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PATVIRTINTA 
          Vaikų lopšelio-darželio „Delfinukas“ 
                          direktorės                                                                                  
                                                                                      įsakymu 2016-09-21 Nr. V- 130 

                                                               Pritarta: Įstaigos tarybos posėdyje 2016 -09 - 20 
 

LOPŠELIS-DARŽELIS „DELFINUKAS“ 
 

METINIS VEIKLOS PLANAS 
2016-2017 M.M. 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 
  Vilniaus  vaikų lopšelio –darželio „Delfinukas“ 2016- 2017 m.m. metinis veiklos planas (toliau 
planas), nustato įstaigos tikslus, uždavinius bei priemones uždaviniams vykdyti. 
   Planu siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės 
reikmes, tenkinti ugdytinių ir jų tėvų/globėjų lūkesčius, ugdymosi poreikius ankstyvojo, 
ikimokyklinio ugdymo srityje. 
 Planą įgyvendins Vilniaus  lopšelio-darželio „Delfinukas“ administracija, pedagogai ir kiti 
pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, aplinkos personalas, ugdytiniai ir jų tėvai. 
.  
  
        

II SKYRIUS 
 2015-2016 M. M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 
  Įgyvendinant 2015-2016 metų planą, buvo siekiama ugdymosi kokybės tobulinant ugdymo(si) 
procesą ir ugdymo(si) turinį, įtraukiant į vaikų ugdymą(si) tėvus, kuriant edukacines aplinkas, 
įgyvendinant sveikos gyvensenos programą, tobulinant darbuotojų profesines kompetencijas.  
  Sėkmingai įgyvendintas metinės veikos uždavinys– gerinti ugdymo kokybę užtikrinant sėkmingą 
ugdymo proceso organizavimą, tobulinti ugdymo vadybą (planavimą, organizavimą) orientuojantis 
į vaiką ir jo poreikius. 2015-2016 m. m. siekta sėkmingo visos įstaigos darbo, pedagogų 
atsakomybės už vykdomą veiklą, kokybiško vaikų ugdymo ir ugdymo(si).  
  Vaikų gebėjimų ugdymas atskirose erdvėse dažnai peraugdavo į kūrybinio ugdymo dienas visame 
darželyje. Buvo organizuotos „Žibintų šventė“, „Rudens gėrybių“ , „Adventas“, „Trys karaliai“, 
„Globokime paukštelius žiemą“, „Molis – vaiko rankoje“, „Amatų dienos“, „Greitosios kojelės“, 
„Trys švieselės“, „Žalioji palangė“, „Atvirukas mamai“, „Draugystės knyga“, „Draugystės šventė – 
visi kartu“, „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, „Vaikų gynimo diena ir kt. Jų metu viso darželio 
ugdytiniai tyrinėjo, nagrinėjo, smalsavo, išmėgino visais pojūčiais, kūrė ir kitaip laisvai veikė visą 
dieną visose įrengtose erdvėse.   
   Metodinių pasitarimų metu pedagogės dalinosi patirtimi apie tinkamos ugdomosios aplinkos įtaką 
ugdymo(si) rezultatams. Pristatyta geroji pedagoginė patirtis organizuojant atviras veiklas pagal  
numatytą veiklos  planą: „Priemonės, kurios padeda vaikui susipažinti su laiku“,  “Pažinkime 
medžius“, „Vanduo gyvybės šaltinis“, „Vaisiai, daržovės- vitaminų šaltinis“, „Keliaukime saugiai“, 
„Drabužėlių karalystė“, „Nykštukų mokyklėlė“, „Linksmųjų paukštelių mankštelės“, „Kepam 
kepam pyragus“, „Kultūriniai,  higieniniai,  įgūdžiai“, „Sveikatingumo šventė“, šie metodai skatina 
tyrinėjimą, aiškinimąsi, išeičių iš probleminių situacijų paiešką, skatina kūrybiškumą, įvairiose 
vaiko gyvenimo situacijose, skatina nebijoti klysti, stiprina pasitikėjimą savimi, leidžia kiekvienam 
vaikui išgyventi sėkmę. Veiklą stebėjo ir susipažino su gerąja patirtimi įstaigos, rajono  
ikimokyklinių įstaigų pedagogės.  
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  Tikslingai buvo organizuojama metodinė veikla. Kiekvieną antradienį pedagogės rinkosi į 
metodinius, pedagoginius  pasitarimus, vyko metodinės konsultacijos veiklos planavimo ir ugdymo 
organizavimo tobulinimo klausimais. Individualiai konsultuojantis pagerėjo pedagogių savaitiniai 
planai.  
   Mokytojų tarybos posėdyje –apskritame stale -„Ugdytojo ir ugdomojo patirtis. Ko mokomės vieni 
iš kitų?“ aptarėme auklėtojų ir vaikų bendradarbiavimo sąlyčio taškus. Diskusijoje priėjome išvadų, 
