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LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ VEIKLOS PLANO 2018 METAMS  

TURINYS 

 

1. 2017 metų įstaigos ugdomosios veiklos kiekybinė ir kokybinė analizė. 

2. 2018 metų pagrindinės įstaigos veiklos prioritetinės kryptys, tikslas, uždaviniai. 

3. Priemonių, 2018 m. prioritetinėms įstaigos veiklos kryptims realizuoti, planas ir laukiami 

rezultatai: 

                     3.1. Įstaigos tarybos posėdžių planas (1 priedas). 

                     3.2. Pedagogų tarybos posėdžių planas (2 priedas). 

                     3.3. Metodinės veiklos ir gerosios darbo patirties sklaidos programa (3 priedas). 

                     3.4. Pedagoginės veiklos priežiūros programa (direktoriaus) (4 priedas). 

                     3.5. Pedagoginės veiklos priežiūros programa (direktoriaus pavaduotojo ugdymui). 

                     3.6. Pedagoginės veiklos priežiūros programa (bendrosios praktikos slaugytojos). 

                     3.7. Ugdymo proceso organizavimo ir tobulinimo programa (5 priedas). 

                     3.9.  Materialinės bazės gerinimo ir ugdymo modernizavimo programa (6 priedas).    

                     3.10. Vaikų gerovės komisijos veiklos programa (7 priedas). 

                     3.11. Vaikų sveikatos priežiūros programa (8 priedas) 

                     3.12. Vidaus audito veiklos programa (9 priedas) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 

2017 METŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

1. BENDROJI DALIS 

1.1. BENDROS ŽINIOS APIE VAIKUS, ŠEIMAS 

Lopšelyje - darželyje ,,Gintarėlis“ 2017 metais veikė 10 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus 

grupės, 5 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2  (1030 val.) priešmokyklinio ugdymo grupės.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikai buvo ugdomi vadovaujantis įstaigos 2016 m. parengta ir 

patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa „Mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. Priešmokyklinis 

ugdymas buvo vykdomas, vadovaujantis 2014 m. rugsėjo 2 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

patvirtinta „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ bei tarptautine prevencijos programa 

„Zipio draugai“, ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką, veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa”. 

2017 metus pradėjome su 189 vaikais ir pabaigėme su 188. Per 2017 metus atvyko 57 

vaikai, išvyko 60 vaikų. 

                    Statistiniai duomenys apie vaikus už 2017 metus: 

 

Vidutinis  

Vaikų 
skaičius 

Ikimokyklinis amžius Priešmokyklinis amžius 

Vidutinis vaikų 
skaičius lopšelio 
grupėse (1,6 – 3 
m) 

Vidutinis vaikų 
skaičius darželio 
grupėse (3 – 6 
m.) 

Vidutinis 
priešmokyklinio 
a. vaikų skaičius  
grupėse (6 – 7 
m.) 

Nemokami 

pietūs  

  

Spec. poreikiai 

(kalbos ir kalbėjimo 
sutrikimai) 

 

189 30 127 32 7 14 

 

1.2. PEDAGOGAI 

2017 m. rugsėjo mėnesį įstaigoje iš viso buvo patvirtinta 42,40 etatų:  18,90 et. pedagogų ir 

23,50 et. techninio personalo. 2017 metais I pusmetį įstaigoje dirbo 19 pedagogų: direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, muzikos mokytojas, logopedas, 2 priešmokyklinio ugdymo ir 14 

ikimokyklinio ugdymo pedagogų. 2017 metais II pusmetį-dirbo 18 pedagogų: direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, laikinai einantis direktoriaus pareigas, muzikos mokytojas, logopedas, 2 

priešmokyklinio ugdymo ir 14 ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

Direktorius dirbo pusę mokslo metų, t.y. iki 2017 m. liepos 01 d. Jis turėjo antrą vadovo 

kvalifikacinę kategoriją, 47 metų ir 4 mėnesių pedagoginį darbo stažą ir 32 metų, 4 mėnesių 

vadybinį darbo stažą, išsilavinimas – aukštasis (edukologijos mokslų magistras). Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui  išsilavinimas – aukštasis universitetinis (edukologijos mokslų magistras). 

Vadybinis darbo stažas –apie 16 metų, pedagoginis – 36 metai. 
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2017 METAI  

 

2017 m. vadovai ir pedagogai nuolat domėjosi naujovėmis, daug  dėmesio skyrė saviugdai, 

savišvietai,  bendravo ir bendradarbiavo su Šilutės raj. ikimokyklinių įstaigų vadovais, pedagogais. 

Atsižvelgiant į 2017 m. įstaigos pagrindines veiklos kryptis, tikslą bei uždavinius, visos pedagogės 

tobulino  profesinę kompetenciją bei kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

kursuose, seminaruose, konferencijose ir kituose įvairiuose renginiuose.  

 

       Statistiniai duomenys apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimą: 

Metai 

 

Seminarų, 
kursų temų 
pavadinimų 

skaičius 

Dienos Valan-
dų 

skaičius 
 

Daly-
viai 

 

Vienam 
pedago-

gui 
tenka 

Lėšos kvalifikacijos 
kėlimui 

Pastabos 
(sunaudo

-ta) 
Savaran-

kiškos 
Krep-
šelis 

2017 28 36 172 Peda-
gogai 

6 d. 700,00 E 700,00 E 1400,00 
E 
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VADOVŲ (DIREKTORĖS, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI) 
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO SUVESTINĖ 2017 METAIS 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas 

 

Institucija išdavusi 
pažymėjimą 

Data, dienų 
skaičius, valandos 

 

1. 

Mokymai. Civilinės saugos mokymo kursai 
pagal Ūkio subjektų, kitų įstaigos 
darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą 
įvadinio civilinės saugos mokymo programą 

Klaipėdos apskrities 
priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba 

2017-03-15 d. 

1d./8 val. 

 

2.  

Seminaras. Biudžetinių įstaigų darbo 
apmokėjimo reforma 

UAB “FACTUM 
SUM” 

2017-04-06 d. 

1d./6 val. 

 

3. 

Seminaras. “Kokybiškos edukacinės 
paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų vaikų 
gerovei.” 

Klaipėdos miesto 
Pedagogų švietimo ir 
kultūros centras 

2017-05-31 d. 

1d./6val. 

 

4. 

Seminaras. “Mokytojo asmeninio 
efektyvumo ugdymas?” 

Šilutės r. ŠPT 2017-06-01 d. 

1d./6val. 

 

5. 

Seminaras. “Aktualūs naujojo darbo 
kodekso reikalavimai ir jų taikymas 
praktikoje nuo 2017 m. liepos d.” 

Šilutės r. ŠPT 2017-10-06 d. 

1d./6val. 

  6. Mokymai. “Korupcijos prevencija ir jos 
įgyvendinimas savivaldybėse”. 

Nacionalinė 
antikorupcijos 
asociacija 

2017-11-02 d. 

1d./4 val. 

Viso:                                                                                                                     36 akad. valandos 

 

PEDAGOGŲ IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO SUVESTINĖ 2017 
METAIS 

Eil. 
Nr. 

Seminaro pavadinimas 
 

Institucija išdavusi 
pažymėjimą 

Data, dienų 
skaičius, valandos 

1. Seminaras.„Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo strategijos“. 

Klaipėdos valstybinė 
kolegija 

2017-01-19 d. 
1d./6 val. 

 
2. 

Seminaras. Dokumentų rengimas ir 
efektyvus valdymas švietimo įstaigose. 

Šilutės rajono 
Švietimo pagalbos 

tarnyba (ŠPT) 

2017-01-27 d. 
1d./6 val. 

3. Seminaras. “Duomenų pateikimas į 
VSAKIS.2016 m.finansinių ataskaitų 
rinkiniai. 

UAB „FACTUS 
SUM“ 

2017-02-09 d. 
1d./6 val. 

4. Mokymai.  „Profesinės rizikos vertinimas“ Konsultacinė firma 
„Sabelija 

2017-02-15 d. 
1d./2 val. 



5. Seminaras.„Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo strategijos“.  

Klaipėdos valstybinė 
kolegija 

2017-02-23 d. 
1d./6 val. 

6. Kursai.  „Civilinės saugos mokymo kursai“. 
 

Klaipėdos apskrities 
priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba 

2017-03-15 d. 
1d./8 val. 

7.  „Erkių platinamos ligos ir tuberkuliozė“  Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centras 

2017-03-16d. 
1d./6 val. 

8. Seminaras. „Biudžetinių įstaigų darbo 
apmokėjimo reforma“. 

UAB „FACTUS 
SUM“ 

2017-04-06 d. 
1d./6 val. 

9. Seminaras. „Sveikatos tikrinimo 
organizavimas įmonėje“. 

Konsultacinė firma 
„Sabelija“ 

2017-04-11 d. 
2 val. 

10. Seminaras. „Fiziškai aktyvi, sveika ir saugi 
vasara“. 

Sveikatos mokymo ir 
ligų prevencijos 

centras 

2017-06-05 d. 
1d./4 val. 

11. Seminaras. ,,Šventės darželyje: kokios jos 

turėtų būti?“. 
Klaipėdos miesto 
pedagogų švietimo ir 
kultūros centras 

2017-05-12 d. 
1d./6 val. 

12. Seminaras.,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimų ir pažangos vertinimas“. 

Šilutės raj. ŠPT 2017-05-18 d. 
1d./6 val. 

13. Metodinė diena. ,,Pedagogas-vaikų 
judėjimo įvairovės iniciatorius bei 
organizatorius“.  

Šilutės l./d. 
“Raudonkepuraitė” 

2017-05-19 d. 
1d./6val. 

14. Seminaras ,,Mokytojo asmeninio 
efektyvumo ugdymas”.  

Šilutės raj. ŠPT 2017-06-01 d. 
1d./6val. 

15. Seminaras. „Viešieji pirkimai: 2017 m. 
didieji pasikeitimai“. 

UAB „Pokyčių 
valdymas“ 

2017-06-15 d. 
1d./ 6 val. 

16. Seminaras. Maisto sauga“. VŠĮ „Tikra mityba“ 2017-09-14d. 
1 d./4 val. 

17. Seminaras. „Aktualūs naujojo darbo 
kodekso reikalavimai ir jų taikymas 
praktikoje nuo 2017 m. liepos 1 d.“. 

Šilutės raj. ŠPT 2017-10-06 d. 
1d./6 val. 

18. Seminaras. Viešieji pirkimai: dokumentų 
rengimas ir tvarkymas. 

Šilutės raj. ŠPT 2017-10-11 d. 
1d./ 6 val. 

19.  „Naujieji privalomi personalo dokumentai, 
jų rengimas ir įforminimas“. 

Šilutės raj. ŠPT 2017-10-12 d. 
1d./ 6 val. 

20. 
 

 
Seminaras. ,,Laiminga šeima – laimingi 
vaikai”.  

Šilutės Vaikų 
užimtumo centras 

2017-10-13 d. 
2017-11-10 d. 

2d./12val. 
21.  

Pirmosios pagalbos mokymai. 
Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugija 

2017-11-03 d. 
1d. 8 val. 

22. Edukacinė programa. “Ugdomojo proceso 
planavimas ir vaikų pažangos bei 
pasiekimų vertinimas – individuali patirtis, 
problemos”. 

Šilutės raj. ŠPT 2017-10-20 d. 
1d./6 val. 



23. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinio būrelio susirinkimas 
,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų 
ypatumai”. 

Šilutės raj. ŠPT 2017-10-27 d. 
1d./6 val. 

24.  „Viešieji pirkimai: dokumentų rengimas ir 
tvarkymas. 

UAB „Pokyčių 
valdymas“ 

2017-11-15 
1d./6 val. 

25.  
“Tegul tviska, žiba, žaižaruoja.. ir Kalėdas 
atneša”.   

Šilutės raj. ŠPT 2017-11-30 – 12-01 
d. 

2d./12 val. 
 

26. 
Seminaras. VSAFAS ir kitų teisės aktų 
pasikeitimas per 2017 metus“. 

UAB „FACTUS 
SUM“ 

2017-12-01 d. 
1d./6val. 

27. Klasės (vaikų grupės) vaikų valdymas”. Šilutės raj. ŠPT 2017-12-11 d. 
1d./6val. 

28. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 
kursų programa. 

Šilutės raj. ŠPT 2017-12-15 d. 
1d./6 val. 

Viso:                                                                                                                       172 akad. val. 

1.3.APTARNAUJANTIS PERSONALAS 

Techninį personalą sudaro: auklėtojos padėjėjos, virėjos, pastatų ir įrengimų priežiūros 

darbininkai, pagalbiniai darbininkai, valytojos.  

Medicinos personalas – bendrosios praktikos slaugytojas – vykdė vaikų sveikatos priežiūrą, 

mitybos ir maitinimo bei sanitarinio-higieninio rėžimo organizavimą ir koordinavimą, švietėjišką 

darbą bendruomenėje.  

Buhalterija – vyriausiasis buhalteris vykdė buhalterinę apskaitą pagal lopšelio-darželio 

,,Gintarėlis” patvirtintą apskaitos politiką.  

Raštvedė – rengė ir įformino dokumentus. 

1.4.VAIKŲ SVEIKATA 

Duomenys apie vaikų sveikatą: 

Mokslo 

metai 

Sąrašinis 
vaikų 

skaičius 

I-a 
sveikatos 

grupė 

II-a 
sveikatos 

 grupė 

III-a 
sveikatos 

grupė 

IV-a 

sveikatos 

grupė 

Regos 
sutrikimai 

 

Netaisyklinga 
laikysena 

2013 190 30 120 39 1 10 9 

2014 190 65 105 20 - 7 4 

2015 190 116 71 3 - 7 6 

2016 190 140 47 3 - 6 5 

2017 188 137 48 3 - 5 3 



2017 m. bendrosios praktikos slaugytoja daug dėmesio skyrė vaikų mitybos gerinimui, 

vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui, nuolat domėjosi naujovėmis, dalyvavo įvairiuose  

mokymuose.  

