojaitė

vai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Rugsėjo 

1 d. 

Mokytojos diena A. 

Dlugauskienė 

Mokytojaitė

vai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Spalio 

mėn. 

3.2. 

Valstybinių 

švenčių 

paminėjimas. 

 Vasario 16-osios 

minėjimas 

L. 

Bernotaitienė, 

L. Sidabrienė 

Mokytojai 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Vasario 

mėn. 

Susidraugauta su 

Lietuvos „Kregždutė“ 

darželiais, „nuausta“ 

„Draugystės juosta“ 

A. Mackevi

čienė 

I. Mikalainienė 

Mokytojaitė

vai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Kovo 

mėn. 

Kalendorinių 

švenčių 

šventimas 

Pravesti adventiniai ir 

Kalėdiniai renginiai, 

atsiskleidžia vaikų 

saviraiška. Dalyvaus 96 

% tėvų. 

Grupių 

auklėtojos 

Mokytojaitė

vai 

  

„Kaziuko kermošiaus“ 

metu vaikai plės žinias 

apie lietuvių amatus, 

mugėje dalyvaus ir apie 

30 % tėvų. 

Grupių 

auklėtojos 

Mokytojaitė

vai 

  

„Užgavėnių eitynės“. 

Tęsiamos lietuviškos 

J. Stankevičienė  

A. Povilaitienė 

Mokytojaitė

vai 
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tradicijos 

3.3. 

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 Mokytojaitė

vai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Lapkriči

o mėn. 

Akcijos „Gerumo 

daigeliai“ metu 

pagaminti kalėdiniai 

atvirukai padovanoti 

seneliams.  

R. Kurtinaitienė Mokytojai 

tėvai 

  

3.4. 

Sveikatingumo 

dienos 

organizavimas 

Organizuota ir pravesta 

sveikatingumo diena, 

kurioje dalyvaus 30 % 

tėvų. 

R.Keidošienė Mokytojai 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Balandži

o mėn. 

„Valgau kultūringai“  A. Povilaitienė Mokytojai 

tėvai 

  

3.5. 

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“, kurioje 

dalyvaus 80 % tėvų 

I.Mikalainienė 

A. 

Mackevičienė 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

Vasario 

mėn. 

3.6. 

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 

Mokytojaitė

vai 

Žmogiškieji   

ištekliai 

2015 m. 

 

 

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

sutrikimų. 

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

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

 

 

 

1. 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 

diagnozavimas, 

diagnozių 

tikslinimas. 

 

Parengti reikiami  

dokumentai  apie 

ugdytinių sutrikimus ir 

pateikti vaiko gerovės 

komisijai. 

Sudarytas  užsiėmimų 

tvarkaraštis.  

Logopedas  Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Iki 

rugsėjo 

15 d. 

 

1.2. Ugdytinių, 

turinčių 

kalbėjimo ir 

kalbos 

sutrikimų, 

sąrašo 

sudarymas. 

 

Patvirtintas ugdytinių,  

turinčių kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų, 

sąrašas lopšelio-darželio 

vaiko gerovės komisijoje 

ir suderintas Švietimo 

pagalbos tarnyboje. 

Duomenys pateikti 

mokinių registrui.  

Logopedas  Pavaduotoja 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Iki 

rugsėjo 

15 d. 

mėn. 

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 4, 5, 8 

priedai. 

Logopedas  Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Iki 

spalio 

mėn. 

1.4.Pritaikytos 

ugdymo 

programos, 

atsižvelgiant į 

ugdytinių 

gebėjimų lygį 

Individualių, pogrupinių 

programų sudarymas. 

Logopedas Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Nuolat  

1.5. Logopedo 

darbo ataskaita, 

veiklos plano 

sudarymas 

2016 metams. 

Parengta ataskaita už 

2015 metus ir pristatytas 

veiklos plano projektas 

2016 metams vaiko 

gerovės komisijai. 