kad kaita ne visada yra tas pat, kas inovacija. Dažnai ugdymo procese auklėtojos siekdamos 
apsaugoti vaikus nuo bet kokių nemalonių būsenų ar manomai neįveikiamų sunkumų neleidžia 
patirti, kad jis pats gali rasti išeitį, neprašoma padeda ar net padaro kažką už vaiką, pvz. apauna. 
Susitarėme, kad pedagogas supras savo poreikius bei norus ir nepainios jų su vaikų norais ir 
poreikiais. Priimtas susitarimas dėl kokybiško ugdymo kriterijų: ugdymas bus kokybiškas, jei: 
remsis vaiko patirtimi ir mokėjimu; vaikas susidomės: tikslingai naudojamos priemonės ir aplinka; 
organizuotoje ugdomojoje veikloje bus galimybė rinktis ir tęsti veiksenas. Todėl, siekiant  užtikrinti 
į vaiką orientuotą ugdymą, pripažįstant jį lygiaverčiu ugdymo proceso partneriu, bei laiduoti 
kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymąsi įstaigoje bus parengta „Ikimokyklinio ugdymo programa“ 
remiantis „Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinės rekomendacijos“. Aptartas 
vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas, pristatytos ugdymo gairės. Pavasarį auklėtojos ir tėvai 
dažniausiai rinkosi individualių pokalbių formą. Tėvai aktualią informaciją sužino įstaigos 
internetinėje svetainėje www.delfinukas.lt, grupės elektroniniu paštu arba auklėtojos informuoja 
informacinėse lentose,  pokalbiai su tėvais. 
   Rudenį vyko grupių tėvų susirinkimai, kuriuose pristatyta Individuali sveikatingumo ugdymo  
programa „Auk didutis – būk sveikutis 2016-2020 m.m.“.  
    Sėkmingai plėtojama įstaigos  ir šeimos partnerystę, ieškomi ir įgyvendinami kuo įvairesnės 
kūrybiškumo išraiškos. Plečiant bendradarbiavimo ryšius su tėvais, ypatingas dėmesys skirtas 
bendrų veiklų vykdymui: dalyvavimas respublikos mastu akcijoje „Darželinukai- už krepšininkų 
pergales!“ , akcija „Globokime paukštelius žiemą“, žibintų šventėje „Šviesk, žibinte, šviesk“,  
advento vakaronėje „Tyli naktis...“, renginiuose „Vasaris sveikatingumo mėnuo“, „Amatų dienose“, 
Užgavėnių šventėje “Žiema žiema bėk iš kiemo“,  Velykų „Šypsokis saulele liūdėti gana“, 
Mamyčių šventėse, „Tėvo diena“, popietė „Kartu su šeima“, tradicinė sporto šventė „Delfiniada“, 
įvairiose išvykose, kelionėse 
  Buvo organizuojamos parodos „Rudeninės aikštelė“ , „Rudens gėrybių“, miesto mastu „Molis 
mano rankose“ užėmė antrą vietą, įstaigoje vyko keramikos darbų paroda „Šiaurės ir pietų 
gyvūnai“, „Atvirukas mamai“, „Žalioji palangė“. 
Ugdytiniai dalyvavo edukacinėse  ekskursijose,  išvykose į Kernavę, Vievio malūną,  Žaislų, Amatų 
, Geležinkelio muziejus, Karoliniškių šilą, Televizijos bokštą, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro 
zoologijos sodą Pavilnyje. Tėvų pagalba akcijų metu, talkos organizuojant renginius, kuriant 
edukacines erdves, padėjo sukurti skatinančią veikti ir bendradarbiauti aplinką.  
  2015- 2016 m. m. darbuotojai kvalifikaciją tobulino virš 100 dienų. Nuolatinis darbuotojų 
profesinis tobulėjimas pozityviai veikė ugdymo turinio kaitą ir darbo kokybę. Auklėtojos dalyvavo 
įvairiuose organizuojamuose seminaruose, renginiuose, projektuose  
  2015-2016 mokslo metais ugdymo turinyje pedagogės taikė kūrybiškumo ugdymo metodus, 
naudoji įvairias netradicines priemones, žaidė pievos ir žemės žaidimus, kuriuos išmoko 
seminaruose ir mokymuose. Nors mažokai, tačiau ugdymo turinyje diegė informacines 
komunikacines technologijas, įstaiga įsigijo interaktyvią lentą, kaip siekiamybė ugdymo proceso 
įvairovės, taikant inovatyvius  metodus.  
  2015-2016 mokslo metais įstaigoje atliktas giluminis  auditas, su rezultatais supažindinta įstaigos 
bendruomenė. Giluminiam nagrinėjimui pasirinktas rodiklis „“Ugdymas ir ugdymąs(is)“. 
  Siekiant motyvuoti auklėtojas nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją, reflektuoti savo darbą metų 
pabaigoje vyko vadovų ir auklėtojų vertinamasis pokalbis. Jo metu aptartas metinio plano 
įgyvendinimas, ugdomųjų veiklų planavimo gebėjimai, reflektuotos stipriosios auklėtojos pusės ir 
tobulintinos sritys, pateiktos rekomendacijos. 