 

2. ĮSTAIGOS VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

Vadovaujantis 2017 metų įstaigos veiklos plano vertinimu, įstaigos pokyčiais, pasiekimais, 

SSGG analize, atsižvelgiant į LR ir Šilutės rajono švietimo prioritetus bei siekiant įstaigos veiklos 

tęstinumo, parengtas įstaigos veiklos planas 2018 metams. 

Planuojant buvo siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas 

švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi 

poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 

švietimui skirtus išteklius. 

2017 metų veiklos planą įgyvendino Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ visa 

bendruomenė: administracija, pedagogai ir pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai bei kiti 

darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2017 METAIS BUVO: 

1. Ugdymo kokybės gerinimas, kuriant aplinką, atitinkančią individualius vaiko poreikius. 

2. Įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas, siekiant darnaus asmenybės ugdymo.  

3. Saugios emocinės ir fizinės aplinkos kūrimas.  

 

           TIKSLAS:  

Kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus vystymosi 

idėjas, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, 

saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą, siekti 

visapusiško vaiko ugdymo(si). 

 

           UŽDAVINIAI: 

1. Plėtoti ir stiprinti įstaigos bei tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius. 

2. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką  įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą. 

3. Puoselėti įstaigos tradicijas ir vertybes, skleisti gerąją įstaigos darbo patirtį už įstaigos ribų. 

4. Kurti jaukią, funkcionalią ugdomąją aplinką.  

5. Turtinti įstaigos materialinę bazę, racionaliai, tikslingai ir kūrybingai naudojant įstaigai 

skirtas lėšas. 

 



2017 metų įstaigos SSGG analizė 
Stiprybės 

1. Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos ir turintys ilgametę darbo patirtį pedagogai. 
2. Pedagogai sistemingai, tikslingai ir nuolat kelia kvalifikciją.  
3. Dirbame pagal individualią įstaigos ugdymo programą „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. 
4. Plėtojamas komandinis darbas. 
5. Įstaigos veikla stabili ir atvira visuomenei, turinti tikslą, uždavinius ir veiklos prioritetus. 
6. Aukštas renginių organizavimo lygis. 
7. Pedagogės dalyvauja respublikiniuose, rajoniniuose projektuose, konkursuose, parodose. 
8. Nuolat gerinamos darbo ir poilsio  sąlygos.  
9.  Geras mikroklimatas. 
10.Įstaiga turi savo internetinį puslapį, kuriame nuolat teikiama ir atnaujinama aktuali informacija. 
12.Teikiamos papildomos vaikų ugdymo paslaugos: ritminių šokių užsiėmimai, futbolo būrelis, 
anglų kalbos būrelis. 
13. Sistemingai atliekamas įstaigos veiklos įsivertinimas. 

Silpnybės 
1. Pedagogai  nepakankamai dalijasi gerąja darbo patirtimi. 
2. Ne visi pedagogai lankosi kolegų vedamose atvirose veiklose. 
3. Dalis pedagogų nepakankamai atviri pokyčiams, jaučiama iniciatyvumo stoka. 
4. Nėra psichologo, logopedo pagalbos  jaunesniojo amžiaus vaikams, nes daugėja vaikų su spec. 
    poreikiais. 
5. Nepakankamas socialinių partnerių skaičius. 
6. Nėra glaudaus bendradarbiavimo su socialiniais partneriais. 
7.  Reikalingas pastato apšiltinimas. 
8. Nepakankamas finansavimas. 
                                                                       Galimybės 
1. Gerinti ugdymo kokybę. 
2. Rinktis darbo kryptis, veiklos prioritetus, dalyvauti metodinėje veikloje. 
3. Dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, programose.   
4. Kelti kvalifikaciją pagal poreikį. 
5. Veiklos įvairovė ir kūrybiškumas ugdymo procese.  
6. Turtinti įstaigos materialinę bazę rėmėjų lėšomis. 
7. Siekti gerų įstaigos veiklos rezultatų. 
8.Aktyviau įtraukti šeimas į vaikų ugdymo procesą. 
9. Formuoti įstaigos įvaizdį. 
10. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais gerinti, plėsti ugdymo kokybę. 
11. Vykdyti tėvų švietimą. 
10.Laiku numatyti įstaigos pokyčius. 

Grėsmės 
1. Ekonominė šalies krizė. 
2. Demografinė padėtis, šeimų migracija į užsienio šalis. 
3. Vaikų vystymosi raidos atsilikimas ir nepakankami ugdymo(-si) rezultatai. 
4. Programų lėšos yra vienkartinės investicijos, todėl negali atstoti stabilaus finansavimo. 
5. Visuomenės paramos mažėjimas. 
6. Daugėja šeimų, kuriose vaikus augina vienišos mamos, išsiskyrę ar išvykę į užsienį tėvai, 
     močiutės. Šeimoms reikalinga psichologo pagalba. 
7. Tėvų abejingas požiūris į ugdymo tęstinumą namuose. 
8. Prastas Lopšelio-darželio įvaizdis. 
9. Gali sumažėti vaikų skaičius Lopšelyje-darželyje. 

 



Siekiant tikslingai bei kompetentingai įgyvendinti 2017 metų įstaigos veiklos programos  

kryptis,  tikslus bei numatytus uždavinius, buvo numatytos atitinkamos priemonės: 

1. Įstaigos tarybos posėdžiai. 

2. Pedagogų tarybos posėdžiai. 

3. Metodinės veiklos ir  gerosios darbo patirties sklaidos programa. 

4. Pedagoginės priežiūros programos. 

5. Ugdymo proceso organizavimo ir tobulinimo programa. 

6. Materialinės bazės gerinimo ir ugdymo modernizavimo programa. 

7. Administracijos darbas su bendruomenės nariais. 

8. Vaiko gerovės komisijos veiklos programa. 

9. Vaikų sveikatos priežiūros programa. 

10. Įstaigos veiklos įsivertinimo darbo grupės  programa. 

 

Įstaigos  tarybos veiklos analizė. Pagrindinis įstaigos tarybų posėdžių tikslas 2017 metais 

buvo - siekti visų įstaigos savivaldos institucijų glaudaus, demokratiško bendravimo ir 

bendradarbiavimo.  

2017 m. įvyko trys įstaigos tarybos pasitarimai, kurių metu buvo analizuojami 2017 m. 

įstaigos veiklos rezultatai, pasiruošimas naujiems mokslo metams, aptartas grupių komplektavimas, 

vasaros darbo organizavimas, biudžetas 2018 metams, įstaigos 2018 metų veiklos planas-projektas 

ir analizuoti kiti klausimai. 

Pedagogų tarybos veiklos analizė.  

2017 m. buvo organizuoti 3 pedagogų tarybos posėdžiai šiomis temomis: „2017 m. I-ojo 

pusmečio įstaigos veiklos plano įgyvendinimas“, „Pasirengimas 2017-2018 mokslo metams“,  

„2017 metų įstaigos veiklos rezultatai“. 

Posėdžių metu buvo aptarti įstaigos veiklos rezultatai, pasiekti per 2017 metų I ir II pusmetį, 

analizuota vaikų sveikatos ir sergamumo situacija, darželio materialinės bazės gerinimo programa, 

aptarta pedagogų atestacijos programa kitiems metams, tėvų paaukotų 2 procentų panaudojimas 

darželio reikmėms ir kiti klausimai. 

Metodinės veiklos ir  gerosios darbo patirties sklaidos programos analizė. 

 2017 metų „Metodinės veiklos ir gerosios patirties sklaidos programos“ tikslas buvo: 

pedagogų profesinio meistriškumo tobulinimas, skleidžiant savo gerąją darbo patirtį, plėtojant 

pedagogines bei metodines naujoves. Tikslui įgyvendinti buvo organizuoti 3 metodiniai pasitarimai 

gegužės, spalio ir gruodžio mėnesiais, kuriuose diskutavome vaikų ugdymo klausimais, 

analizavome vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, dalijomės įspūdžiais iš išklausytų seminarų, 

analizavome įvairių renginių, akcijų pravedimą. Taip pat buvo aptartos visos stebėtos veiklos, 



vakaronės ir popietės, kurias pedagogės pravedė ugdytinių tėvams. Numatytas naujas renginių 

planas 2018 metams bei spręsti kiti klausimai. 

Rugsėjo-spalio mėnesiais buvo pravesti grupių tėvų susirinkimai visose grupėse. Į grupės 

tėvų susirinkimus, pedagogės kvietėsi logopedę, kad aptarti su tėvais individualiai jų vaikų 

specialiuosius poreikius. kuri supažindino tėvelius su vaikų higieninių įgūdžių formavimu 

ankstyvajame amžiuje. Gegužės mėnesį buvo organizuotas visuotinis tėvų susirinkimas naujai 

priimamų ugdytinių tėvams. 

Vykdyta pedagoginė stebėsena, kuri buvo grindžiama geranoriškumu, objektyvumu, 

pasitikėjimu, atsisakant griežtumo, formalumo. Skatinta dalintis gerąją darbo patirtimi su 

kolegomis, sudarytos sąlygos stebėti kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogų veiklą, įgytą patirtį 

skleisti ir plėtoti savo įstaigoje. 

2017 m. pedagogės kvietė tėvelius į atviras veiklas, vakarones pavasario ir rudens tematika. 

Pedagogės pravedė šias atviras veiklas, vakarones ugdytinių tėvams: 

                  ● 2017-04-13 d. atvira pramoginė Almos Norkaitienės (auklėtoja-metodininkė) ir Linos 

Paičienės (vyr.auklėtoja) ugdomoji veikla tėveliams “Smalsučių” grupėje. Tema. „ Kepsim kepsim 

pyragėlį“. 

●  2017-04-13 d. atvira Dalytės Daugėlaitės (auklėtoja) ir Gražinos Židonienės 

(auklėtoja metodininkė) ugdomoji veikla tėveliams 

„Strazdanėlių“ grupėje. Tema. “ Skridom lėkėm iš pietų su pavasariu kartu“. 

●   2017-05-23 d. atvira Dianos Tubutienės (auklėtoja metodininkė) ugdomoji veikla 

tėveliams „ Pabaldžiukų“ grupėje.Tema.“ O, spalvotoji knygelė, vesk mane į savo šalį “.  

 2017-11-18 d. atvira Nidos Šertvytienės (vyr. auklėtoja)  ugdomoji veikla tėveliams 

“Boružiukų” grupėje.  Tema. „Rudenėlio pilna kraitė“. 

 2017-11-30 d. atvira Gražinos Židonienės (auklėtoja-metodininkė) ugdomoji veikla 

tėveliams „Strazdanėlių“ grupėje. Tema. „Rudenėlio pilna kraitė“.  

 2017-12-07 d. Atvira Virginijos Bendikaitės- Lidžiuvienės (auklėtoja-metodininkė) 

ugdomoji veikla tėveliams „Čiurčiurylų“ grupėje. Tema. „Maži delniukai“.  

    Pedagogės ugdomosioms bei atviroms veikloms ruošiasi atsakingai ir kūrybiškai. Ugdomųjų 

veiklų metu naudoja daug vaizdinių priemonių, atsižvelgdamos į plėtojamą temą; įvairius ugdymo 

metodus bei formas. Geba teisingai išsikelti tikslus ir suformuluoti uždavinius. Užduotis bei visą 

ugdomąją medžiagą parenka ir perteikia atsižvelgdamos į vaikų amžių, individualias savybes ir 

gebėjimus. Šaunu, jog yra pedagogių, kurios naudojasi informacinėmis technologijomis ugdomųjų 

veiklų metu-tai D. Tubutienė, V. Bendikaitė - Lidžiuvienė, G. Židonienė. 

Gerosios patirties sklaida 



2017-04-26 Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba  ,,Į vaiko pasiekimų rezultatus orientuoto 
ugdymo organizavimas- metodinių priemonių pristatymas, diskusija’’. Metodinės priemonės 
pateikimas. 

2017-10-20 Šilutės r. Ikimokyklinio amžiaus vaikų popietė “Smalsučių atradimai”. Pristatyta 

tiriamoji veikla “Ne tik švara, bet ir tvarka” 

2017-05-19 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame ratelyje pristačiau judrų žaidimą 

“Kalnas, takelis, duobė“.  

2017-05-31 Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė – praktinė 

konferencija ,,Kokybiškos edukacinės paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų vaikų gerovei”. 

Skaitytas pranešimas. „Smėlio išdaigos“. Klaipėdos universiteto humanitarinių ir ugdymo mokslų 

fakultetas. Pedagogės: Virginija Bendikaitė - Lidžiuvienė, Gražina Židonienė. 

 

    Įstaiga pravedė nemažai įvairių ir gražių renginių. Aktyviai dalyvauta respublikiniuose, 

rajoniniuose bei  įstaigos renginiuose: 

• Parodos - 11 

• Respublikiniai projektai/konkursai – 17 

• Grupės projektai - 14 

• Įstaigos projektai – 3 

• Respublikiniai renginiai – 3 

• Rajoniniai renginiai – 7 

• Vietiniai įstaigos renginiai – 18 

• Pranešimas/ gerosios patirties sklaida – 1pranešimas (2 pedagogai) 

Parodos (11) 

1. Paroda. Tema. „Žibintai“. (2017-01 mėn.). Vaikų su tėveliais kūryba. Šilutės Švietimo pagalbos 

tarnyboje. 

2. Paroda. Tema. „Sparnuočių sugrįžtuvės“. Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Klaipėdos l.-d. „ 

(2017-04 mėn.). Vaikų-tėvų-pedagogų kūryba. 

