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PATVIRTINTA 

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“  

direktoriaus 2018  m. sausio 19 d. 

įsakymu Nr.V1-8 

 

2018  METŲ  VEIKLOS PLANAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ (toliau tekste – Lopšelis-darželis) veiklos 

planas 2018 metams (toliau – Planas), parengtas atsižvelgus į Lopšelio-darželio 2014-2020 metų 

strateginį planą patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu 

Nr. T2-21 „Dėl pritarimo Kretingos rajono mokyklų 2014-2020 metų strateginiams planams“, 

rajono ir vietovės švietimo būklę, Lopšelio-darželio bendruomenės poreikius, nustato metinius 

įstaigos tikslus bei uždavinius, prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Įgyvendinant valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. nuostatas, valstybinę 

švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti Kretingos miesto gyventojų vaikų mokymosi, ugdymosi poreikius, 

laiduoti ikimokyklinio ugdymo kokybę, per papildomo ugdymo programas vykdyti neformalųjį 

švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.  

3. Planą įgyvendins lopšelio-darželio ,,Pasaka“ administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai, lopšelio-darželio bendruomenės nariai. 

4. Kretingos lopšelyje-darželyje ,,Pasaka“ įgyvendinamos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir sveikatos stiprinimo programos. 
 

II. VIZIJA 

 

Per meną ir laisvą kūrybą, pažinimo džiaugsmą ir sveiką gyvenseną į brandų pilietį. 

 

III. MISIJA 

 

 Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikianti 

Mokykla, kurioje mes visi kartu mokomės, priimame iššūkius, stengiamės pelnyti vieni kitų 

pasitikėjimą, puoselėjame gražias tradicijas ir vertybes, įgyvendiname svajones ir projektus, 

kuriame ir išreiškiame save per menus, siekiame tobulėti ir keisti pasaulį.  

 

 

IV. 2017 METŲ  VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant 2017 metų veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti 2014-2020 m. 

strateginius tikslus - tobulinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią 

šiuolaikinius tikslus, planuoti ir įgyvendinti materialinių ir finansinių išteklių paiešką, siekiant 

užtikrinti saugią, sveiką ir jaukią vaikų ugdymo(si) aplinką ir sėkmingą numatytos strategijos 

realizavimą. 
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  2017 metų Lopšelio-darželio bendruomenės svarbiausia prioritetinė veiklos sritis 

ugdymo procese - ugdymo kokybės gerinimas, tobulinant vaikų pasiekimų vertinimą, plėtojant 

vaikų kūrybiškumą, sveiką gyvenseną.  

 Tikslas - bendradarbiaujant su tėvais vaikų ugdymą personalizuoti, pritaikyti 

kiekvienam vaikui pagal jo patirtį, poreikius ir galimybes. 

 Siekiant realizuoti šį tikslą, Lopšelio-darželio bendruomenei iškelti konkretūs 

uždaviniai: 

1. Siekti kokybiškesnio vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, tobulinti partnerystę 

su tėvais; 

2. Sudaryti sąlygas visapusiškai vaiko raidai ir individualiems poreikiams tenkinti, 

gabumams ugdyti. 

3. Orientuoti ugdymą į fizinių,  psichinių, kūrybinių ir socialinių galių atskleidimą bei 

sveikos gyvensenos  idėjų sklaidą. 

4. Siekti kryptingo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo.  

2017 m. įstaigoje buvo atliktas veiklos kokybės įsivertinimas. Analizuota 4 sritis – 

Vaiko poreikių tenkinimas. Pasirinkti rodikliai 4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių 

ir socialinių poreikių tenkinimas. 4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas (papildomos 

paslaugos: meninis, sportinis ugdymas ir kt.).  

Tikslas - įvertinti lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų poreikių tenkinimo kokybę. 

Uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti kaip įstaigos sukurtoje aplinkoje tenkinami vaiko poreikiai (saugumo, 

emociniai, fiziniai, socialiniai); 

                     2. Išanalizuoti kaip vykdoma vaikų kompetencijų ugdymo(si) kokybė; 

                     3. Įvertinti vaikų saviraiškos ir saviugdos poreikių tenkinimą. 