http://www.delfinukas.lt/
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 Įdomi ir turininga veikla vykdyta su socialiniais partneriais.. Bendradarbiaujame su „Spindulio“ 
pagrindine mokykla, „Ryto“ progimnazija , darželiu – mokykla „Vaduvos“.  
 Siekiant tenkinti vaikų visapusiško ugdymo(si) poreikius, vykdytos ir kitos pažintinės, kultūrinės 
veiklos, renginiai ikimokyklinio  amžiaus vaikų grupėmis.. Ugdytiniai dalyvavo miesto ir 
respublikos ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių parodose, konkursuose, projektuose, akcijose. 
Tęsiame dalyvavimą respublikiniame aplinkos apsaugos projekte ,,Mes rūšiuojam“, tarptautinėje 
vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai“, ES paramos programose ,,Pienas 
vaikams“ ir ,,Vaisiai ir daržovės“, taip pat  VUO „Gelbėkit vaikus“, „Sveikatos  želmenėliai“ 
veiklose, projektuose.  
 

 
III SKYRIUS 

2016-2017 M.M. TIKSLAS, UŽDAVINIAI 
  
 TIKSLAS 
 Ugdyti kiekvieno vaiko gebėjimus organizuojant kryptingą, sistemingą ir nuoseklų 
ugdymo(si) procesą, užtikrinant vaikų saviraišką, sveikos gyvensenos įgūdžių plėtotę. 
 UŽDAVINIAI: 
 1.Ugdyti kalbos, kūrybiškumo, saviraiškos ir kitus susijusius įgūdžius. 
 2.Kurti ir atnaujinti edukacines ugdymo(si) aplinkas vaikų gebėjimams ugdyti  ir 
poreikiams tenkinti. 
 3.Tobulinti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo ugdymo sistemą, tenkinti 
prigimtines fizinio aktyvumo reikmes.  
 4. Siekti veiksmingo tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo, padedančio gerinti vaikų 
ugdymo kokybę, efektyvinti darbuotojų komandinio darbo įgūdžius siekiant tenkinti šeimų 
poreikius. 
 

 
IV SKYRIUS 

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
 

  
1. Ugdyti kalbos, kūrybiškumo, saviraiškos ir kitus susijusius įgūdžius. 
 

Priemonės  Vykdytojas  Terminas Laukiamas 
rezultatas 

Pedagogų tarybos posėdis –
apskritas stalas- 
„Vaikų kalbos įgūdžių tobulinimas. 
Skaitymo įpročiai“. 

Direktorė 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui  

2017-01 Žinos vaikų kalbos 
įgūdžius ir 
skaitymo įpročius. 

Tyrimas apie įstaigos ugdytinių, 
pedagogų ir kt. bendruomenės 
narių skaitymo įpročius. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui  

2016-11 Pedagogės sužinos, 
aptars ir priims 
sprendimus dėl 
skaitymo įpročių 
gerinimo. 

Respublikinė Mažojo Princo Fondo 
iniciatyvos „Visa Lietuva skaito 
vaikams“ garsiojo skaitymo akcijos 
„Skaitau kasdieną po knygelę 
vieną“ įgyvendinimas. 

 
Grupių auklėtojos 

 Kasdien Vaikiškų knygelių 
skaitymas balsu ir 
klausymo 
propagavimas. 
 

Bibliotekos įrengimas darželyje 
knygų fondo pildymas.  

Darbo grupė 
Direktorės 

2017-
04,05  

Skaitymo 
galimybių plėtimas 
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pavaduotoja 
ugdymui  

darželio 
bendruomenei, 
pagerintos ugdymo 
sąlygos. 

 
Kalbos ir skaitymo projektų 
grupėse įgyvendinimas.  

Ikimokyklinių 
grupių auklėtojos 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

Visus 
mokslo 
metus 

Formuos teigiamą 
požiūrį į skaitymą. 

Pačių gamintų knygelių, knygų 
skirtukų paroda „Vaikų knygelių 
pasaulyje“. 

V.Liaudanskienė 
V.Kaliukevičienė 
 

2016-11 Gamins, skaitys 
knygeles, formuos 
teigiamą požiūrį į 
skaitymą. 

Viktorina ikimokyklinukams 
“Mįslių tėvas kluone guli“. 

I.Stankevičienė 
V.Ragauskienė 

2017-05  Mokės minti 
mįsles, jas kurs. 

Projektas ,,Tėveliai skaito ir seka 
pasakas vaikams“. Kurtų knygelių 
„Mano tėvelio ir mamytės pasaka“ 
paroda. 

 Ikimokyklinių 
grupių auklėtojos 

Visus 
mokslo 
metus 

Formuos teigiamą 
požiūrį į skaitymą. 

Ilgalaikis projektas „Miklūs 
piršteliai, judrus liežuvis – vaiko ir 
kalbos draugai“. 

Logopedė  
Grupių auklėtojos 

Visus 
mokslo 
metus 

Pagerės ugdytinių 
komunikavimo 
kompetencija, 
smulkioji motorika. 

Vaikų knygos „Apie mano miestą“ 
kūrimas. 

Grupių auklėtojos 2016-
09,10 

Vaikai domėsis 
savo miestu- 
fotografuos miestą, 
sukurs knygą. 

Edukacinės ekskursijos į: 
 - M. Mažvydo  biblioteką 
- Rajono biblioteką 
 

Grupių auklėtojos Kartą į 
mėnesį 

Ugdytiniai plės 
pažintinius, 
kultūrinius ir 
pilietinius įgūdžius. 

Perskaitytų knygų aptarimo 
popietės pedagogėms. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
Grupių auklėtojos 

Mokslo 
metų 
eigoje 

Pasidalinta knygų 
skaitymo patirtimi. 

 
2. Kurti ir atnaujinti edukacines ugdymo(si) aplinkas vaikų gebėjimams ugdyti ir poreikiams 

tenkinti.  
 
Priemonės  Vykdytojas  Terminas Laukiamas 

rezultatas 
Vidaus ir lauko edukacinių aplinkų 
atnaujinimas.  

Direktorė 
Grupių 
auklėtojos 

Visus 
mokslo 
metus 

Pagerės ugdomojo 
proceso 
efektyvumas, 
atsinaujins 
edukacinė aplinka 
įstaigoje. 

Kiemo aikštelių ir grupių papildymas 
naujomis ugdymo  priemonėmis ir 
žaislais.  

Direktorė  
 Grupių 
auklėtojos 

Visus 
mokslo 
metus 

Pagerės ugdomojo 
proceso 
efektyvumas, 
atsinaujins 
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edukacinė aplinka 
įstaigoje. 

Mokymo priemonių rengimas. Grupių 
auklėtojos 

Visus 
mokslo 
metus 

Bus įdomesnė, 
motyvuojanti vaikų 
veikla 

Edukacinių veiklų už 
įstaigos ribų, edukacinių pažintinių 
išvykų, ekskursijų organizavimas.  

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
Grupių 
auklėtojos 
 

2016-10 
2016-12 
2017-03 
 

Vaikai plės akiratį, 
įgis žinių apie 
amatus, 
papročius, supančią 
gamtą. 
 