3. Metodinių priemonių paroda. Švietimo pagalbos tarnyba. (2017-05 mėn.). 

4. Paroda.„Visos gėlės Tau, Mamyte!“-įstaigoje. Mamos dienai paminėti (2017-05 mėn.). 

5. Paroda/žaidimas „Pasaka smėlio dėžėje...“.Šeimos dienai paminėti (2017-05 mėn.). 

6. Paroda „Lapų labirintai“. Rudenėlio šventei. ( 2017 -10 mėn.). Vaikų-tėvų-pedagogų kūryba. 

7. Paroda. „Šimtmečio nykštukai“- įstaigoje. (2017-12 mėn.). Vaikų-tėvų-pedagogų kūryba. 

8. Paroda. „Rudens gėrybės“- įstaigoje. (2017-10 mėn.). Vaikų-tėvų-pedagogų kūryba. 

9. Paroda. „Šimtmečio atvirukas“. Rajoninė paroda.( 2017-11-17). 

10.Paroda. „Mano augintinis“. Respublikinė foto nuotraukų paroda Palangos l./d. „Gintarėlis“ 

(2017-10-20) – organizatoriai. 



11. Paroda. „Mano Švelnukas“ - įstaigoje. (2017-11-28). 

.  

Tarptautiniai, respublikiniai, rajoniniai projektai/konkursai (17): 

1. Respublikinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“. 2017 m. 

2. Respublikinis ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“ 2017-05 mėn. 

3. Tarptautinis socialinis projektas „Kamštelių vajus “ 2017 m. 

4. Tarptautinis projektas „Žalia pėda“. 2017-04-06 mėn. 

5. Tarptautinis pleneras „Sniego karalystė“ 2017-02 mėn. 

6. Respublikinis renginys-kūrybinių darbų konkursas „Tautinio kostiumo ornamentikos 

interpretacija, skirta tautinio kostiumo metams „ (2017-03-01). 

7. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda-konkursas 

„Papuoškime prijuostę tautiniais ornamentais“ (2017-02-25). 

8. Respublikinis piešinių ir fotografijos darbų konkursas „ Trijų spalvų istorija, skirta tautinio 

kostiumo ir piliakalnio metams“(2017-03-14). 

9. Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Iš knygelės į širdelę“(2017-03-24). 

10. Respublikinis projektas „Dovana mamai“(2017-04-17). 

11. Respublikinis konkursas „Vaikų velykėlės“, organizuotas Naisių vasara ..(2017-04-21). 

12. Respublikinis darbų projektas-konkursas „1000 žiedų mamai“(2017-04-24). 

13. Respublikinė akcija „Taikos glėbys“ (2017-06-01). 

14. Respublikinis renginys-visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija „ (2017-01-13). 

15. Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Aš ir mano šeima“ (2017-03-04 mėn.). 

16.  Respublikinė akcija. „Savaitė be patyčių 2017“ (2017-03-20-26). 

      17. Rajoninis projektas.„Lietuvos šimtmečio šimtadienio kalendorius“. (2017-11-06). 

(Organizatorius - Šilutės kultūros ir pramogų centras). 

 

Įstaigos projektai  (3): 

1. „Grąžinkime darželio aplinką visi kartu!“ su ugdytinių tėveliais. (2017-04 mėn.). 

2. „Aš, tėtis ir mama-mes labai šauni šeima.“ su ugdytinių tėvais (2017-05 mėn.). 

3. „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ su ugdytinių tėvais (2017-12 mėn.). 

 

Grupės projektai  (14): 

1. „Aš auginu..“ projektas „Pabaldžiukų“ gr. Pedagogės: D.Tubutienė, R.Juškevičienė. 

2. „Esu sveikas ir stiprus“. „Bitučių“ gr. projektas .Pedagogė: L.Vilkienė ir ?????. 

3. „Lietuva-Tėvynė mano“. „Bitučių“ gr. projektas. Pedagogė: L.Vilkienė ir ?????. 

4. „Maži žingsneliai-dideli darbeliai“. „Smalsučių“ gr. projektas. Pedagogės: A. Norkaitienė, L. 

Paičienė. 



5. „Metų laikai“. „Paukščiukų“ gr. projektas. Pedagogė: D. Rimkienė. 

6. „Basos pėdutės“. „Strazdanėlių“ gr. projektas. Pedagogė: G. Židonienė. 

7. „Vaikai ir gėlės-žemės šypsenėlės“, svečiuose „Lututė“. “.Bendras „Strazdanėlių“ ir 

„Čiurčiurylų“  gr. projektas. Pedagogės: G. Židonienė ir V. Bendikaitė Lidžiuvienė. 

8. „Noriu būti mandagus, tvarkingas ir švarus“. „Boružiukų“ gr. projektas. Pedagogė: D. 

Aukštkalnienė ir N. Šertvytienė. 

9. „Judėk ir būsi sveikas“. Bendras „Pabaldžiukų“ ir „Čiurčiurylų“  gr. projektas. Pedagogės: 

V.Bendikaitė Lidžiuvienė ir R.Juškevičienė. 

10. „Geri mūsų poelgiai“. „ Saulinukų“ gr. projektas. Pedagogė: R.Šimkuvienė. 

11. „Mano rankytės, mano mažytės“. „Giliukų“ gr. projektas. Pedagogės: D.Daugėlaitė, 

D.Tamašauskienė. 

12. „Mažieji delniukai“- „Čiurčiurylų“  gr. projektas. 

13. „Kalėdų belaukiant...“- „Bitučių“, „Pelėdžiukų“ gr. projektas. 

14. „Vaikai-spalvų draugai“- „Pabaldžiukų“ gr. projektas. 

 

Respublikiniai renginiai (3): 

1. Respublikinis renginys-susitikimas su 2016 metų vaikų knygos rinkimų nominante “Meškis ir 

žąsis“ (2017-02-20).   

2. Respublikinis renginys-„Veiksmo savaitė be patyčių“ (2017-03-20-26). 

3. Respublikinis renginys-„ Europos dienos kodas 60+30+10” su programa “Lietuviais esame mes 

gimę”. (2017-05-09). 

Rajoniniai renginiai ( 7): 

1. „Virš Marių saulelė, širdy giesmelė...“.(2017-05-25). 

2. „Aš-tėtis ir mama-sportiškiausia šeima“. (2017-05 mėn.). (Organozatorius - Šilutės l./d. 

„Pušelė“). 

 3. Pramogadienis „Prie Kuršių marių..“.( 2017-10 mėn.).(Kintų pagr. mokykla). 

4. „Mažieji talentai, mes galime..“.( 2017-11-22 ).Renginį organizavo Šilutės l./d.”Žvaigždutė“. 

5. „Šimtmečio atvirukas“.(2017-11-17).( Šilutės kultūros ir pramogų centras). 

6. „Mano knyga“. 5-7 metų piešinių konkursas. Knygynų tinklas „Vaga“, Šilutė.(2017-11-27). 

7. „Eglučių alėja“.(2017-12 mėn.). (Organizatorius - Šilutės kultūros ir pramogų centras). 

Įstaigos renginiai ( 18 ): 

1. Atsisveikinimas su Kalėdų eglute „Trys karaliai“.(2017-01-06). 

2. Užgavėnių šventė „Kai blynai skaniausi, o muzika trankiausia“.( 2017 – 02 mėn.). 

3. Vaidiname vieni kitiems (teatro dienai paminėti) „Mažieji teatro artistai“. Spektakliukas 

„Ropė“ (nauja versija). 

4. Kovo-11 dienos minėjimas priešmokyklinio ugdymo grupėse. (2017-03-10). 



5. Vaikų velykėlės „Jei margučiai neriedės, tai vaikučiai nedidės“. (2017-04 mėn.). 

6. Atsisveikinimas su darželiu „Lik sveikas darželi!“.( 2017-05-28.). 

7. Vaikų gynimo diena „Spalvotų kreidelių fiesta“.( 2017 – 06 mėn.). 

8. Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių diena“. (2017 – 09- 01). 

9. Rudenėlio šventė „Eina Rudenėlis takučiu“. (2017-10-10). 

10. Akcija „Kartu minėkime Tarptautinę tolerancijos dieną“. (2017-11-10). 

11. Parengta ir parodyta programa Šilutės l./d. „Ąžuoliukas“ neįgaliems vaikams.(2017-11 

mėn.). 

12. „Piemenėliai ralio...“. „Paukščiukų“ gr. renginys įstaigos vaikams ir tėveliams. (2017-11-

25). 

13. „Eina Rudenėlis takučiu“-renginys tėveliams. (2017-11-30). 

14.   „Advento vainiką mes pinam kartu“. (2017-12-.I adventinė sav.). 

15. „Tu šviesele manyje....“. (2017-12-II adventinė sav.). 

16.  „Šilti jausmai baltais žodeliais sninga“. (2017-12-III adventinė sav.). 

17. Kūčių rytmetis „Kalėdos beldžias vėlei širdelėn tuk-tuk“. (2017-12-22). 

18. Kalėdinės eglutės – karnavalai. (2017-12-21-23). 

 

 

   Siekiant įgyvendinti įstaigos prioritetines kryptis, plėtojome bendravimą ir bendradarbiavimą su 

šeima. Daug renginių buvo organizuota dalyvaujant ir įtraukiant į veiklą ugdytinių tėvelius. Tėveliai 

dalyvavo geranoriškai ir aktyviai, rodė didelį aktyvumą ir kūrybiškumą. 

   Per 2017 m. pedagogės ugdytiniams organizavo 54 įvairias išvykas už darželio ribų. Apie pusę 

išvykų į gamtą, kur buvo vykdomi įvairūs gamtos stebėjimai. 4 iš jų –išvykos pas socialinius 

partnerius – Šilutės vaikų biblioteka, kur kiekvienai ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo 

vaikams, yra paskirtos  atskiros dienos veiklai.  

Vaiko gerovės komisijos veiklos programa.  

  1. Pagrindinis vaiko gerovės komisijos veiklos programos tikslas 2017 metais buvo: vykdyti 

įstaigos vaiko gerovės komisijos veiklos tvarką, tobulinti pedagogų ir šeimos informavimo bei 

konsultavimo sistemą specialiojo ugdymo klausimais. 

2017 metais buvo organizuoti penki vaiko gerovės komisijos pasitarimai, kuriuose buvo 

aptariami ir analizuojami vaikų pasiekimai ir pažanga šalinant kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

sutrikimus, pristatomos logopedės darbo ataskaitos, aptariami tolesni logopedinio darbo tikslai, 

prioritetai. 

Logopedė Zita Šernienė pateikė veiklos ataskaitą už 2017 metus: 

2017 metais logopedinius užsiėmimus: I pusmetį lankė 14 vaikų, 8-iems iš jų buvo nustatyti 

fonetiniai kalbėjimo sutrikimai (7-iems-sutrikimas pašalintas; 1-as vaikas išvyko.) 5-iems iš jų 



nustatytas fonologinis kalbos sutrikimas (2-iems sutrikimas pašalintas, 2-iems-sutrikimas pašalintas 

dalinai ir 1-išvyko);1-am- sulėtėjusi kalbos raida. Per pusmetį sutrikimo pašalinti nepavyko, logopedo 

pagalba bus tęsiama.  

II pusmetį logopedinius užsiėmimus lankė 13 vaikų, 7-iems iš jų buvo nustatyti fonetiniai 

kalbėjimo sutrikimai (2-iems pašalintas sutrikimas, 5-iems – iš dalies); 3-ims iš jų nustatytas 

fonologinis kalbos sutrikimas, jiems visiems sutrikimas pašalintas iš dalies. Toliau bus tęsiama 

logopedo pagalba. 

Vaikų sveikatos priežiūros programa.  

Gera vaiko sveikata ir savijauta yra sėkmingo jo ugdymo sąlyga. 2017 m. pagrindinis vaikų 

sveikatos priežiūros programos tikslas buvo: saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Todėl nemažai 

dėmesio buvo skiriama vaikų adaptacijos gerinimui, higieninių įgūdžių ugdymui, dienos režimo 

laikymuisi, sveikos mitybos propagavimui, saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimui ir puoselėjimui, 

vaikų sergamumo mažinimui ir ligų profilaktikai. Vaikai skatinami mankštintis kiekvieną rytą, 

sportuoti salėje, o esant palankioms oro sąlygoms, ir lauke. Aktyviai dalyvaujama paramos 

programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“, kurių dėka vaikai 

papildomai gauna vaisių ir pieno produktų. 

                     Pagrindiniai vaikų susirgimai 2017 metais buvo šie: 

Susirgimai Lopšelyje/darželyje 

01 02 03 04 05 06-
08 

09 10 11 12 VISO 

ŪVRI 12/38 16/42 12/50 9/23 12/20 3/2 12/34 8/68 10/54 12/28 106/359 

Gripas 0/4 - - - - - - - - - 0/4 

Kvėpavimo 
takų ligos 

15/64 15/71 12/35 11/48 6/36 2/5 12/36 22/45 16/56 12/50 123/446 

Virškinamojo 
trakto ligos 

- 1/- -/1 - - - 0/1 1/2 2/3 - 4/7 

Kiti 
susirgimai 

0/1 0/1 1/1 1/1 1/2 2/2 1/2 1/1 1/0 1/1 9/12 

 

Susirgimai  
Lopšelyje/darželyje 

01 
mėn. 

02 
mėn. 

03 
mėn. 

04 
mėn. 

05 
mėn. 

06-
08m
ėn. 

09 
mėn. 

10 
mėn. 

11 
mėn. 

12 
mėn. 

VISO 



Po išeiginių dienų 
užregistruotų 
susirgimų skaičius 

4/17 6/20 4/27 3/33 2/14 1/1 
10/2

2 
10/3

2 
11/2

8 
7/15 58/209 

Po išeiginių dienų 
(lyginant su bendru 

susirgimu) 
užregistruotų 

susirgimų skaičius 
% 

15 18 25 38 20 1,2 33 29 27 21,1 19,7 

 

Per 2017 metus vienam vaikui vidutiniškai teko 4,31 susirgimo. 

 Su regos sutrikimais – 5 vaikai. 
 Su netaisyklinga laikysena – 3 vaikai 
 

2017 metais vaikų sveikatos grupės: 
 
I sveikatos grupė – 137 vaikai. 

II sveikatos grupė – 48 vaikai. 