Logopedas  Pavaduotoja 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gruodži

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

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data  

2.1.Dalyvavim

as rajono spec. 

pedagogų-

logopedų 

metodinio 

ratelio veikloje. 

Gilinamos žinios, 

pasidalinama gerąja 

patirtimi. 

 

Logopedas  Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai  

Nuolat  

2.2.  

Dalyvavimas 

lopšelio-

darželio Vaiko 

gerovės 

komisijos 

veikloje. 

Posėdžių metu 

sprendžiamos iškilusios 

problemos, ieškomi 

sprendimo būdai. 

Logopedas  Pavaduotojas 

ugdymui, 

socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Nuolat  

2.3. 

Dalyvavimas 

ŠPT 

organizuojamu

ose 

seminaruose. 

Gerosios patirties sklaida 

lopšelio-darželio 

pedagogams. 

Logopedas Mokytojai MK Kovo, 

spalio 

mėn.  

 

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  Žmogiškieji 

ištekliai 

2014 m. 

3.2. Diskusijos 

su lopšelio-

darželio 

pedagogais 

„Smulkiosios 

motorikos 

svarba“. 

„Vaikų elgesio 

ydos ir kaip 

kovoti su 

jomis“. 

Parengti lankstinukai 

kalbos,  kalbėjimo ir kitų 

komunikacijos sutrikimų 

turinčių ugdytinių 

tėvams. 

Logopedas Pavaduotojas 

ugdymui, 

socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spalio 

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 Žmogiškieji 

ištekliai 

Pagal 

planą 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas: siekti vaiko gerovės, ugdyti socialinius įgūdžius. 
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Uždaviniai: 

1. Rinkti, analizuoti, kaupti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimiškąją situaciją. 

2. Inicijuoti ir vykdyti aktualių temų  prevencines programas, akcijas, projektus. 

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

 

1. Rinkti, analizuoti, kaupti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimiškąją situaciją. 

Priemonė Rezultatas Vykdytojai Partneriai Lėšos Data  

1.1. Darbo su 

šeimomis 

organizavimas.  

Dalyvauta  

susirinkimuose. 

Aktualios informacijos 

pateikiamos stenduose. 

Asmeniniai pokalbiai. 

Soc. 

pedagogas 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nuolat 

1.2. Socialinės 

pagalbos 

teikimas. 

 Konsultacijos 

pedagogams ir tėvams 

iškilus socialiniams 

klausimams. 

Soc. 

pedagogė 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nuolat 

1.3 Tiriamosios 

veiklos 

vykdymas. 

 Anketavimas, apklausos, 

pokalbiai aktualia tema. 

Soc. 

pedagogas 

Mokytojai MK Nuolat 

1.4. 

Dokumentų 

tvarkymas 

Surinkta ir pateikta 

informacija apie soc. 

pašalpą, nemokamą 

maitinimą gaunančius 

vaikus vyr. finansininkei, 

grupių auklėtojoms. 

Soc. 

pedagogas 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nuolat 

 

2.Inicijuoti ir vykdyti aktualių temų  prevencines programas, akcijas, projektus. 

Priemonė  Rezultatas  Vykdytojai  Partneriai  Lėšos  Data   

2.1. Darbo su 

ugdytiniais 

organizavimas ir 

vykdymas. 

Ugdomi socialiniai 

įgūdžiai kūrybinių 

užsiėmimų metu, 

žaidžiant, skaitant 

kūrinėlius. 

Soc. 

pedagogas 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nuolat 

2.2. Socialinės 

pagalbos teikimas. 

Individualūs ir 

grupiniai užsiėmimai 

su rizikos grupės, 

spec. poreikių, 

adaptacijos ir elgesio 

problemų turinčiais 

vaikais. 

Soc. 

pedagogė 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nuolat 

2.3. Vaikų užimtumo 

organizavimas. 

Kūrybiniai 

užsiėmimai,  

literatūros kūrinių 

skaitymas, 

analizavimas, garso 

įrašų klausymas, 

diskusija grupėse. 