IKT panaudojimo vaikų 
ugdymui plėtimas. 
Programėlių darbui su 
interaktyvia lenta įsigijimas. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
I. Stankevičienė 
 

2017-02  Bus įdomesnė vaikų 
veikla, tobulės 
pedagogų 
kompetencijos 

Atvirų veiklų grupėse 
organizavimas. Aplinkos ir 
priemonių panaudojimas ugdymo 
procese. 

Grupių 
auklėtojos  

2016-09-
2017-05 

Pedagogės dalinsis 
gerąja darbo 
patirtimi 

Metodinis pasitarimas „ Pedagogų 
metodininkų ugdomųjų  veiklų 
analizavimas  ir aptarimas“. 
 

Direktorės 
pavaduotoja  
ugdymui  
 

2017-03 Metodinės grupės 
pasitarime 
aptarsime stebėjimo 
rezultatus, 
dalinsimės gerąja 
patirtimi. 

 
 

3. Tobulinti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo ugdymo modelį, tenkinti prigimtines 
fizinio aktyvumo reikmes. 

 
Priemonės  Vykdytojas  Terminas Laukiamas rezultatas 
Mokytojų tarybos 
posėdis  
„Pedagogo veiklos 
efektyvumas įgyvendinant 
integruotą sveikatos stiprinimo 
modelį, stiprinant 
vaikų psichinę ir fizinę 
sveikatą“. 

Direktorė 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

2016-09 Išanalizuotos 
efektyvios 
vaikų psichinę ir 
fizinę sveikatą 
stiprinančios 
priemonės. 
 

Metodinė diena 
„Judrių žaidimų panaudojimas 
ugdymo(si) turinyje, padedantys 
stiprinti vaikų fizinę ir 
psichinę sveikatą“. 

Direktorė 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

2016-11 Vaikai tobulins savo 
gebėjimus, stiprins 
fizinę ir psichinę 
sveikatą. 
Pedagogės dalinsis 
patirtimi, vykdys 
aktyviųjų metodų 
sklaidą. 

Projektas „Buk saugus šito 
mokyk ir kitus“ 

Al. Gudmonienė 
V.Kalasauskienė 
 

2016-09 Grupėse bus 
sudarytos 
tinkamos sąlygos 
įvairiems vaikų  
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gebėjimams ugdytis. 
Akcija skirta dienai be 
automobilio, išvyka dviračiais. 

Grupių auklėtojos 
Tėvai  

2016-09 Vaikai tobulins savo 
gebėjimus, 
pasitikėjimą, stiprins 
fizinę ir psichinę 
sveikatą. 

Žiemos sporto šventė „ Vasaris 
sveikatingumo mėnuo“. 

Sveikatinimo 
grupė 
Direktorė 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

2016-11 Vaikai tobulins savo 
gebėjimus, stiprins 
fizinę ir psichinę 
sveikatą. 

Tarptautinė vaikų socialinių 
gebėjimų ugdymo programa 
„Zipio draugai“ 

M. Sanakojavienė M. m. 
eigoje 
Kartą per 
savaitę  

Laiku teikiama 
būtina pagalba, 
vykdoma prevencija. 

Plaukimo įgūdžių savaitė „Mes 
nardom, žaidžiam kaip žuvytės“ 

Sveikatinimo 
grupė 
Direktorė 
Plaukimo 
instruktoriai 
 

Pagal 
veiklos 
planą 

Vaikai tobulins 
plaukimo pradmenų 
įgūdžius, stiprins 
fizinę sveikatą. 

Jogos pratybos  K. Jefimec Į savaitę 
kartą 

Vaikai tobulins savo 
gebėjimus 
taisyklingai 
kvėpuoti, stiprins 
fizinę ir psichinę 
sveikatą. 

Alkoholio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos programa. 

Sveikatos grupė 
Grupių auklėtojos 
 

Mokslo 
metų 
eigoje 

Laiku teikiama 
būtina pagalba, 
vykdoma prevencija. 

 
 

4. Siekti veiksmingo tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo, padedančio gerinti vaikų ugdymo 
kokybę, efektyvinti darbuotojų komandinio darbo įgūdžius siekiant tenkinti šeimų poreikius. 

 
Priemonės  Vykdytojas  Terminas Laukiamas rezultatas 

Metodinės konsultacijos 
pedagogėms. 

Direktorė 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

Vieną 
kartą per 
mėnesį 

Pedagogėms pakaks 
informacijos 
aktualiais 
klausimais. 

Pedagogų susitikimai 
informaciniais klausimais. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

Kiekvieną 
antradienį 

Pedagogėms pakaks 
informacijos 
aktualiais klausimais 

Vaikų pasiekimų ir gebėjimų 
aptarimas su tėvais. 

Grupių auklėtojos Nuolat  Tobulės pedagogų ir 
vaiko šeimos narių 
bendradarbiavimas. 

Pedagoginė pagalba ir 
bendradarbiavimas padidintos 
rizikos šeimoms.  

Direktorė 
Direktorės 
pavaduotoja 

Pagal 
poreikį 

Pakaks informacijos 
aktualiais 
klausimais. 
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ugdymui 
Logopedė  

Šeimos dalyvavimas įstaigos 
renginiuose, ugdomojoje 
veikloje. 

Grupių auklėtojos  Tėvai domėsis 
darželio renginiais, 
vaikų pasiekimų 
vertinime. 

Informacinės medžiagos 
pateikimas grupių stenduose, 
elektroninis bendravimas, 
lankstinukų rengimas, seminarai.  

Grupių auklėtojos 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

Nuolat  Tėvams pakaks 
informacijos 
aktualiais 
klausimais. Tėvų 
konsultavimas.  

 Atvirų durų dienų 
organizavimas ankstyvojo, 
ikimokyklinio ugdymo grupėse. 
 