III sveikatos grupė – 3 vaikai 

2017 metais, susisteminus vaikų sergamumo duomenis, matyti, jog daugiausiai sergama viršutinių 

kvėpavimo takų (569 susirgimai/metus) ligomis ir ŪVRI (465 susirgimai/metus) ligomis, t.y 1-am 

vaikui teko 5,5 susirgimo. Po išeiginių dienų užregistruota 267 susirgimai, kas sudaro 19,7 % visų 

per 2017 metus sirgimų. 

Siekiant įgyvendinti įstaigos prioritetinę kryptį - Saugios emocinės ir fizinės aplinkos kūrimas, 

atlikti materialinės bazės gerinimo ir ugdymo darbai.  

Materialinės bazės gerinimo ir ugdymo modernizavimo programos vykdymas   

2017 m. I pusmetį: 

Eil. 

Nr. 
Atlikti darbai 

1. Pakeisti grupių virtuvėlėse virtuvės baldai, plautuvės, maišytuvai. 

2. Pakeisti priešmokyklinio ugdymo grupėse staliukai naujais. 

3. Pakeistos naujomis 2-se grupių rūbinėlėse vaikų persirengimo spintelės.  

4. Įsigytas skaitmeninis fotoaparatas. 

5. Pakeisti 3 grupėse šviestuvai naujais. 



6. Įsigyta plytų, medžiagų, išmūrytos 2 lauko pavėsinių sienelės mūrinėmis. 

7. Išremontuotos 2 grupių virtuvėlės. 

8. Įsigyta krūmapjovė. 

9. Įsigyta medienos lauko įrenginiams atnaujinti. 

10. Įsigytos šiukšliadėžės į lauką. 

11. Nuolat buvo šalinami gedimai ir vykdomi darbai, užregistruoti staliaus ir 
santechniko, elektriko darbų registruose. 

 

Materialinės bazės gerinimo ir ugdymo modernizavimo programos vykdymas   

2017 m. II pusmetį: 

Eil. 

Nr. 
Atlikti darbai 

1. Atliktas remontas 2 rūbinėlėse. 

2. Įsigytos persirengimo spintelės likusias į 8 grupes. 

3. Įsigyta rastų medinei lauko žaidimų aikštelei perdaryti, kad įrenginys atitiktų LR 
nustatytus reikalavimus. 

4. Pakeistos 2 grupių lauko pavėsinių sienelės mūrinėmis. 

5. Laiptinėse perdažyti laiptai, durys  

6. Įsigyti nauji grupės baldai į lopšelio grupes. 

7. Koridoriuose perdažytos sienos, pakeistas apšvietimo sistema, šviestuvai. 

8. Įsigyta stendų į koridorius, grupių rūbinėles. 

9. Įsigytos žaliuzės į koridorių. 

10. Įsigyta indų, puodų džiovykla ir stelažas į virtuvę. 

11. Įsigyti 3 dulkių siurbliai. 

12. Nuolat buvo šalinami gedimai ir vykdomi darbai, užregistruoti staliaus ir 
santechniko, elektriko darbų registruose. 

 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos analizė.  

2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupę sudarė šios pedagogės: Irena Ivanauskienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui-darbo grupės koordinatorė; Alma Norkaitienė, auklėtoja-darbo 



grupės pirmininkė; Danutė Tamašauskienė-auklėtoja – sekretorė; Nijolė Daugirdienė-auklėtoja; 

Vitalija Martišienė-priešmokyklinio ugdymo pedagogė; Rūta Juškevičienė-auklėtoja. 

2017 metais buvo atliktas giluminis įsivertinimas.  

Tyrimo tema. ,,Įstaigos aplinkos saugumas ugdytiniams’’ 

Giluminio veiklos kokybės įsivertinimo tikslas. 
1. Vykdyti 2017m. įstaigos veiklos plane numatytas prioritetines veiklos kryptis – įstaigos 

ir šeimos partnerystės vystymas, siekiant darnaus asmenybės ugdymo. 

2. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę, ugdymo(si) paslaugų kokybę, savalaikis 
ugdymo(si)problemų nustatymas ir sprendimų priėmimas. 

3. Priimti sprendimus situacijai pakeisti ir ugdytinių saugumai užtikrinti. 

 Įsivertinimo uždaviniai:  

Apdoroti ir analizuoti įsivertinimo rezultatus, parengti išvadas. 

• Giluminio įsivertinimo metu planuoti ir vykdyti pasirinktos veiklos problemos įvertinimo 

darbus. 

• Parengti įsivertinimo ataskaitą, pristatyti bendruomenei. 

• Domėtis švietimo naujovėmis. 

 

 

 Audituotos šios sritys: 

1.1. Mokyklos vertybės 

Pagalbinis rodiklis 

1.1.2. Aplinkos saugumas 

1. Pasirinktas tyrimo metodas – anketinė apklausa. Dalyvavo: 

 tėvai, pedagogai. 

Išdalinta:                             Grįžo:         

1.Tėvai- 130                     1.Tėvai- 122      

2. Pedagogai – 17             2. Pedagogai - 17 

Viso: 147 anketos               Viso: 139 anketos 

 Veiklos įsivertinimo darbo grupės 2017 metų veiklos planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Veiklos 

įsivertinimo darbo grupės ataskaita už 2017 metus pristatyta įstaigos tarybos, pedagogų tarybos 

posėdžiuose ir visai įstaigos bendruomenei. 

Veiklos įsivertinimo darbo grupė siūlo 2018 metais plėtoti ir tobulinti šias sritis: 

1. Įstaigos ugdymo kokybės gerinimas. 



2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima, darnios partnerystės plėtojimas. 

3. Projektinė darželio veikla. 

 
Įstaigos veiklos plano rengimo darbo grupė:  

 direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Ivanauskienė; 

 muzikos mokytoja Danguolė Čeliauskienė; 

 auklėtoja Rūta Juškevičienė; 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogė Diana Tubutienė; 

 bendrosios praktikos slaugytoja Danutė Paldavičienė; 

 direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Monika Šapkutė-Pakalniškienė.  

Veiklos įsivertinimo darbo grupės  narės:  

 Irena Ivanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui– darbo grupės koordinatorė; 

 Alma Norkaitienė, auklėtoja – darbo grupės pirmininkė; 

 Danutė Tamašauskienė, auklėtoja – sekretorė; 

 Nijolė Daugirdienė, auklėtoja; 

 Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė; 

 Rūta Juškevičienė, auklėtoja. 

 

Vadovaujantis 2017 metų įstaigos veiklos ataskaita, įstaigos pokyčiais, pasiekimais, SSGG 

analize bei atsižvelgiant į LR ir Šilutės rajono švietimo prioritetus ir siekiant įstaigos veiklos 

tęstinumo, parengtas  įstaigos veiklos planas 2018 metams. Planuojant siekiama, įgyvendinant 

valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, 

racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

2018 metų veiklos planą įgyvendins Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė: 

administracija, pedagogai ir pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai bei kiti darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

 

 

1. Ugdymo kokybės gerinimas, kuriant aplinką, atitinkančią individualius vaiko 

poreikius. 

2. Įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas, siekiant darnaus asmenybės ugdymo.  

3. Saugios emocinės ir fizinės aplinkos kūrimas. 



4. Projektinė  veikla. 

 

 

 

Kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus 

vystymosi idėjas, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, 

pažintinius, socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei 

psichinę sveikatą, siekti visapusiško vaiko ugdymo(si). 

Rengiant ir įgyvendinant projektus įstaigoje gerinti ugdymo kokybę, kuriant, atitinkančią 

individualius vaiko poreikius, aplinką.  

 

 

1. Plėtoti ir stiprinti įstaigos bei tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius. 

2. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką  įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą. 

3. Puoselėti įstaigos tradicijas ir vertybes, skleisti gerąją įstaigos darbo patirtį už įstaigos ribų. 

4. Kurti jaukią, modernią ugdomąją aplinką.  

5. Įgyti žinių, gebėjimų ir įgūdžių projektams rengti. 

5. Turtinti įstaigos materialinę bazę, racionaliai ir tikslingai naudojant įstaigai skirtas lėšas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.PRIEMONIŲ, 2018 M. PRIORITETINĖMS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTIMS 

REALIZUOTI,  

                                         PLANAS IR LAUKIAMI REZULTATAI: 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 

 

Vykdytojai 

 

Sėkmės kriterijai, 
rezultatai 

 

Atsiskaitymo forma, 
šaltiniai, kur bus 

informacija 

1. 

 

ĮSTAIGOS TARYBOS 
POSĖDŽIAI 
(1 priedas) 
 

Direktorius 
Taryba 

Galimybė kokybiškai 
spręsti iškilusias 
problemas bei 
kompetentingai 
įgyvendinti ugdymo 
įstaigos tikslą ir 
uždavinius. 

Protokolai 

2. 

 

PEDAGOGŲ 
TARYBOS 
POSĖDŽIAI 
(2 priedas) 
 

Direktorius 
Pavaduotojas 
ugdymui 
Ūkvedė  
Pedagogai 
VĮ komanda 

Susipažins su naujaisiais 
ŠMM ir savivaldybės 
dokumentais, analizuos 
ugdymo procesą, plėtos 
gerąją darbo patirtį, 
analizuos ugdymo 
problemas ir ieškos 
konstruktyvių jos 
sprendimo būdų. 

Protokolai, skaidrės, 
veiklos ataskaitos, 
SSGG, pranešimai, 
anketinės apklausos ir 
t.t. 



3. METODINĖS 
VEIKLOS IR 
GEROSIOS 
PATIRTIES 
SKLAIDOS 
PROGRAMA 
(3 priedas) 
 

Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogai 
VĮ komanda 
 

Gerės ugdymo kokybė ir 
teikiamos paslaugos. Gerės 
ugdymo procesas, numatys 
gaires ir priemones 
pedagoginio proceso 
plėtrai, dalinsis gerąją 
darbo patirtimi. 

Protokolai, skaidrės, 
renginių ir veiklų 
aprašai, nuotraukos, 
pranešimai, 
ataskaitos. 

4. 

 

 

PEDAGOGINĖS 
VEIKLOS 
PRIEŽIŪROS 
PROGRAMA 
(Direktoriaus, 
pavaduotoja ugdymui, 
visuomenės sveikatos 
biuro specialistė) 
(4 priedas) 

Direktorius 
Pavaduotojas 
ugdymui 
Visuomenės 
sveikatos biuro 
specialistė 
Pedagogai 

Pedagoginio proceso 
tobulinimas, 
kompetentingas, 
sistemingas ir kryptingas 
ugdymo proceso 
organizavimas. 

Protokolai, skaidrės, 
suvestinės, ataskaitos, 
lentelės. 

5. 

 

UGDYMO PROCESO 
ORGANIZAVIMO IR 
TOBULINIMO 
PROGRAMA  
(5 priedas) 

Direktorius 
Pavaduotojas 
ugdymui 
 

Tobulės ugdymo procesas. Ataskaitos ir 
suvestinės. 

6. MATERIALINĖS 
BAZĖS GERINIMO 
IR UGDYMO 
MODERNIZAVIMO 
PROGRAMA  
(6 priedas) 

Direktorius 
Ūkvedė 

Gerės vaikų ugdymo(si) 
aplinka. 

Ataskaitos, 
suvestinės, lentelės, 
skaidrės. 

7. VAIKO GEROVĖS 
KOMISIJOS 
VEIKLOS 
PROGRAMA 
(7 priedas) 

Vaiko gerovės 
komisija 
Pedagogai 

Bendruomenės nariai gaus 
kokybišką pagalbą ir 
profesionalią informaciją. 

Protokolai, ataskaitos. 

8. VAIKŲ SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS 
PROGRAMA 
(8 priedas) 

Visuomenės 
sveikatos biuro 
specialistė 
 

Vaikų sveikatos 
stiprinimas, sergamumo 
mažėjimas. 

Ataskaitos, skaidrės. 

9. ĮSTAIGOS VEIKLOS 
ĮSIVERTINIMO 
DARBO GRUPĖS 
PROGRAMA (9 
priedas) 

Pavaduotojas 
ugdymui 
VĮ komanda 

Nuolat atliekamas įstaigos 
veiklos įsivertinimas, 
numatomi trūkumai, 
tobulintinos pusės. 

Ataskaitos, skaidrės, 
protokolai. 

 

LAUKIAMI REZULTATAI: 



1. Visa įstaigos bendruomenė kompetentingai ir kryptingai sieks parengto įstaigos veiklos 

plano įgyvendinimo, susitelks bendrai komandinei veiklai, kuriant saugią, sveiką bei savitas 

tradicijas turinčią įstaigos vidinę ir išorinę aplinkas. 

2. Tobulės ugdymo procesas ir bus užtikrintas kokybiškas paslaugų teikimas. 

3. Plėtosis demokratiškas pedagogų ir tėvų bendravimas, bendradarbiavimas bei partnerystė. 

4. Bus sudarytos palankios sąlygos vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, vaikų  

socialiniam, kultūriniam vystymui, kūrybiškumo ir saviraiškos plėtotei, mažės vaikų 

sergamumas ir gerės lankomumas. 

5.  Bus atnaujinta įstaigos materialinė bazė, įsigyta ugdymo procesui reikalingų ugdymo(si) 

priemonių.  

6. Uždirbtos iš projektų lėšos padės užtikrinti ugdymo kokybę, kuriant, atitinkančią 

individualius vaiko poreikius, aplinką.                                                                                           

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                                                                                                1 priedas 

                                   ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS 

                                                  2018 M. 

Tikslas: 

     Siekti visų įstaigos savivaldos institucijų glaudaus, demokratiško bendravimo ir 

bendradarbiavimo. 

Uždaviniai: 

1. Įtraukti ugdytinių tėvus į aktyvų įstaigos veiklos planavimą, į renginių rengimą, dalyvavimą 

pagrindinių įstaigos veiklos krypčių įgyvendinimą. 