Buvo parengtos ir pateiktos anketos tėvams (globėjams) ir pedagogams portale 

apklausa.lt. Jų analizė pristatyta tėvams (globėjams) ir pedagogams. Apklausoje dalyvauti buvo 

pakviesti 164 tėvai (globėjai). Dalyvavo 48 tėvai (globėjai) ir 14 pedagogų.  Atlikta  dokumentų 

analizė. 

Išvados: 

1. Dauguma pedagogų ir tėvų (globėjų)  teigia, kad lopšelyje-darželyje „Pasaka“ 

sukurta aplinka tinkamai tenkina vaiko poreikius (saugumo, emocinius, fizinius, socialinius).  

                 2. Visi pedagogai ir dauguma tėvų (globėjų) mano, jog juos tenkina vaikų 

kompetencijų ugdymo(si) kokybė. 

                   3. Dalis tėvų (globėjų) pageidautų, kad įstaigoje būtų daugiau naujovių tenkinant 

vaikų saviraiškos poreikius.  

                  4. Dalis tėvų (globėjų) mano, kad reikėtų atsižvelgti į vaiko individualumą tenkinant 

vaiko poreikius. 

 Nustatytas 3 lygis. Lopšelyje-darželyje „Pasaka“ yra tinkamai tenkinami vaiko 

poreikiai (saugumo, emociniai, fiziniai, socialiniai). Tėvus (globėjus) tenkina vaikų kompetencijų 

ugdymo (si) kokybė. 

Tobulintina veiklos sritis rodiklis 4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas 

(papildomos paslaugos: meninis, sportinis ugdymas ir kt.) Ieškoma daugiau naujovių tenkinant 

vaikų saviraiškos poreikius, daugiau dėmesio skiriama vaiko individualumui tenkinant jo poreikius. 

 Lopšelyje-darželyje 2017 m. sėkmingai įgyvendintos ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo programos ir sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Auk sveikai, 

gyvenk linksmai!“. Kryptingo meninio ugdymo (šokio, muzikos, dailės ir technologijų, keramikos) 

programa vykdyta iki 2017 rugsėjo mėnesio. Parengti tvarkų aprašai: 2017-10-26 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-68 „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos 

aprašas“, 2017-10-31 direktoriaus įsakymu Nr. V1-72 patvirtintas Kretingos lopšelio-darželio 

„Pasaka“ „Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas“, 2017-12-22 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-103 „Dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų 

stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos tvirtinimo“. 
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 Lopšelyje-darželyje buvo teikiama specialioji logopedinė pagalba 32 vaikams, vienam 

iš jų, atsižvelgiant į PPT skyriaus specialistų rekomendacijas, nuo 2017 m lapkričio mėnesio skirta 

auklėtojo padėjėja. Logopedė bendradarbiaudama su tėvais rekomenduoja  logopedines pratybas 

atlikti ir namuose. Lopšelyje-darželyje 2 kartus per mėnesį lankosi Kretingos švietimo centro PPT 

skyriaus psichologė, kuri konsultuoja tėvus ir pedagogus, dirba su vaikais. Psichologė skaitė šiuos 

pranešimus tėvams: „3-7 m. vaikų seksualinis elgesys, seksualiniai vaikų žaidimai“ (gegužės 17 d.), 

„Vaikų adaptacijos laikotarpio įveikimo galimybės“ (rugsėjo 7 d.), vyko diskusijos. 

 2017 metais organizuoti keturi lopšelio darželio „Pasaka“  metodinės tarybos 

susirinkimai ir viena metodinė diena Kretingos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams. Metodinių susirinkimų metu buvo pristatyta ir aprobuota 17 metodinių priemonių 

individualiam bei grupiniam darbui su vaikais.  Pristatytas priešmokyklinių grupių pedagogių 

Renatos Šiaulienės ir Vitalijos Gedrimienės tyrimas „Savaitgalio pusryčiai mūsų šeimoje“. 