Grupių auklėtojos 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

2016-10 Tėvai bus tiesiogiai 
įtraukti į ugdymo 
procesą, turės 
galimybę stebėti 
vaiką lopšelio-
darželio aplinkoje,  
artimiau susipažins 
su ugdomosiomis 
aplinkomis. Supras 
vaikų ugdymo 
kokybės veiksnius. 

Gerosios patirties sklaida. Atvira 
veikla „Kiškučių“ grupėje 
 „Spalvų pasaulyje“ 
 

Ald. Gumonienė 
J.Gudmonienė 

2017-04 Tėvai domėsis 
darželio renginiais, 
vaikų pasiekimų 
vertinime. 

Atviros veikos „Aš mažas, bet 
galiu“ organizavimas „Žuvyčių“ 
grupėje. 

I.Stankevičienė 
V.Ragauskienė 

2016-09 
 

Tėvai domėsis vaiko 
pasiekimais ir juos 
visokeriopai skatins. 

Ekskursijų savaitė „Kuprinėlę 
ant pečių ir keliaujam takučiu, su 
mama ir su tėčiu“. 

Grupių auklėtojos 
 

2017-05 Sustiprins  lopšelio-
darželio pedagogų  ir  
tėvų partnerystę. 

Ikimokyklinių grupių tėvų 
susitikimas su „Spindulio“, 
„Ryto“ progimnazijos 
mokytojais  

Pavaduotoja 
ugdymui  
Ikimokyklinių 
grupių auklėtojos 

2017-05 Tėvai susipažins su 
mokyklų veikla, 
būsimomis 
mokytojomis, 
priėmimo į 
mokyklas tvarka. 

Renginių bei išvykų 
pedagogėms organizavimas. 

Iniciatyvinė grupė  Pagal 
susitarimą 

Teigiamo 
mikroklimato 
formavimas. 

Šeimos šventės renginių 
organizavimas.  

Meninio ugdymo 
pedagogė 
V.Nefienė 
Grupių auklėtojos 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

2017-04 Teigiamo 
mikroklimato 
formavimas. Tėvai 
bus įtraukti į 
kultūrinę lopšelio-
darželio veiklą. 

Pedagogų nuolatinis 
tobulėjimas, dalyvavimas 
seminaruose, atvirose veiklose, 

Grupių auklėtojos 
 

Pagal 
renginių 
veiklos 

Sudaromos sąlygos 
tobulėti, skleisti savo 
gerąją darbo patirtį. 
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projektuose, seminarai. 
Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimosi planas (Priedas)  

priemonių 
planą 

Seminarų medžiagos 
perteikimas, idėjų 
panaudojimas savo 
darbe. 

„Giluminis„ auditas. Veiklos 
srities „Ugdymas ir ugdymąsis“ 
įsivertinimas“. 
Rezultatų analizė ir pristatymas. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

2016-10 Išvados pateikiamos 
darželio 
bendruomenei, 
panaudojamos 
darželio veiklos 
planavimui. 

Pedagogų ir kiti specialistų 
kompetencijos aplankų 
kaupimas. 

Grupių auklėtojos 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
logopedė 

M. m. 
eigoje 

Pedagogai atsakingi 
už profesinį 
tobulėjimą. 

,,Idėjų banko“ kūrimas 
. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

Visus 
mokslo 
metus 

Bendruomenės 
nariai galės pateikti 
idėjas įstaigos 
veiklai tobulinti. 

 
 
 

 
V SKYRIUS 

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
 

Tradiciniai ir bendri renginiai 
 

Priemonės  Vykdytojas  Terminas Laukiamas 
rezultatas 

Rugsėjo pirmoji – „Sveiki, aš 
sugrįžau“ 

Grupių 
auklėtojos 
 
 

2016-09 Gerės vaikų 
adaptacija, grupių 
mikroklimatas 

Renginių savaitė „Ir darže, ir sode. 
Rudenėlio šventė. 
 

V. Kalasauskienė 
G.Pečiulienė 
 

2016-10 Vaikai tobulins 
savo gebėjimus, 
stiprins fizinę ir 
psichinę sveikatą. 

Pramoga „Saugumo akademija su 
pelytę Visažinę“. 

Sveikatos grupė 2016-10 Vaikai įtvirtins 
saugios ir sveikos 
gyvensenos 
įgūdžius. 

Literatūrinė pramoga  „Atverkim 
pasakų skryneles“.  

J.Budėnienė 
R.Kleviado 

2016-11 Gerės vaikų 
saviraiška, 
komunikavimo 
įgūdžiai. 

Menų projektas su ankstyvojo 
amžiaus grupėmis 
 

M. Vadlugienė 
S .Pajaujienė 

2017-01 Vaikai išmoks 
skirti spalvas 

Kūrybiškumo savaitė. 
„Rudeninis labirintas“ 

Grupių 
auklėtojos 

2016-10 Sudarytos sąlygos, 
palankiausios 
galimybės išskleisti 
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individualius vaikų 
gebėjimus.  

Kūrybiškumo savaitė. 
Eglutės kelionė į darželį. Kalėdinė 
šventė. 

V.Nefienė 
R.Zablackienė 

2016-12 Vaikai ugdysis 
kūrybiškumą, 
pastabumą. 

Sporto  savaitė „Aš sveikas, orus, 
bendraujantis, smalsus. Vasaris 
sveikatingumo mėnuo. 

Grupių 
auklėtojos 
K.Jefimec 
I.Karaliūnienė 

2016-02 Vaikai tobulins 
savo gebėjimus, 
stiprins fizinę ir 
psichinę sveikatą. 

Kūrybiškumo savaitė .   
Amatų dienos  

Grupių 
auklėtojos 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

2016-04 Bus kuriama 
skatinanti veikti ir 
bendradarbiauti 
aplinka. 