2. Derinti įstaigos veiklos programą bei kitus dokumentus. 

3. Turtinti, tobulinti įstaigos materialinę bazę, ieškoti rėmėjų. 

 
Data Veikla Atsakingas 

2018-06 1. Dėl 2017 m. I pusmečio įstaigos veiklos 
plano įgyvendinimo aptarimo, veiklos rezultatų 
analizės. 
2. Dėl skolų už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse, 
priešmokyklinėse grupėse. 
3. Dėl vasaros darbo organizavimo. 
4. Dėl informacinių klausimų. 

Direktorius 
Tarybos pirmininkas 
 

2018-09 1. Dėl pasiruošimo naujiems  2018-2019 
mokslo metams. 
2. Dėl pritarimo įstaigos 2018-2020 m. 
strateginiam veiklos planui-projektui. 
3. Dėl grupių komplektavimo 2018-2019 m.m. 
4. Dėl informacinių klausimų. 

Direktorius 
Tarybos pirmininkas 
 

2018-12 1. Dėl 2018 m. įstaigos veiklos plano 
įgyvendinimo refleksijos. 
2. Dėl 2019 m. įstaigos veiklos plano-projekto 
pristatymo, aptarimo ir tvirtinimo. 
3. Dėl skolų už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse, 
priešmokyklinėse grupėse. 

Direktorius, 
Tarybos pirmininkas, 
Vidaus audito 
komandos pirmininkė 
A. Norkaitienė ir vidaus 
audito koordinatorė 



4. Dėl biudžeto aptarimo. 
5. Dėl veiklos įsivertinimo ataskaitos už 2018 
metus pristatymo ir 2019 metų projekto-plano 
aptarimo. 
5. Dėl informacinių klausimų. 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
Irena Ivanauskienė 
 

 

*Pasiliekame teisę, reikalui esant, 2018 metų  įstaigos tarybos posėdžių planą keisti. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                2 priedas 

PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS 

2018 M. 

Tikslas: 

1. Analizuoti ir aptarti įstaigos veiklos plano – projekto realizavimo klausimus, įgyvendinant 

svarbiausią veiklos programos tikslą bei numatytus uždavinius. 

Uždaviniai: 

1. Svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl veiklos programos įgyvendinimo. 

2. Analizuoti ir teikti pasiūlymus ugdymo kokybės tobulinimo ir plėtojimo klausimais. 

3. Analizuoti vaikų sergamumą. 

Eil. 
Nr. 

Posėdžių temos Data Atsakingas 

1. I. 2018 m. I-ojo pusmečio įstaigos veiklos plano 
įgyvendinimas. 
1. Dėl 2018 m. I-ojo pusmečio veiklos plano 
įgyvendinimo aptarimo: ugdomojo proceso ir 
pedagoginės veiklos priežiūros aptarimas, materialinės 
bazės ir ugdymo modernizavimo programos 
įgyvendinimas.  
3. Dėl grupių ataskaitų už 2018 m. I pusmetį 
pristatymo. 
4. Dėl vasaros darbo plano aptarimo ir tvirtinimo. 
5. Dėl informacinių klausimų. 

2018-
05-30 

14.00 
val. 

Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 
Pavaduotojas ūkio 
reikalams 
Pedagogai 

2.  II. 2018-2019 mokslo metai. 
1. Dėl vasaros darbo ir pasiruošimo naujiems mokslo 
metams aptarimo, darbo krūvio pasiskirstymo. 
2. Dėl grupių komplektavimo 2018-2019 m.m. ir darbo 
krūvių pasiskirstymo. 
3. Dėl informacinių klausimų. 

2018-08 Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 
Pavaduotojas ūkio 
reikalams 
Pedagogai 

3. III. 2018 metų įstaigos veiklos rezultatai. 
1. Dėl 2018 m. įstaigos veiklos plano įgyvendinimo 
(pasiekimai ir pokyčiai): ugdomojo proceso ir 
pedagoginės veiklos priežiūros aptarimas, vaikų 

2018-12 Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 
Pavaduotojas ūkio 
reikalams 



sveikatos analizė, VA komandos išvados (skaidrės), 
grupių ataskaitos, materialinės bazės ir ugdymo 
modernizavimo programos įgyvendinimo ataskaita. 
2. Dėl 2019 m. įstaigos veiklos plano-projekto 
pristatymo, aptarimo  ir tvirtinimo. 
3. Dėl pedagogų atestacijos programos aptarimo. 
4. Dėl tėvų 2 procentų paramos panaudojimo per 2018 
metus. 
5. Dėl informacinių klausimų. 

Pedagogai 

* Pasiliekame teisę, reikalui esant, 2018  metų  pedagogų tarybos posėdžių planą koreguoti. 

 
3 priedas 

 
METODINĖS VEIKLOS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS PROGRAMA 

2018 M. 

Tikslas:  

1. Pedagogų profesinio meistriškumo tobulinimas, skleidžiant savo gerąją darbo patirtį ne 

tik įstaigoje, bet ir rajone, plėtojant pedagogines bei metodines naujoves. 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti pedagogų profesinę kompetenciją, sudarant sąlygas dalyvauti kursuose, 

seminaruose ir kituose renginiuose bei mokytis visą gyvenimą. 

2. Skatinti kolegialų bei demokratišką tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą 

kolektyve, komandinį darbą. 

3. Skatinti pedagogus aktyviai dalintis savo gerąją darbo patirtimi įstaigoje ir rajone. 

4. Tobulinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, ugdytinių tėvais. 

RENGINIO PAVADINIMAS DATA VYKDYTOJAI 
I. METODINIAI PASITARIMAI 

I. 2018 m. I pusmečio ugdomojo proceso analizė.  
1. Dėl priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimų II-ojo vertinimo (04-05 mėn.) ataskaitos 
analizės. 
2. Dėl 2018 m. I-ojo pusmečio organizuotų renginių, 
akcijų, parodų aptarimo. 
3. Dėl stebėtų atvirų veiklų, vakaronių aptarimo. 
4. Dėl kursų, seminarų apžvalgos už 2018 m. I pusmetį. 
5. Dėl pedagoginės priežiūros aptarimo už 2018 m. I 
pusmetį. 
6. Dėl informaciniai klausimų. 

2018 -05 

Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogai 

II. Ugdymo turinio planavimas 2018-2019 mokslo 
metais. 
1. Dėl grupių dienynų pildymo tvarkos aptarimo: bendri 
susitarimai ir reikalavimai. 
2. Dėl mėnesinių ir savaitinių planų rašymo. 
3. Dėl auklėtojų savianalizių už 2018-2019 m.m. I pusm. 
aptarimo. 
4. Dėl informacinių klausimų . 

2018-09 arba 
2018-10 

Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogai 



III. 2018 m. II pusmečio ugdomojo proceso analizė. 
1. Dėl priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimų I-ojo (09-10 mėn.) vertinimo analizės aptarimo. 
2. Dėl kursų, seminarų apžvalgos už 2018 m. II pusmetį. 
3. Dėl 2018 m. II-ojo pusmečio organizuotų renginių, 
akcijų aptarimo. 
4. Dėl stebėtų ugdomųjų veiklų, atvirų veiklų tėvams, 
vakaronių, popiečių aptarimo. 
5. Dėl pedagoginio proceso priežiūros aptarimo už 2018 
metų II pusmetį. 
6. Dėl renginių plano-projekto 2019 metams rengimo, 
aptarimo ir tvirtinimo. 
7. Dėl informacinių klausimų. 

2018-12 

Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogai 

II. DARBAS METODINIAME KABINETE 

1. Stendinių pranešimų ruošimas. 
2. Metraščio rengimas. 
3. Skaidrių, pristatymų rengimas ir ruošimasis 
posėdžiams, pasitarimams. 
4. Sukauptos medžiagos sisteminimas. 
5. Įstaigos internetinio puslapio tvarkymas, straipsnių 
rengimas, nuotraukų kėlimas. 
6. Įvairių darbo grupių pasitarimai. 
7. Projektų, įvairių ataskaitų  ruošimas. 

2018 m. 

Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogai 
 

III. PAGALBA PEDAGOGAMS 

1. Konsultacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams 
vaikų ugdymo, planavimo, veiklų ir renginių vedimo ir 
organizavimo klausimais. 

Pirmadieniais 
1400-1430 

Pavaduotojas 
ugdymui 

2. Konsultacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogams 
vaikų ugdymo, planavimo, veiklų ir renginių vedimo ir 
organizavimo klausimais. 

Antradienis 
1400-1430 

Pavaduotojas 
ugdymui 

3. Konsultacijos ankstyvojo amžiaus ugdymo pedagogams 
vaikų ugdymo, planavimo, veiklų ir renginių vedimo ir 
organizavimo klausimais. 

Trečiadienis 
1400-1430 

Pavaduotojas 
ugdymui 

4. Sudaryti galimybes susipažinti su respublikos, miesto 
švietimo politika: pedagoginė spauda, švietimo įstaigų 
veiklą reglamentuojantys dokumentai. 

2018 m. 

Direktorius  
Pavaduotojas 
ugdymui 

5. Teikti rekomendacijas ir metodinę pagalbą dėl ugdymo 
programos realizavimo. 

2018 m. Pavaduotojas 
ugdymui 

6. Skatinti pedagogus kelti kvalifikaciją Šilutės raj. ŠPT, 
KU TSI, ŠU ir kitų įstaigų organizuojamuose 
seminaruose, kursuose, konferencijose. 

2018 m. Direktorius  
Pavaduotojas 
ugdymui 

7. Skatinti pedagogus dalintis gerąją darbo patirtimi, 
kursų, seminarų medžiaga. 

2018 m. Pavaduotojas 
ugdymui 



8. Plėtoti pedagogų saviugdą, savišvietą. Naujausios 
metodinės, pedagoginės-psichologinės literatūros 
studijavimas, pristatymas kolegoms. 

2018 m. Direktorius  
Pavaduotojas 
ugdymui 

9. Susidarius grupei, inicijuoti kvalifikacijos kėlimo kursų 
organizavimą l./d. „Gintarėlis“ ir taip sudaryti sąlygas 
pedagogams mokytis visą gyvenimą. 

Pagal poreikį 

Direktorius  
Pavaduotojas 
ugdymui 

 
 

IV. TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI, ĮSTAIGOS PROJEKTAI 
1. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio 

draugai“. 
2018 m. Priešmokyklinio 

ugdymo 
pedagogės, 
pavaduotojas 
ugdymui,  
D. Čeliauskienė 

2. Tarptautinis socialinis projektas „Kamštelių vajus 2018“ 2018 m. Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogės 

3. Respublikinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“  2018 m. „Gintarėlio“ 
bendruomenė 

4. Rajoninis projektas kartu su ugdytinių tėvais „Ir mažoj 
širdelėj daug gerumo telpa“ (paroda-„Šimtmečio 
nykštukai) 

2018-01-18  Direktorius 
Pavaduotojas 
ugdymui 
Vaikai-tėvai-
pedagogai 

5. Įstaigos projektas kartu su ugdytinių tėveliais 
„Grąžinkime darželio aplinką visi kartu!“    2018-04 

Direktorius 
Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogai 

6. Dalyvauti Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos projektų (meninės raiškos, 
sveikatos) konkurse. Laimėti ir įgyvendinami projektai 
įstaigoje dalinai finansuojami Šilutės r. savivaldybės. 

2018 m. I 
pusmetis 

Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogės 

V. PARTNERYSTĖ IR BENDRADARBIAVIMAS 
1. Bendradarbiauti su F. Bajoraičio biblioteka: 

 Praktiniai užsiėmimai, pamokėlės vaikams; 
 Bendri renginiai, koncertai, vaikų darbų parodos. 

2018 m. Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogai 

2. Bendradarbiauti su Klaipėdos KU TSI, Klaipėdos 
valstybine kolegija ir su kitais įstaigos socialiniais 
partneriais. 

2018 m. Direktorius 
Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogai 

3. Bendradarbiauti su Šilutės rajono neįgaliųjų draugija: 
koncertai, labdaringos akcijos 

2018 m. Direktorius 
Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogai 



4. Bendradarbiauti su KU, KU TSĮ, Šilutės rajono Švietimo 
pagalbos tarnyba, kitomis įstaigomis ir organizuoti paskaitas, 
seminarus pedagogams, tėvams. 

2018 m. Direktorius 
Pavaduotojas 
ugdymui 

5. Dalyvauti priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir 
ikimokyklinių ugdymo pedagogų metodinio ratelio 
pasitarimuose Švietimo pagalbos tarnyboje. 

2018 m. Pavaduotojas 
ugdymui 
Priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

VI. TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI RENGINIAI, 
KONFERENCIJOS 

1. Visuotinė pilietinė iniciatyva. „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 
2018-01-12 Pavaduotojas 

ugdymui 
Pedagogės 

2.Rajoninis renginys. „Kelionė pasakų takais“ (teatro 
dienai) 

2018-03-28 Juknaičių 
pagrindinė 
mokykla –
lopšelis-darželis 
„Giliukas“ 

3.  Rajoninis renginys. „Aš šauniausias iš visų į mokyklą 
išeinu“(priešmokyklinukams) 

2018-05-08 Šilutės l.-d. 
„Gintarėlis“ 

4. Rajoninis renginys.“ Smalsučių atradimai“ 2018-11-08 Šilutės l.-d. 
Ąžuoliukas 

6. Dalyvauti respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose, 
akcijose ir pan. pagal asmenines iniciatyvas 

2018 m. Pedagogės 

7. Respublikinė metodinė-praktinė diena( Gerosios darbo 
patirties sklaida). Tema. „Ir mažoj širdelėj daug gerumo 
telpa...“Pranešimai ir praktinė veikla  l.-d. „Gintarėlis“(per 
ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinį  būrelį Šilutės r. 
pedagogams, Švietimo pagalbos tarnyboje 

   2018-01-18 Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogės 

VII. PAGALBA TĖVAMS 
Priešmokyklinio ugdymo informavimo ir konsultavimo centro 
veikla „Gintarėlis“ ugdytinių tėveliams: 
1. Supažindinti su priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais 
teisės aktais ir kitais dokumentais. 
2. Pristatyti „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo (si) programą“. 
3. Teikti konsultavimo, informavimo paslaugas apie įstaigoje 
organizuojamą priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. 