Dalintasi gerąja patirtimi iš kursų, seminarų bei metodinių dienų. Pristatytos pedagogų savianalizės 

pagal darbo grupės atnaujintą formą už 2016-2017 m.m. ir numatytos kvalifikacijos bei veiklos 

kompetencijų tobulinimo kryptys. Rugsėjo mėnesį pristatyti ilgalaikiai grupių planai ir logopedinių 

pratybų programos. Aptartas vaikų pasiekimų pirminio vertinimo klausimas bei elektroninio 

dienyno ir einamieji klausimai. Įstaigos pedagogės aktyviai dalyvavo, išreiškė nuomonę įvairiais 

klausimais, ieškojo, kokiais būdais supažindinti tėvus su vaikų pažangos bei pasiekimų vertinimu.  

 2017 m. balandžio 6 d. mūsų įstaigoje vyko metodinė diena rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimas ir įsivertinimas“. 

Atviras veiklas rodė ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Roma Lukienė „Dantukus valau – 

vargo nematau!“ ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Romualda Idzelienė „Kur mūsų 

paukščiai, paukšteliai, paukštytės?“. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vaida Adomavičienė atliko 

tyrimą, kurio metu įsivertino vaikai, vertino tėvai bei pedagogai ir skaitė pranešimą „Tėvų ir 

pedagogų efektyvus bendravimas vertinant vaiko pasiekimus ir pažangą. Po stebėtų veiklų ir 

išklausyto pranešimo vyko diskusijos vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, tėvų į(si)traukimo 

klausimais. Metodinėje dienoje dalyvavo 24 pedagogai iš mūsų bei kitų Kretingos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų.  

Atsižvelgiant į Planą buvo vykdoma ugdymo proceso priežiūra. Didelis dėmesys  

skiriamas naujai pradėjusioms dirbti ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms. Lopšelio-darželio 

pedagogai planingai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose (viso 294 val.), 

konferencijose, metodinėse dienose bei dalis pedagogų dalijosi gerąja patirtimi atvirų veiklų metu 

„Kolega – kolegai“. Šiais metais kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavo virėjos, taip pat 

kvalifikaciją nuolat kelia įstaigos vyr. buhalterė, ūkio dalies vedėja, raštinės vedėja (viso 64 val.). 

Logopedei Gitanai Domarkienei suteikta logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija.   

2017 m. sėkmingai plėtojama sveikatinimo veikla, įgyvendinama programa „Auk 

sveikai, gyvenk linksmai!“. Kiekvieną mėnesį grupėse vyko užsiėmimai, renginiai, mankštos  

skirtos sveikai gyvensenai skatinti: sveikatos valandėlės „Lašelis ir pelytė“, „Sveika valgyti 

košytę“, „Sveikatos dienos“, sportinės pramogos, „Jei nori būti sveikas – sportuok“, „Sportuok 

linksmai“; rytinės mankštos salėje, nuo 2017 m. gruodžio mėnesio du kartus savaitėje mankštas 

veda direktorė Judita Leščiauskienė; akcijos „Švarus vaikas – linksmas, sveikas“, „Švarių rankų 

dienelė“; konkursas tarp grupių - „Sveikas maistas - sveikas vaikas“; prevencinės veiklos „Saugus 

elgesys žiemą“ ir kt. Didelis dėmesys skiriamas vaikų emociniam ugdymui, nuolat grupėse vyksta 

pokalbiai, žaidimai. Bendradarbiaujame su Kretingos visuomenės sveikatos biuro specialistais, 

kurie periodiškai organizuoja vaikams įvairias sveikatinimo veiklas (smagūs pratimai 

plokščiapėdystės profilaktikai ir kt.).  Pedagogai grupėse kaupia pedagoginę ir metodinę medžiagą 

grupių Sveikatos aplankuose. Auklėtojos dalyvavo sportiniuose renginiuose, respublikiniame 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Mažųjų olimpiada“ I etape,  rajoninėse varžytuvėse 

„Futboliukas“, priešmokyklinių ugdymo grupių konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ rajoniniame 

etape, prišmokyklinėse sportinėse žaidynėse „Linksmi ir vikrūs“.  