Savaitės projektinė veikla 
lopšelyje-darželyje „Rite bite, 
duok medaus“ 
 

S.Pajaujienė 
V.Činčikienė 

2017-03 Organizuojama  
spontaniška vaikų 
veikla, taikomi 
įvairūs aktyvios 
veiklos būdai: 
tyrinėjimas, 
interpretavimas, 
problemų 
sprendimas. 

Karpinių paroda „Puošiamės 
Kalėdoms“ 

Grupių 
auklėtojos  

2016-12 Sudarytos sąlygos, 
palankiausios 
galimybės išskleisti 
individualius vaikų 
gebėjimus. 

Atsisveikinimas su eglute. „Trys 
karaliai ateina“ 

E. Misiūnienė 
S. Kojienė 
V. Grigaliūnienė 

2017-01 Vaikai tobulins 
savo gebėjimus, 
stiprins fizinę ir 
psichinę sveikatą. 

Akcija „Atmintis gyva, nes 
liudija“. Sausio 13d. 

Pavaduotoja 
ugdymui 

2017-01 Vaikai ugdysis 
tautinio tapatumo 
jausmą 

Sveikatingumo savaičių renginiai: 
„Pikto vėjo nebijau“ 
„Man lietutis nebaisus“ 
„Sniego takeliu“ 
„Saulės spindulį pagausiu“ 

Sveikatos grupė 
 

Pagal 
rengėjų 
pasiūlytas 
datas 

Vaikai tobulins 
savo gebėjimus, 
stiprins fizinę ir 
psichinę sveikatą. 

Draugo diena - Akcija „Apkabink 
artimą savo“ 

Grupių 
auklėtojos  

2017-02 Vaikai tobulins 
savo gebėjimus, 
stiprins fizinę ir 
psichinę sveikatą. 

Akcija padėkime „Globokime 
paukštelius“. 
 Lesyklėlių gamyba. 
 

Grupių 
auklėtojos  
 

Pagal 
organizatori
ų 
paskelbtą 
datą 

Bus kuriama 
skatinanti veikti ir 
bendradarbiauti 
aplinka, 
bendradarbiavimas. 

Akcija „Pasodink gėlę“ 
 

Grupių 
auklėtojos 
 

2017-05 Gražės įstaigos 
aplinka. 
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Nuotraukų paroda „Aš šypsausi“ G.Pečiulienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
 

2017-02 Bus kuriama 
skatinanti veikti ir 
bendradarbiauti 
aplinka. 

Ikimokyklinukų  išleistuvės. 
 

M.Sanakojavienė 
G.Kasperavičienė 
Ald. Gudmonienė 
V. Kalasauskienė 
G. Grinskienė 

2017-05 Sudaromos geros 
sąlygos 
neformaliam 
bendravimui, 
kūrybiškumui, 
saviraiškai. 

Straipsnių  pedagogine tema 
rengimas. 

Grupių 
auklėtojos 
Pavaduotoja 
ugdymui 

M. m. 
eigoje 

Vyks  sklaida apie 
įstaigos gyvenimą. 

Veikla vasaros laikotarpiu (pagal 
atskirą vasaros veiklos priemonių 
planą).  
 

Grupių 
auklėtojos 

2017-06, 
2017-07, 
2017-08 

Vaikų  kūrybinis 
ugdymas vasaros 
laikotarpiu. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 
 

 
Priemonė 

 
Vykdytojas 

 
Terminas  

 
Laukiamas rezultatas 

Vaikų, lankančių logopedinius 
užsiėmimus sąrašo sudarymas 
2016-2017 m.m. Specialiųjų 
ugdymosi poreikių vaikų 
ugdymo(si) gairių numatymas, 
dokumentų su PPT derinimas. 

Logopedė  
L. Dapšienė 

 
2016- 09 

Patvirtintas 
lankančių 
logopedinius 
užsiėmimus sąrašas 
ir suteikiama vaikui 
kvalifikuota pagalba, 
tėvai gaus 
informaciją. 

Vaikų, turinčių ugdymo(si) ir kitų 
problemų aptarimas. 

VGK pirmininkas 
A.Lazauskienė  

2016-11  Stebimi ir vertinami 
vaiko pasiekimai bei 
pažanga, 
koreguojamas spec. 
poreikių vaiko 
ugdymo turinys. 

VGK veiklos plano įgyvendinimo 
ir pagalbos vaikui aptarimas, 
projekto 2017-2018 m. m. 
pristatymas. 

VGK pirmininkas 
A.Lazauskienė 

2017-05 Darželio 
bendruomenė turės 
pakankamai 
informacijos. 

Dokumentų, reglamentuojančių 
spec. ugdymą aptarimas.  

VGK pirmininkas 
A.Lazauskienė 

Mokslo 
metų 
eigoje 

Vaiko gerovės 
komisijos nariai 
turės pakankamai 
informacijos. 

Esant poreikiui posėdžiai gali būti organizuojami dažniau 
 
 

Ugdomojo proceso priežiūra 
 

Priemonė Vykdytojas Terminas Laukiamas rezultatas 
Ugdymo(si) aplinkos sąlygų ir Direktorė 2016-09 Sudarytos sąlygos 
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saugumo sudarymas grupėse, 
pasirengimas naujiems mokslo 
metams. 

Direktorės 
pavaduotoja   
ugdymui 

vaikui veikti, 
tobulėti, patenkinti 
savo poreikius. 

Ikimokyklinių grupių dienynų, 
metinių, savaitinių grupių planų ir 
kitos dokumentacijos tvarkymo 
patikrinimas. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

2016-11; 
2017-03; 
 

Dokumentacija 
atitinka 
reglamentuojančius 
dokumentus. 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų 
vertinimo dokumentų patikra. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

2016-10; 
2017-04; 

Grupių metiniai 
planai bus 
koreguojami pagal 
vaikų pasiekimus. 