2018 m. 

Direktorius 
Pavaduotojas 
ugdymui 
Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 



 

VIII. ATVIROS VEIKLOS, POPIETĖS, VAKARONĖS TĖVAMS 
 ŽIEMA 

 
 

1. Renginys vasario 16-ąjai paminėti. “Lietuva – Tėvyne 
mano“  

2018-02-15 
L. Vilkienė  
D. Čeliauskienė 
N. Daugirdienė 

 PAVASARIS  

2. Renginys tėvams. „Saulutė budina visus...“ 2018-03 V. Martišienė  
D. Čeliauskienė 

3. Muzikinė pasaka. „Katės namai“ 
2018-04 mėn. 

L. Vilkienė  
D. Čeliauskienė 
N. Daugirdienė 

4. Renginys su tėveliais. „Su mamyte ir tėčiu vakaroti 

mums smagu“ 
2018-04 

D.Tamašauskienė 

D. Daugėlaitė 

5. Popietė. „Pavasarinių žiedų pasaka“ 
2018-04 

R. Juškevičienė 
D. Čeliauskienė 
  

6. Renginys. „Išdykę kamuoliai...“ 

2018-05 

V. Bendikaitė-
Lidžiuvienė 

L. Paičienė 

7. Renginys tėvams.„Smalsučių šalyje-pabūvokime drauge“ 

2018-05 

A. Norkaitienė 
L.Paičienė 

D. Čeliauskienė 

8. Renginys tėvams. „Sužydo, pražydo kalneliai, kalnai“ 

2018-05 

D.Rimkienė 

N. Daugirdienė 

D. Čeliauskienė 

Visuotinis susirinkimas su ikimokyklinių ir 
priešmokyklinių grupių vaikų tėvais. 

1. Dėl 2018 m. įstaigos veiklos plano pristatymo ir jo 
įgyvendinimo, pasiektų rezultatų. 

2. Dėl 2 proc. gautos paramos panaudojimo per 2018 
metus pristatymo. 

3. Dėl 2018 metų įstaigos veiklos plano pristatymo. 
4. Dėl sutarčių tarp ikimokyklinės įstaigos ir šeimos 

aptarimo (teisės ir pareigos). 
5. Dėl informacinių klausimų. 

Grupių tėvų susirinkimai (kiekvienoje grupėje): 
svečiuose logopedė Z. Šernienė. Pokalbiai su tėvais apie 
logopedinės pagalbos svarbą vaikams, turintiems kalbos, 
 kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų. 

2018 m.- 09 

Direktorius 
Pavaduotojas 
ugdymui 
Pedagogai 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RUDUO  

9.  Renginys.  „Rudens gėrybių pilna kraitelė!” 
2018-10 

D.Tamašauskienė 

D. Daugėlaitė 

10. Renginys.„Sukas lapų kamuoliai, soduos krinta 

obuoliai“ 
2018-10 

N. Šertvytienė 

D. Aukštkalnienė 

D. Čeliauskienė 

11. Renginys. „Aš ruduo, aš vyras rimtas! Štai gėrybių 
visas šimtas“ 2018-10 

R. Šimkuvienė 

D. Tubutienė 

D. Čeliauskienė 
12. Renginys. „Stebuklai pintinėje“(rudens gėrybės) 

2018-11 
R. Juškevičienė 

D. Čeliauskienė  

13. Renginys. „Rudenėlio pasaka“. 
2018-11 

G. Židonienė 

D. Daugėlaitė 

14. Popietė. „Kelionė spalvų takeliu“ 
2018-11 

D. Tubutienė 
D.Čeliauskienė 

15. Renginys su tėveliais. “Lapų šėlsmas“ 
2018-11 

V. Bendikaitė-
Lidžiuvienė 

L. Paičienė 
IX. TRADICINIAI RELIGINIAI RENGINIAI ĮSTAIGOJE 

1. Vaikų velykėlės „Jei margučiai neriedės, tai vaikučiai 

nedidės“ 2018-04-04 
L. Paičienė,  
D. Rimkienė, 
D. Čeliauskienė 

2. Adventinė savaitė I  „ 2018-12 mėn. 
pirma savaitė 

I korpuso pedagogės 

3. Adventinė savaitė  II   
2018-12 mėn. 
antra savaitė 

II korpuso pedagogės 

4. Adventinė savaitė III “ 2018-12 mėn. 
trečia savaitė 

III korpuso 
pedagogės 

5. Kūčių rytmetys „ 2018-12-23  Pedagogės 
D. Čeliauskienė  

6. Kalėdinės eglutės - karnavalai 
2018-12 

Pedagogės 
D. Čeliauskienė 

7. Atsisveikinimas su Kalėdų eglute „Trys karaliai“ 
2018-01-08 

N. Daugirdienė, 
D.Čeliauskienė  

 



X. VAIKŲ-TĖVŲ-PEDAGOGŲ PARODOS, AKCIJOS ĮSTAIGOJE 

1. Tarptautinė šypsenos diena.  
    Paroda. „Originaliausia šypsena“ 
 

2018 -10 R.Juškevičienė 
D. Tubutienė 

 
2. Paroda. „Snaigės sukasi ratu...“ 

2018-12 Pavaduotoja 
ugdymui 
Vaikai-pedagogai 

3. Kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų paroda kalėdiniam laikotarpiui 
„Meduolių eglutė“ 

 

2018-12 Pavaduotoja 
ugdymui 
Vaikai-tėvai-
pedagogai 
 

XI. ĮSTAIGOS RENGINIAI, SKIRTI VAIKŲ SAVIRAIŠKAI 
1. Užgavėnių šventė „Kai blynai skaniausi, o muzika 

trankiausia“ 
2018 – 02  

N. Šertvytienė  
D. Daugėlaitė 
D. Čeliauskienė 
A. Norkaitienė 
R. Šimkuvienė 
L. Vilkienė 

2. Vaidiname vieni kitiems (teatro dienai paminėti) „Mažieji 

teatro artistai“ 

Spektakliukas „Emilio laiškas“  

2018– 03 

 

Pedagogės 

A. Norkaitienė 

D. Čeliauskienė 

3. Vaidiname vieni kitiems (teatro dienai paminėti) „Mažieji 

teatro artistai“ 

Spektakliukas „Gurgu Gurgu į Kaziuko turgų“ 

2018– 03 

 

D. Tubutienė 

D. Čeliauskienė 

4. Kovo-11 dienos minėjimas priešmokyklinio ugdymo grupėse 
2018-03-10 

Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogė 
L.Vilkienė 

5. Vaikų gynimo diena „Vaikystės aitvarai“ 2018 - 06 Pedagogės 
D. Čeliauskienė 

6. Renginys darželio bendruomenei, skirtas šeimos dienai 
paminėti „Rieda ratai rateliukai!“  2018-05 

Direktorius, 
pavaduotoja 

ugdymui pedagogai 

7. Šventinis renginys Motinos dienai paminėti „Aš laimingas(s), 

kai šalia mama!“ 2018-05 
Pedagogės 

D. Čeliauskienė  

8. Atsisveikinimas su darželiu „Lik sveikas darželi!“ 

2018-05 

D. Čeliauskienė 

Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogės 

9. Susipažinkime: „Labas „Gintarėli“!”  (susipažinimo ir 
adaptacijos dienos pradėsiantiems lankyti darželį). 

2018-06 

2018-08 

Direktorius, 
pavaduotoja 
ugdymui 



pedagogai 

 10. Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių diena“ 2018 – 09- 
01 

Pedagogės, 
D.Čeliauskienė 

11. Rudenėlio šventė „Eina Rudenėlis takučiu...“ 

2018-10 

V. Martišienė 

D. Aukštkalnienė 

D. Čeliauskienė 

R. Šimkuvienė 

XII. GRUPIŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAI 

1. „Spalvų šėlsmas“  
2018 m. 

„Pabaldžiukų“ 
grupė  

3. „Spalvos  ir spalviukai“ 

 

2018 m. „Boružiukų“ grupė 

 

4. „Mano rankytės, mano mažytės“ (tęstinis projektas) 2018 m. „Giliukų“ grupė 

5. „Supančios aplinkos sukūry..“        2018 
m. 

„Strazdanėlių“ 
grupė 

6. „Dantų šepetėliu apsiginkluok ir su bakterijom kovok“  2018 m. „Saulinukų“ grupė  

7. „Dantukų fėjos puota“  2018 m. „Paukščiukų“ 
grupė 

8. „Mano knygelės dar plonos, mėlynos,žalios,raudonos..“! 2018 m. „Smalsučių“ grupė  

9. „Kad augčiau  sveikas“ (jungtinis projektas su „Pelėdžiukų 
grupe ir muzikos mokytoja D.Čeliauskiene) 

 

2018 m. „Bitučių“ grupė  

„Pelėdžiukų“ 
grupė 

10. Bendras projektas „Mūsų mylimos knygelės..“ 2018-04-05 „Smalsučių“ ir  

„Paukščiukų“ 
grupės  

11. Bendras projektas „Vaikai ir gėlės – žemės šypsenėlės“ 
(svečiuose „Lututė“) 

2018 m. „Čiurčiurylų“ ir 
„Strazdanėlių“ 
grupių. 

 
* Pasiliekame teisę, reikalui esant, 2018 metų  metodinės veiklos ir gerosios darbo patirties 

programą koreguoti. 

                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 priedas 
PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA 

Direktorės  

2018 M. 

Tikslas: 

1. Siekti ugdymo kokybės gerinimo, vertinant ir įsivertinant ugdomąjį procesą, išskiriant 

privalumus ir trūkumus bei numatant galimybes pokyčiams. 

Uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti ugdomojo proceso silpnąsias ir stipriąsias puses, numatant veiksmus ugdymo 

kokybės gerinimui. 

2. Analizuoti ir tobulinti darbo metodus bei formas. 

Eil. 
Nr. Priemonės Data 

Laukiami 

rezultatai 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Pedagoginio ir 
techninio personalo 
darbo organizavimas 
užtikrinant vaikų 
saugumą ir sveikatą. 

2018-02 
2018-04 

 

Sumažės vaikų 
sergamumas, gerės 
ugdymo kokybė ir 
teikiamos 
paslaugos. 

 

Pedagogų tarybos 
posėdis 

2. Vaikų lankomumas, 
pateisinamų dokumentų 
pateikimas dėl 
neatvykimo į darželį 

2018-01 
2018-03 
2018-05 
2018-09 
2018-11 

 

Pagerės vaikų 
lankomumas. 

Asmeniškai su 
pedagogu 
Pedagogų tarybos 
posėdis 
 

3. Maitinimo 
organizavimas 

2018-02 
2018-04 

Plėtosis kultūrinių-
higieninių įgūdžių 

Asmeniškai su 
pedagogu 
Pedagogų tarybos 



2018-06 
2018-09 
2018-12 

ugdymas. posėdis 

4. Taisyklingos 
laikysenos ugdymas 

2018 m. Mažės vaikų su 
stuburo 
iškrypimais, stiprės 
vaikų sveikata. 

Asmeniškai su 
pedagogu 

5. Renginių 
organizavimas 

Pagal 
numatytą 

renginių planą 

Kokybiškesni 
renginiai, džiugios 
vaikų emocijos. 

Metodiniame 
pasitarime 

6. Dienos ritmo 
laikymasis 

2018-01 
2018-03 
2018-09 

2018-12 

Savalaikis vaikų 
maitinimas, 
ugdymas, kėlimas 
iš po pietų miego. 

Pedagogų tarybos 
posėdis 

7. Vaikų priėmimas: 
a) pedagogo ir tėvų 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas; 
b) informacijos 
perteikimas 
(informaciniai stendai). 

2018-09 
2018-10 
2018-12 

 

Savalaikis ir 
sistemingas 
informacijos 
pateikimas. 

Pedagogų tarybos 
posėdis 

8. Pasiruošimas naujiems 
mokslo metams 

2018-08 Grupės aplinka bus 
sumodeliuota taip, 
kad vaikas jaustųsi 
saugus. 

Pedagogų tarybos 
posėdis 

9. Atvirų veiklų, 
vakaronių  stebėjimas 

Pagal 
numatytą 

renginių planą 

Gerės 
bendradarbiavimas 
su šeima. 

Asmeniškai su 
pedagogu 
Pedagogų tarybos 
posėdis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 priedas 
 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA 

Pavaduotojos ugdymui  

2018 M. 

Tikslas: 

1. Siekti ugdymo kokybės, užtikrinant kokybišką darželio paslaugų teikimą. 

Uždaviniai: 

1. Pedagoginio proceso organizavimo lygio įvertinimas ir įsivertinimas. 

2. Darbo metodų, formų ir veiklų analizė. 

3. Pedagoginės kompetencijos įvertinimas ir įsivertinimas. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės Data Laukiami rezultatai 
Atsiskaitymo 

forma 

1. Renginių organizavimas ir 
jų pravedimas, formų 
įvairovė. 
 

Pagal 
numatytą 
renginių 

planą 

Plėtosis renginių 
organizavimas, 
pedagogių gebėjimai 
organizuoti nuotaikingus 
renginius.  

Metodiniame 
pasitarime  
ir asmeniškai su  
pedagogu. 

2. Dienos režimo laikymasis 
ir vaikų užimtumas lauke. 
 

Nuolat 
 

Plėtosis gebėjimai 
sudaryti tinkamas 
sąlygas vaikų savaiminei 
veiklai, stebėjimams, 
tyrinėjimams. Bus 
užtikrinamas dienos 
režimo laikymasis. 

Metodiniame 
pasitarime  
ir asmeniškai su  
pedagogu. 
 

3. Grupių stendai 
apipavidalinimas, 
informacijos skelbimas. 
 

2018-02 
2018-04 
2018-09 
2018-11 

Gerės informacijos 
sklaida įvairiais ugdymo 
klausimais. 
 