Soc. 

pedagogas 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nuolat 

2.4.Bendradarbiavimas  

su grupių 

auklėtojomis. 

Bendradarbiavimas 

projektinėje veikloje, 

renginiuose. 

Keičiamasi 

Soc. 

pedagogas 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nuolat 
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informacija, 

diskutuojama. 

2.5. Prevencinės 

veiklos organizavimas 

ir vykdymas. 

Vykdoma prevencinė 

programa, projektai, 

akcijos. 

Soc. 

pedagogas 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Paskelbus 

programą 

2.6.Dalyvavimas 

sveikatos saugojimo 

projektuose. 

Dalyvaujama 

projektuose, 

pritraukiamos lėšos. 

Soc. 

pedagogas 

Mokytojai, 

tėvai 

Projekto, 

rėmėjų 

lėšos 

2015 m. 

 

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

Priemonė Rezultatas Vykdytojai Partneriai Lėšos Data  

3.1. 

Bendradarbiavi

mas su 

socialiniais 

partneriais. 

Gaunama informacija iš 

VTAT, soc. paramos 

skyriaus, PK, ugdytinių 

tėvų.  

Soc. 

pedagogas 

Mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2014 m. 

Edukacinės išvykos  į 

PSVC, biblioteką, 

mokyklą. 

Soc. 

pedagogas 

Mokytojai, 

bibliotekos, 

poliklinikos 

darbuotojai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pagal 

planą. 

3.2.Kvalifikacij

os kėlimas. 

Dalyvauta seminaruose, 

susirinkimuose, 

konferencijose. 

Soc. 

pedagogas 

Švietimo 

centrai, ŠPT 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nuolat  

 

 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

 

Tikslas: 

Siekti ugdymo kokybės, užtikrinant kokybišką paslaugų teikimą. 

Uždaviniai:  

1. Pedagoginio proceso organizavimo lygio įvertinimas ir įsivertinimas 

2. Darbo metodų, formų ir veiklų analizė. 

3. Pedagoginės kompetencijos įvertinimas ir įsivertinimas. 

 

Priežiūros forma Kas tikrinama  Vykdymo data, terminas Kur aptariama 

Dokumentacijos 

tvarkymas  

Ikimokyklinės  ir priešmokyklinės 

grupių dienynai, logopedo ir 

socialinio pedagogo dokumentai  

1 k./ mėn. Individualus 

aptarimas 

 su mokytojais 

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 

Rugsėjo, gegužės mėn. Individualus 

aptarimas 

Mokytojo veiklos savianalizės 

anketos 

Gegužės mėn. Individualus 

aptarimas 

Ugdomojo 

proceso 

organizavimas 

Ugdomosios aplinkos sukūrimas 1 k./mėn. Individualus 

aptarimas 

Rytmetinės mankštos Rugsėjo, lapkričio, kovo 

mėn.  

Individualus 

aptarimas 
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Fizinio ugdymo pratybos Spalio, sausio, balandžio 

mėn. 

Individualus 

aptarimas 

Metodiniame 

pasitarime 

Muzikinės veiklos Rugsėjo, 

gegužės mėn. 

Individualus 

aptarimas 

Mokytojų tarybos 

posėdis 

Grupių stendai Estetiškumas, informacijos sklaida Rugsėjo, gruodžio, 

gegužės mėn. 

Individualus 

aptarimas 

Renginių 

organizavimas 

Idėja, nuotaika Pagal planą Metodiniame 

pasitarime 

Vaikų tarpusavio 

santykiai  

Vaikų kultūra, laikymasis grupių 

taisyklių. 

Nuolat  Individualus 

aptarimas 

Dienos režimas  Savalaikis vaikų maitinimas, 

kėlimas po pietų miego. 

Nuolat  Individualus 

aptarimas 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 

Tarybos 2015 m. sausio 13 d. protokoliniu nutarimu 

(Protokolas Nr. 1.5.- 1 ) 

 

 

 

 