Tikslingas vertinimo rezultatų 
panaudojimas ugdymo 
organizavime visose amžiaus 
grupėse. Ugdomosios veiklos 
planavimas. Ugdomųjų veiklų 
stebėjimas  grupėse. 

Direktorė 
pavaduotoja 
ugdymui 

2017-
02,03 

Gerės į vaiką ir jo 
gebėjimus 
orientuotas ugdymo 
turinys. 

Palankios emocinės aplinkos 
kūrimo ir vaikų adaptacijos 
stebėsena. Tėvų ir pedagogių 
bendradarbiavimas šiuo 
laikotarpiu.  

Direktorė  
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

2016-
09/10 

Vaikai lengviau 
adaptuosis grupėje. 

Vykdomų įstaigoje  projektų ir  
kitų renginių analizė: 
veiksmingumas, aktualumas. 

Direktorės  
pavaduotoja 
ugdymui 

2017-05 
 

Organizuotų 
renginių kokybės ir 
vaiko poreikių 
tenkinimas santykis. 

Pasivaikščiojimų lauke 
organizavimo kokybė, lauko 
aplinkų ir priemonių panaudojimo 
stebėsena.  

Direktorė  
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
 

Mokslo 
metų 
eigoje 

Mažės vaikų 
sergamumas, bus 
patenkinti judėjimo 
ir žaidimo poreikiai. 

IKT panaudojimas ugdomajame 
procese stebėsena. 

Direktorės  
pavaduotoja 
ugdymui 

m. m . 
eigoje 

Įdomesnis ir 
patrauklesnis 
ugdymo turinys, 
pedagogių 
kompetencijos 
tobulinimas, vaiko 
ugdymo(si) 
motyvacijos 
skatinimas 

 
Ugdymo(si) aplinkos tobulinimas 

 
Priemonė Vykdytojas Terminas Laukiamas rezultatas 
Edukacinių aplinkų papildymas 
žaislais ir ugdymo priemonėmis, 
knygomis. 

Direktorė  
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

nuolat Visose grupėse 
sukurtos palankios 
ugdymosi sąlygos 

Metodinės literatūros, 
metodinių priemonių įsigijimas.  

Direktorė  
Direktorės 
pavaduotoja 

2016-2017 
m.m. 

Apsirūpinta mokymo 
priemonėmis.  
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ugdymui 
 

Lauko įrenginių, sporto 
įrenginių, aikštyno priežiūra. 

Direktorė  
Direktorės pav. 
ūkiui 
 

2016-2017 
m.m. 

Pagerintos aktyvaus 
sporto ir saugumo 
sąlygos, estetinis 
vaizdas. 

Virtuvės grindų atnaujinimas Direktorės pav. 
ūkiui 
 

2016-2017 
m.m. 

Virtuvėje  
Sukurti palankios  
sąlygos 

  
Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai 

 
Tema Data Vykdytojai 
1. Lopšelio- darželio tarybos veiklos plano 
sudarymas 2016-2017 m. m. 
2. Metinio veiklos plano 2016-2017 m. m. 
pristatymas. 
3. „Ikimokyklinės ugdymo programos“ 
papildymas ir kūrimas. 

2016-09 Įstaigos tarybos 
pirmininkas 
Direktorė 
Direktorės pav. 
ugdymui 

1. 2016 m. biudžeto įvykdymo aptarimas. 
2.Supažindinimas su l/d „Delfinukas“ išlaidų 
projektu 2016 metams. 
 

2017-01 Įstaigos tarybos 
pirmininkas 
Direktorė 

1.Giluminio audito ir veiklos srities 
„Ugdymas ir ugdymąsis“ rezultatų 
pristatymas. 
2. Tėvų dalyvavimo vaikų ugdymo(si) 
procese aptarimas. 
 

2017-03 Direktorė 
Direktorės pav. 
ugdymui 

1. Veiklos programos 2016-2017 m. m. 
įgyvendinimo ataskaita. 
2. Mokinio krepšelio ir ugdymo lėšų 
panaudojimas. 
3. Vaiko gerovės komisijos ataskaita. 
4. Pasirengimas darbui vasarą. 

2017-05 Direktorė 
Direktorės pav. 
ugdymui 

 
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 
Priemonė Vykdytojas Terminas Laukiamas 

rezultatas 
Dalyvavimas renginiuose, kuriuos 
organizuoja respublikinė 
ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 
asociacija „Sveikatos 
želmenėliai“.  

Direktorės  
pavaduotoja 
ugdymui 

2016-2017 
m.m. 

Bendra kryptinga 
veikla padės 
tikslingai 
prisidėti prie 
ugdymosi  
kokybės kėlimo. 
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Bendradarbiavimas su 
„Spindulio“, „Ryto“ 
progimnazijos mokyklos 
priešmokyklinių gr. auklėtojomis:  
- apsilankymas su 
ikimokyklinukais 
priešmokyklinukų veikloje;  
- dalyvavimas koncertuose ir 
šventėse, skirtose būsimiems 
priešmokyklinukams  
-susitikimo- diskusijos tėvams su 
būsimomis priešmokyklinio 
ugdymo auklėtojomis apie vaikų 
pasirengimą.  

Direktorės  
pavaduotoja 
ugdymui 

2016-2017 
m.m. 

Priešmokyklinio 
ugdymo auklėtojos  
įgis žinių apie 
ugdymo tęstinumą, 
tėvai susipažins su 
mokyklos veikla, 
teiks 
pasiūlymus, 
bendraus su 
pedagogais. 

Bendradarbiavimas su lopšeliais –
darželiais „Pelenė“, darželis- 
mokykla „Vaduvos“. 

Direktorė,  
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

2016-2017 
m.m. 