Metodiniame 
pasitarime  
ir asmeniškai su  
pedagogu. 



4. 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacija: 
 
1. vaikų asmens bylų 
tvarkymas; 

Nuolat 
 

Sistemingas, nuoseklus 
ir 
kokybiškas planavimas. 
Dienynai, planai, 
ataskaitos  
atitiks susitarimus ir 
bendrus 
reikalavimus. 
Vaikų pasiekimai ir 
pažanga bus fiksuojami 
atitinkamos formos 
lentelėse, su vaiko 
pasiekimais, 
problemomis sistemingai 
supažindami tėvai. 
 

 

 

 

 

Metodiniame 
pasitarime  
ir asmeniškai su  
pedagogu. 

 

 

 

 

 
 

 
2. grupių dienynų 
priežiūra (pildymas, 
susitarimų ir reikalavimų 
laikymasis); 

 
2018-01 
2018-03 
2018-05 
2018-09 
2018-12 

3. grupių metiniai, 
savaitiniai planai, 
ugdomojo proceso 
planavimas; 

2018-02 
2018-04 
2018-09 
2018-11 
2018-12 

4. vaikų pasiekimų ir 
pažangos aplankų 
rengimas, tvarkymas. 

  2018-04/05 
2018-09/10 

5. 

 

 

 

Ugdomojo proceso 
organizavimas: 
1. rytinių mankštų 

pravedimas, formos ir 

įvairovė; 

2018 -03 
2018-10 
2018-01 

Tobulės ugdymo 

procesas bei ugdymo 

kokybė.  

Veiklų originalumas.  

Teorinis ir metodinis 

pedagogų pasirengimas 

ir gebėjimų plėtra.  

Pedagogų gebėjimas 

tinkamai paruošti veiklos 

kampelius  

ir priemones vaikų 

ugdomąjai, žaidybinei ir 

kt. veiklai. 

Plėtosis 

bendradarbiavimas su 

šeima. Tėvai bus 

skatinami aktyviau 

Metodiniame 
pasitarime  
ir asmeniškai su  
pedagogu. 

2. pasiruošimas kūno 

kultūros valandėlėms, jų 

pravedimas; 

2018-02 
2018-04 
2018-11 

3.popietinių veiklų 

organizavimas, vaikų 

užimtumas; 

2018-01 
2018-03 
2018-10 

4. ugdomosios veiklos 

organizavimas 

priešmokyklinio, 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse (pasiriktinai); 

 
2018-02 
2018-04 
2018-05 
2018-10 
2018-11 

 



 
5. muzikinių veiklų 
organizavimas; 

 
2018-02 
2018-04 
2018-10 

įtraukti į ugdymo(si) 

procesą. 

 

 

 

 

 
6. dalyvavimas atvirose 
veiklose, vakaronėse, 
popietėse. 

Pagal 
numatytą 
renginių 
planą 
 

7. Palankios emocinės ir 
žaidybinės aplinkos 
kūrimas. Naujai pradėjusių 
lankyti darželį vaikų 
adaptacija grupėse. 

2018 m. II 
pusmetis 

6. Pedagogų kvalifikacijos 
kryptingumas 
 

2018 I ir II 

pusmetis 

Pedagogai aktyviai ir 
kryptingai kels savo 
profesinę kvalifikaciją, 
tobulins profesinės 
veiklos įgūdžius. 

Metodiniame 
pasitarime  
ir asmeniškai su  
pedagogu 

7. Ugdomosios aplinkos 
atnaujinimas: 
pasiruošimas naujiems 
mokslo metams, grupių 
paruošimas, stendų 
atnaujinimas rūbinėlese, 
pasiruošimas sutikti ir 
priimti vaikus, saugių 
darbo sąlygų užtikrinimas. 

2018-08/09 

Grupių aplinkos  
sumodeliuotos pagal  
sanitarinius-higieninius  
reikalavimus. Vaikų 
saugumo užtikrinimas. 

Pedagogų tarybos 
posėdis ir 
asmeniškai su  
pedagogu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 priedas 
PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA 

Visuomenės sveikatos biuro specialistė 

2018 M. 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Laukiami rezultatai Atsiskaitymo forma 

 

1. 

 

Vaikų sveikatos stovis 

                                              

 

2018-04 

2018-10 

Darželį lankys sveiki  vaikai 

, o susirgę tuoj pat bus 

išjungti iš kolektyvo 

 

Asmeniškai su 

pedagogu tarybos 

posėdyje 

 

2. 

 

Dienos ritmo laikymasis : 

a) maitinimas 

b)pasivaikščiojimas 

c)kėlimasis iš po pietų 

miego 

2018-03 

2018-09 

2018-11 

Dienos ritmo laikymasis 

atitiks higieninius 

reikalavimus 

Asmeniškai su 

pedagogu. 

Pedagogų tarybos 

posėdyje. 

 

3. 

 

Kultūrinių – higieninių 

normų laikymasis 

2018-04 

2018-06 

2018-11 

Sumažės sergamumas (roto 

virusinė liga, helmintozė ) 

Asmeniškai su 

pedagogu. 

Pedagogų tarybos 

posėdyje. 

 

4. 

Vaikų apranga : 

a) grupėje; 

2018-03 

2018-05 

Vaikai aprengti pagal metų 

laiką .Mažės vaikų 

sergamumas, gerės vaikų 

Asmeniškai su 

pedagogu. 

Pedagogų tarybos 



 b)lauke 2018-11 lankomumas. Posėdyje. 

 

5. 

 

Taisyklingos laikysenos 

ugdymas. 

2018-04 

2018-10 

Mažės vaikų su stuburo 

iškrypimais ir su 

netaisyklinga laikysena. 

Asmeniškai su 

pedagogu. 

Pedagogų tarybos 

posėdyje. 

 

6. 

 

Pasiruošimas naujiems 

mokslo metams. 

2018-08 Grupė bus paruošta pagal 

higieninius reikalavimus. 

Asmeniškai su 

pedagogu. 

 

7. 

 

Naujai priimtų vaikų 

adaptacija. 

2018-09 

2018-10 

Lengva naujai priimtų vaikų 

adaptacija. 

Asmeniškai su 

pedagogu. 

Pedagogų tarybos 

posėdyje. 

 

8. 

 

Apšvietimo kontrolė. 2018-04 

2018-10 

Gerės vaikų rega, ypač 

tiems kuriems yra regėjimo 

sutrikimai 

Asmeniškai su 

pedagogu 

.Pedagogų tarybos 

posėdyje. 

 

9. 

 

Maitinimo organizavimas 2018-02 

2018-04 

2018-09 

2018-12 

Teisingas maisto 

išporcijavimas ir savalaikis 

jo patiekimas. Sistemingas 

kultūrinių higieninių įgūdžių 

ugdymas. 

Asmeniškai su 

pedagogu. 

Pedagogų tarybos 

posėdyje. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                5 priedas 

 
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR TOBULINIMO PROGRAMA 

2018 M. 

Tikslas: 

1. Garantuoti kokybiškų paslaugų teikimą. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdymo(si) procesą. 

2. Plėtoti ir tobulinti komandinį darbą įstaigoje. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės Data Atsakingi 

1. Sudaryti sutartis su ugdytinių tėvais dėl 
vaikų priėmimo į ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ugdymo grupes. 

2018-09-01 
Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 

2. Parengti muzikinio ugdymo ir kūno 
kultūros valandėlių tvarkaraščius. 2018-09-15 

Pavaduotojas ugdymui 
Muzikos mokytoja D. 
Čeliauskienė 

3. 
 

Suregistruoti naujai atvykusius vaikus į 
“Mokinių registrą”. 

2018-09-01 
Pavaduotojas ugdymui 

4. Suregistruoti naujai atvykusius vaikus į 
“Mano dienynas” 

2018-09-01 
Pavaduotojas ugdymui 

5. Tvarkyti pedagogų ir mokinių duomenų 
bazes. Teikti mokinio krepšelio 
ataskaitas, ŠV-03 ataskaitas. 

Nuolat ir pagal 
pareikalavimą 

Pavaduotojas ugdymui 

6. Sudaryti pedagogų darbo grafikus, pildyti 
darbo tabelius. 

Kiekvieną 
mėnesį 

Pavaduotojas ugdymui 

7. Muzikos, sporto sales bei grupes turtinti 
naujomis ugdymo(si) priemonėmis 
(pagal galimybes). 

2018 m. 
Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 

8. Atnaujinti ir papildyti įstaigos 
informacinius stendus. 

2018 m. Direktorius 
Pavduotojas ugdymui 

9. Nuolat atnaujinti ir tvarkyti įstaigos 
internetinį  puslapį. 

Pagal poreikį 
Pavaduotojas ugdymui ir 
internetinio puslapio 
tvarkymo komanda 

10. Vykdyti įstaigos veiklos įsivertinimą. 

 

Pagal numatytą 
veiklos 

įsivertinimo 
planą 

Pavaduotojas ugdymui 
Veiklosįsivertinimo 
darbo grupė 

11.  Vykdyti viešuosius pirkimus, perkant 
prekes, paslaugas iš krepšelio, projekto 

2018 m. 
Pavaduotojas ugdymui, 
pavaduotoja ūkio 
reikalams 



lėšų.   

12. Vykdyti ūkio inventoriaus, įsigyto iš 
krepšelio, savarankiškų, 2 procento ir 
projekto lėšų, metinę inventorizaciją. 

2018 m. 
lapkritis-gruodis 

Pavaduotojas ugdymui 
 

13. Ugdytinių tėvų apklausa dėl darželio 
lankymo vasaros metu. 

2018 m. 

Balandis 

Direktorius 
Pavaduotojas ugdymui 

14.  Darželio strateginio veiklos plano, 
metinio įstaigos veiklos plano rengimas. 

2018 m. 
Direktorius 
Pavduotojas ugdymui 
Darbo grupė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 6 priedas 

MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMO IR UGDYMO MODERNIZAVIMO PROGRAMA 

Pavaduotojos ūkio reikalams  

2018 M. 

Tikslas: Sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas.  

 Uždaviniai:  

1. Gerinti įstaigos materialinę bazę.   

2. Užtikrinti saugią, sveiką ir estetišką įstaigos vidinę ir išorinę aplinkas. 



Eil. 

Nr. 
Darbai Laikas Atsakingi 

1. 
Atlikti remontą 3 rūbinėlėse 2018 m. I 

pusmetis Direktoriaus pavaduotoja ūkio 
reikalams 

2. 
Surinkti ir sumontuoti 
drabužines į 6 rūbinėles 

2018 m. I 
pusmetis Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

3. 
Pakeisti grupių rūbinėlėse 
daiktų laikymo-drabužių spintas 
naujomis 

2018 m. eigoje 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

4. 
Atlikti remontą virėjų 
persirengimo patalpoje 

2018 m. I 
pusmetis Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

5. 
Pakeisti virtuvės duris 2018 m. I 

pusmetis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

6. 
Iš 2016 m. įsigytos medienos, 
atnaujinti lauko suoliukus, 
smėlio dėžes 

2018 m. 
gegužės-
rugpjūčio mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 
reikalams 

7. 
Pašalinti arba perdaryti 
nesaugius lauko įrengimus 

2018 m. 
gegužės-
rugpjūčio mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 
reikalams 

8. 
Įsigyti dalį naujų lauko 
įrengimų 

2018 m. eigoje 
Direktoriaus pavaduotoja ūkio 
reikalams 

9. 
Įsigyti naujų baldų į grupes 2018 m. eigoje 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 
reikalams 

10. 
Atlikti remontą 2 virtuvėlėse 2018 m. 

birželio-
rugpjūčio mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 
reikalams 

11. 
Atlikti remontą maisto 
sanėliuose 

2018 m. 
birželio-
rugpjūčio mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Parengė: Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Monika Šapkutė-Pakalniškienė 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                7 priedas 



VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 
 

2018 M. 
TIKSLAS: 

Bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima organizuoti ir koordinuoti kokybišką prevencinį 

darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo 

programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

UŽDAVINIAI: 

1. Užtikrinti sklandų adaptacinį periodą naujai atvykusiems vaikams įtraukiant tėvus ir visus 

ugdymo procese dalyvaujančius darbuotojus. 

2. Siekti, kad  įstaigos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinę veiklą. 

3. Ugdyti vaikų savisaugos supratimą esant neįprastoms situacijoms, mokyti saugaus 

elgesio gatvėje/kelyje ir saugaus elgesio su ugnimi taisyklių. 

4. Stiprinti veiksnius, didinančius vaikų atsparumą žalingiems įpročiams. 

5. Organizuoti pagalbą vaikui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą, vaikų ugdymo 

organizavimo, švietimo pagalbos teikimo, socialinės gerovės, tinkamo elgesio, saugumo 

užtikrinimo klausimais.  

6. Tobulinti metodinį ir profesinį pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, skleisti metodines 

naujoves, dalintis gerąja darbo patirtimi. 

7. Vykdyti efektyvų krizinių situacijų įstaigoje valdymą. 

 

EIL. 

NR. 

 

VEIKLA 

LAIKAS,  

TERMINAI 

 

ATSAKINGI ASMENYS 

         ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1. Parengti lopšelio – darželio „Gintarėlis“ 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planą. 

2018 m. sausis VGK pirmininkas 

2. Organizuoti VGK posėdžius. Kartą per 2 

mėn. 

VGK pirmininkas 

3. Organizuoti VGK pasitarimus. Esant 

būtinybei 

VGK pirmininkas 

4. Parengti VGK veiklos ataskaitą už 2018 m. 2018 sausio 

m. 

VGK pirmininkas 

         PREVENCINĖ VEIKLA 

1. Užtikrinti sklandų  adaptacinį periodą. Rugsėjo, 
spalio mėn. 

Pedagogai 

2. Organizuoti akciją  „Būk matomas“.  2018 m. spalis
  

Diana Tubutienė 



 
3. 

Rengti informacinius stendus, lankstinukus, 
skrajutes įvairiais prevenciniais klausimais. 