Sudaromos geros 
galimybės 
neformaliam 
bendravimui, 
įstaigos  
reprezentavimui, 
gerosios darbo 
patirties 
skleidimui. 

Bendradarbiavimas su Vilniaus 
PPT  
 

Direktorės  
pavaduotoja 
ugdymui, 
logopedė 

2016-2017 
m.m. 

 

Bendradarbiavimas su VUO 
„Gelbėkit vaikus“ 

Direktorė,  
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
auklėtojos 

2016-2017 
m.m. 

Bendra kryptinga 
veikla padės 
tikslingai 
prisidėti prie 
ugdymosi  
kokybės kėlimo. 

Dalyvavimas renginiuose, kuriuos 
organizuoja respublikinė 
Bendradarbiavimas su OMEP 
organizacija 

Direktorė,  
 Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
auklėtojos 

2016-2017 
m.m. 

Bendra kryptinga 
veikla padės 
tikslingai 
prisidėti prie 
ugdymosi  
kokybės kėlimo. 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(s) planas 
 
Pedagogės vardas, pavardė Renginio, 

seminaro tema 
Data Laukiamas 

rezultatas 
Irena Jasnauskienė Naujų idėjų 

taikymas ugdymo 
procese.  

2016 -2017 
m. m 

Sudarytos vaikams 
lygių galimybių 
sąlygos. 
Pagerės ugdomojo 
proceso planavimo 
kokybė. 
Diegiamos 
naujovės vaiko 
ugdymo procese. 

Audronė Lazauskienė Naujų idėjų 
taikymas ugdymo 
procese. 

2016 -2017 
m. m 

Vida Kalasauskienė,  vyr. 
auklėtoja 

Ugdomojo 
proceso 
planavimas. IKT 

2016 -2017 
m. m 
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technologijų 
įvaldymas ir 
panaudojimas 
ugdymo proceso 
metu. 

Technologijų 
taikymas darbe. 
Gerosios darbo 
patirties 
pritaikymas. 
Perteiktos ir 
įgyvendinamos 
naujovės. 
Naujų idėjų 
taikymas ugdymo 
procese. 

Liudmila Kvakšis , vyr. auklėtoja Ugdymo turinio 
planavimas ir 
tobulinimas. IKT 
technologijų 
įvaldymas ir 
panaudojimas 
ugdymo proceso 
metu. 

2016 -2017 
m. m 

Violeta Miliūnienė , auklėtoja 
metodininkė 

IKT technologijų 
įvaldymas ir 
panaudojimas 
ugdymo proceso 
metu 

2016 -2017 
m. m 

Sigutė Pajaujienė, vyr. auklėtoja Mokytojo 
bendrakultūrinės 
kompetencijos 
tobulinimas. IKT 
technologijų 
įvaldymas ir 
panaudojimas 
ugdymo proceso 
metu 

2016 -2017 
m. m 

Marytė Sanakojavienė , vyr. 
auklėtoja 

Ugdymo turinio 
planavimas ir      
tobulinimas. 
Vaiko elgesio ir 
psichologinių 
problemų 
sprendimas. 

2016 -2017 
m. m 

Renata Kleviado , auklėtoja 
metodininkė 

Ugdymo turinio 
planavimas ir 
tobulinimas. 
Naujų idėjų 
taikymas ugdymo 
procese. 

2016 -2017 
m. m 

Vidutė Ragauskienė, vyr. 
auklėtoja 

IKT technologijų 
įvaldymas ir 
panaudojimas 
ugdymo proceso 
metu. 

2016 -2017 
m. m 

Monika Vadlugienė, vyr. 
auklėtoja 

Ugdymo turinio 
planavimas ir 
tobulinimas. 

2016 -2017 
m. m 

Vanda Činčikienė, vyr. auklėtoja  IKT technologijų 
įvaldymas ir 
panaudojimas 
ugdymo proceso 

2016 -2017 
m. m 
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metu. 
Janina Gudmonienė IKT technologijų 

įvaldymas ir 
panaudojimas 
ugdymo proceso 
metu 

2016 -2017 
m. m 

Gintarė Pečiulienė, auklėtoja 
metodininkė 

Ugdymo turinio 
planavimo ir 
organizavimo 
tobulinimas. 
Projektinio metodo 
taikymas. 

2016 -2017 
m. m 

Jolanta Budėnienė, auklėtoja 
metodininkė 

Ugdymo turinio 
tobulinimas. Naujų 
idėjų taikymas 
ugdymo procese. 

2016 -2017 
m. m 

Inesa Stankevičienė, vyr. auklėtoja Naujų idėjų 
taikymas ugdymo 
procese. Projektinio 
metodo taikymas. 

2016 -2017 
m. m 

Ald. Gudmonienė , auklėtoja 
metodininkė 

Naujų idėjų 
taikymas ugdymo 
procese.  

2016 -2017 
m. m 

Virginija Nefienė, meninio ugdymo 
pedagogė 

Žaidybinių  
elementų 
pritaikymas 
muzikinėje vaiko 
veikloje. Ugdymo 
proceso planavimo 
tobulinimas.  

2016 -2017 
m. m 

Lina Dapšienė Darbo su specialiųjų 
poreikių vaikais 
kompetencijos 
tobulinimas, 

2016 -2017 
m. m 

Pasirinktinai Dalyvavimas 
metodinio būrelio ir 
kitų ikimokyklinių 
įstaigų 
organizuojamuose 
renginiuose. 

2016 -2017 
m. m 

Pasirinktinai  Dalyvavimas 
rajono, šalies 
renginiuose, 
parodose, 
konferencijose 
organizuojamuose 
renginiuose. 

2016 -2017 
m. m 

Visos pedagogės Savišvieta . 2016 -2017 
m. m 

 
___________________________________________ 
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