2018m. 
 

Pedagogai, visuomenės 
sveikatos specialistas 

4. Organizuoti  renginį „Savaitė be patyčių“. 2018kovas  Vitalija Martišienė 
5. Organizuoti susitikimą su ugniagesiais 

„Saugokimės piktos ugnies“, ekskursijas į 
Šilutės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. 

2018 m. 
gegužė 

Vyresniųjų grupių 
pedagogai 

6. Dalyvauti rajone, respublikoje 
organizuojamuose sveikatingumo 
projektuose, seminaruose. 

Pagal 
galimybes 

Visuomenės sveikatos 
specialistas 

7. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais: 
Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistais, 
Švietimo skyriaus specialistais ,Socialinės 
paramos skyriaus darbuotojais, Policijos 
pareigūnais, Sveikatos priežiūros 
specialistais ir kt. specialistais 

2018m. VGK, pedagogai 

8. Dalyvauti kasmetinėje ekologinėje akcijoje 
„Darom“. 

2018 m. 
balandis 

Įstaigos bendruomenė 

9. Dalyvauti Lietuvos ekologiniame projekte 
„Mes rūšiuojam“ (elektros ir elektroninės 
įrangos, nešiojamųjų baterijų, atliekų 
rinkimas). 

Visus metus Įstaigos bendruomenė 

10. Dalyvauti VŠĮ „Žaliasis taškas“ vykdomoje 
akcijoje „Kamštelių vajus 2018“ 

Iki spalio mėn. Įstaigos bendruomenė 

11. Vykdyti programą „Zipio draugai“ Visus metus Pedagogės: L. Vilkienė, V. 
Martišienė 

12. Organizuoti PPT specialistų susitikimus su 
tėvais. 

Pagal poreikį VGK, pedagogai 
 

13. Supažindinti lopšelio - darželio bendruomenę 
su naujais dokumentais, reglamentuojančiais 
prevencinę veiklą įstaigoje. 

Nuolat VGK pirmininkė 

14. Dalyvauti rajone, apskrityje, respublikoje 
prevencijos klausimais organizuojamuose 
kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

Pagal 
galimybes 

VGK nariai, pedagogai 

15. Pranešimas tėvams tema: „ Specialiųjų 
poreikių vaikų poreikiai ir tėvų pagalba 
namuose“. 

2018 rugsėjis  
 

         SPECIALUSIS UGDYMAS 
1. Užtikrinti vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, poreikių tenkinimą ir tęstinumą. 
2018 m.  Logopedas,  pedagogai, 

tėvai 
2. Sudaryti, patvirtinti  ir pristatyti Šilutės 

rajono PPT įstaigos pagalbos gavėjų 
(specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
vaikų) sąrašą. 

Iki 2018m. 
sausio 15 d. r 
iki rugsėjo15 
d.  

Logopedė Z.Šernienė 

3. Rinkti informaciją apie vaikus, turinčius 
ugdymosi sunkumų. 

Pagal poreikį Pedagogai, logopedai, tėvai 
VGK pirmininkė 

4. Vertinti I ir II pusmečio vaikų tarties, kalbos 
ir kalbėjimo pasiekimus. 

2018 m. sausis 

2018 m. 
rugsėjis 

Logopedas 

5. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, grupių 
pedagogais šalinant vaikų kalbėjimo ir 
kalbos sutrikimus. 

Visus  metus Logopedas, pedagogai 



6. Skirti užduotis darbui namuose. Tėvams 
prašant 

Logopedas 

7. Stebėti, fiksuoti, analizuoti vaikų, turinčių  
vidutinius  ugdymo (si) poreikius, rezultatus 

Nuolat  Pedagogai 

 
8. 

Dalyvauti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo  
klausimais organizuojamuose kvalifikacijos 
kėlimo renginiuose. 

Pagal 
galimybes 

Pedagogai, logopedas, 

VGK 

 
9. 

Skleisti gerąją darbo patirtį įstaigos 
bendruomenei apie specialiojo ugdymo 
naujoves, pritaikymo kasdieninėje veikloje 
galimybes. 

Nuolat Pedagogai, VGK 

 
10. 

Dalyvauti visuotiniuose tėvų, grupių 
susirinkimuose, skaityti paskaitas, 
pranešimus apie specialųjį (bei kalbos) 
ugdymą. 

Pagal poreikį VGK, logopedas 

11. Dalyvauti  tarptautiniame projekte „Vaiko 
kelias į gražią kalbą ,gerą sveikatą, laimingą 
gyvenimą“. 

2018 m. Logopedė Z.Šernienė, 
auklėtojos: 
D.Tubutienė,R.Juškevičienė 

         SVEIKATINIMO VEIKLA 

1. Vizitas pas VSPS 2018 rugsėjis Visuomenės sveikatos 

specialistas 

2. „Švarios rankos padės likti sveikiems“ 2018 rugsėjis Visuomenės  sveikatos 

specialistas 

3. „Kad apsilankymas pas stomatologus nebūtų 

skausmingas“ 

2018 rugsėjis Visuomenės  sveikatos  

specialistas 

4. „Elgesys tualete“ 2018 rugsėjis Visuomenės  sveikatos 

specialistas 

5. „Kojų, kaklo, ausų švara“ 2018 spalis Visuomenės  sveikatos 

specialistas 

6. „Akcija „Daug judėsi-būsi sveikas“ 2018 spalis Visuomenės sveikatos 

specialistas 

7. „Sveikų produktų vaišės“ 2018 spalis Visuomenės sveikatos 

specialistas  

8. „Saugok akytes nuo vaikystės“ 2018 spalis Visuomenės sveikatos 

specialistas 

9. „Sveikuolių sveikuoliai“ 2018 lapkritis  Visuomenės sveikatos 

specialistas 

10. „Kaip išsaugoti sveikus dantukus“ 2018 lapkritis Visuomenės sveikatos 

specialistas 

11. „Svečiuose pas vitaminų karalienę“ 2018 lapkritis Visuomenės sveikatos 



specialistas 

12. „Augsiu tiesus, gražus ir sveikas“ 2018 lapkritis Visuomenės sveikatos 

specialistas 

13. „Mūs žingsniukai, kad tvirtėtų“ 2018 gruodis Visuomenės sveikatos 

specialistas 

14. „Sveiko maisto piramidė“ 2018 gruodis Visuomenės sveikatos 

specialistas 

15. „Fu ir Fe nuotykiai“ 2018 gruodis Visuomenės sveikatos 

specialistas 

VGK veiklos planą parengė: VGK pirmininkė                                                                                                  
Irena Ivanauskienė ir nariai 

 
Vaiko gerovės komisija:. 

Irena Ivanauskienė, direktorės  pavaduotoja ugdymui – pirmininkė. 

Zita Šernienė, logopedė; 

Skirma Norvilienė, visuomenės sveikatos biuro specialistė; 

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė; 

Diana Tubutienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė. 
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VAIKŲ  SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS  PROGRAMA 

2018 metai 



 

Tikslas: saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.   

Uždaviniai: 

 1. Užtikrinti saugią , palankią vaikų sveikatai įstaigos aplinką. 

2. Vykdyti ligų , traumų ir jų rizikos veiksnių prevenciją.  

3. Ugdyti sveikos gyvensenos ir saugaus judėjimo įgūdžius. 

4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių , nelaimingų atsitikimų atvejais. 

5. Domėtis sveika mityba ir diegti naujas žinias praktikoje. 

6. Lopšelio-darželio bendruomenės įtraukimas į vaikų sveikatos stiprinimą. 

Eil.  

Nr. 

Darbo turinys Data Informacija 
pateikiama 

 1. Vaikų sergamumo analizė ir priemonės jam 
mažinti. 

Kiekvieną  metų 
pusmetį 

Pedagogų                 
pasitarimuose 

 2. Kontroliuoti susirgusių vaikų išjungimą iš 
kolektyvo. 

Nuolat Pedagogų 
pasitarimuose 

 3. Sekti naujai atvykusių vaikų adaptaciją. Nuolat Direkciniuose 
pasitarimuose 

 4. Vaikų dienos režimo kontrolė. Nuolat Pedagogų 
pasitarimuose 

 5. Vaikų higieninių įgūdžių ugdymo kontrolė. Nuolat Pedagogų 
pasitarimuose 

 6. Stebėti vaikus su išaiškinta regos ir laikysenos 
patologija. 

Nuolat Pedagogų 
pasitarimuose 

 7. Atlikti planines medicinines vaikų apžiūras.  III ketvirtis Pedagogų 
pasitarimuose 

 8. Karantininių priemonių pravedimas, esant 
infekcijai. 

Esant infekcijai Pedagogų 
pasitarimuose 

 9. Sanitarinio stovio kontrolė grupėse. Nuolat Direkciniuose 
pasitarimuose 

 10. Apšvietimo kontrolė grupėse. Nuolat  Direkciniuose 
pasitarimuose 



 11. GHP programos vykdymas. Nuolat Direkciniuose 
pasitarimuose 

 12. Perspektyvinio valgiaraščio sudarymas ir  

Patvirtinimas. 

Vieną kartą  
metuose 

Direkciniuose 
pasitarimuose 

 13. Maisto bloko ir sandėlio darbuotojų kontrolė. Nuolat Direkciniuose 
pasitarimuose 

 14. Supažindinti darbuotojus su sanitariniais 
reikalavimais. 

2 kartus metuose Direkciniuose 
pasitarimuose 

 15. Sveikatos savaitės renginių rengimas ir 
dalyvavimas. 

2018 metais Pedagogų 
pasitarimuose 

 16. Programos ,, Pienas vaikams‘‘ vykdymas 2018-01.02.-
05.31 

2018-09.01-12.31 

Pedagogų 
pasitarimuose 

 17. Programos ,, Vaisių vartojimo skatinimas‘‘ 
vykdymas. 

01.02-05.31 

11.01-12.31 

Pedagogų 
pasitarimuose 

 18. Atlikti GHP sistemos auditą. 2018m.sausio 
mėnuo 

Direkciniuose 
pasitarimuose 

 19. Organizuoti darbuotojų-profilaktinį patikrinimą. 1 kartą metuose Direkciniuose 
pasitarimuose 

  20. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, 
seminaruose. 

Nuolat Direkciniuose 
pasitarimuose 

 
9 priedas 

 
ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA 

2018 M. 
 
 

Eil. 

nr. 

Etapai Veikla Data Atsakingi 

1. PASIRENGIMAS 

 

 Veiklos įsivertinimo 
darbo grupės 2018 
metų veiklos 
programos aptarimas.  

 Pasirinktų tobulintinų 
pagalbinių veiklos 
rodiklių 2018 metams 

2018 m. sausis Veiklos 
įsivertinim
o darbo 
grupė 



aptarimas. 

2. PLATUSIS 
ĮSTAIGOS AUDITAS 

 

 

 

 

 

 Veiklos įsivertinimo 
darbo grupės 
pasitarimas 
“Pasirengimas 
plačiajam įstaigos 
įsivertinimui”: anketų 
paruošimas, 
pasiskirstymas 
darbais. 

 
2018 m. sausis 

 
 
 
 
 
 

2018 m. sausio 
pab. – vasario 

pradžia 
 
 

2018 m. vasaris-
kovas 

 
 
 
 

2018 m. kovas 

Veiklos 
įsivertinim
o darbo 
grupė  

 Platusis įstaigos 
veiklos įsivertinimas: 
jo įgyvendinimas 
įstaigoje. 

 Veiklos įsivertinimo 
darbo grupės 
pasitarimas: “Plačiojo 
audito rezultatai ir jo 
analizė”. 

 Plačiojo audito 
išvadų ir 
rekomendacijų 
įstaigos veiklos 
planavimui ruošimas. 

3. GILUMINIS 
ĮSIVERTINIMAS 

 Veiklos įsivertinimo 
darbo grupės 
pasitarimas 
“Pasirengimas 
giluminiam įstaigos 
įsivertinimui”: anketų 
rengimas, darbų 
pasidalijimas. 

2018 m. kovo 
pabaiga 

 

Veiklos 
įsivertinim
o darbo 
grupė  

 Giluminis įstaigos 
įsivertinimas: jo 
atlikimas, 
informacijos 
rinkimas. 

2018 m. kovo 
pabaiga – 
balandžio pradžia 

Veiklos 
įsivertinim
o darbo 
grupė  



 Giluminio audito 
duomenų analizė, 
išvadų, 
rekomendacijų 
rengimas ir 
iliustracijos kūrimas. 

2018 m. spalis-
lapkritis 

Veiklos 
įsivertinim
o darbo 
grupė  

 Giluminio audito 
rezultatų ir išvadų 
pristatymo rengimas 
(skaidrių ruošimas). 

2018 m. lapkritis Veiklos 
įsivertinim
o darbo 
grupė 

4. VEIKLOS 
ĮSIVERTINIMO 
DARBO GRUPĖS 
VEIKLOS 
APIBENDRINIMAS 

 Įstaigos veiklos 
įsivertinimo darbo 
grupės ataskaitos už 
2018 metus rengimas 
ir pristatymas 
pedagogų tarybos 
posėdyje, darželio 
taryboje, įstaigos 
bendruomenei. 

 Susitarimas dėl 
veiklos tobulinimo 
prioritetų pasirinkimo 
2019 metams. 

2018 m. gruodis Veiklos 
įsivertinim
o darbo 
grupė 

 
Įstaigos veiklos įsivertinimo darbo grupė: 
 

1. Alma Norkaitienė – pirmininkė 
2. Irena Ivanauskienė - koordinatorius  
3. Danutė Tamašauskienė - sekretorė 
4. Nijolė Daugirdienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
5. Vitalija Martišienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė  
6. Rūta Juškevičienė - ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
 

* Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika. Patvirtinta LR ir Švietimo mokslo 
ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557 
 
* Pasiliekame teisę, reikalui esant, 2018 metų  įstaigos veiklos planą koreguoti. 

 

 

 

 

 

 



 

 