 Meninio ugdymo mokytoja metodininkė J. Viluckienė  sėkmingai įgyvendino menų 

programas ir plėtojo menines veiklas, parengė šventines programas tradicinėms, kalendorinėms 
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šventėms.  Respublikiniame dainų ir šokių konkurse ,,Šoku aš, dainuoji tu 2017“, kuris įvyko 

Palangos V. Jurgučio pagrindinėje mokykloje  laimėta III-ioji vieta. 

2017 m. rudenį vyko tradicinis 5-6 metų rajono švietimo įstaigų vaikų  pleneras 

„Rudens mozaika“. Surengta rajoninė paroda ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų, 

vaikų tėvelių ir auklėtojų „Balti žiemos stebuklai“, kuri vyko Kretingos M. Valančiaus viešojoje 

bibliotekoje. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja L. Narmontienė inicijavo pažintį su asociacija 

„Vydūno šviesa“, vykdytas bendras renginys – akcija „Balto angelo diena“ (2017-12-13 minint Šv. 

Liucijos dieną).  

2017 m. lapkričio 27 d. vyko visuotinis tėvų susirinkimas, kurio metu lopšelio-

darželio direktorė supažindino tėvus su valgiaraščio pokyčiais įstaigoje. Kretingos sveikatos biuro 

specialistė V. Petrutytė pristatė būsimą valgiaraštį nuo 2018 metų sausio 1 dienos. Atsakė į tėvams 

iškilusius klausimus.  

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuota 2017 m. veikla buvo publikuojama 

rajoninėje spaudoje bei internetinėje svetainėje www.pasaka.kretinga.lm.lt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasaka.kretinga.lm.lt/
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V. 2018 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

  Prioritetas: 

  Ugdymo kokybės gerinimas stiprinant ir puoselėjant vaikų emocinę ir fizinę sveikatą, 

skatinant vaikų kūrybiškumą.   

 

  Tikslas: 

Veiklos ir ugdymo kokybės gerinimas bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais siekiant 

kiekvieno vaiko individualios pažangos. 

Uždaviniai: 

1. Įgyvendinant emocinio intelekto, sveikos gyvensenos, meninio ugdymo programas 

siekti vaikų individualios pažangos.;  

2. Veiklos, renginių organizavimas vaikų savivertei ir saviraiškai atskleisti stiprinant 

ryšius ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.; 

3. Bendruomeniškumo, tautiškumo, etninės kultūros ir pilietiškumo ugdymas aktyviau 

bendraujant ir bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais.; 

4. Siekti kokybiškesnės vaiko pažangos, tobulinant ugdomosios veiklos planavimą. 
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VI. 2018 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO  

PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas  - Veiklos ir ugdymo kokybės gerinimas bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais siekiant kiekvieno vaiko individualios pažangos. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Reikalingos 

lėšos, ištekliai 

Uždavinio 

sėkmės  

kriterijai 

Pastabos  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Įgyvendinant emocinio 

intelekto, sveikos 

gyvensenos, meninio 

ugdymo programas siekti 

vaikų individualios 

pažangos 

1.1. Emocinio intelekto ugdymas 

įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo 

programą „Kimochis“ ir 

priešmokyklinio ugdymo programą 

„Zipio draugai“ 

 

Grupių 

auklėtojos, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, VGK 

2018 m. 

 

Intelektualiniai 

resursai, MK 

lėšos 

Vaikai atpažins ir 

įvardins jausmus, 

žinos ne vieną 

sprendimo būdą 

konfliktinėms 

situacijoms spręsti 

Aptariama 

VGK ir 

metodinėje 

taryboje 

1.2. Sveiką gyvenseną skatinančių 

veiklų ir renginių organizavimas; 

dalyvavimas rajoniniuose, 

respublikiniuose projektuose ir 

akcijose 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos,  

logopedė 

 

2018 m. Intelektualiniai 

resursai 

Mažės vaikų 

sergamumas. 

Atsiskleis vaikų  

gabumai, 

kūrybiškumas. 

Bendraujant su 

socialiniais 

partneriais plėsis 

vaikų akiratis 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

1.3 Tyrimas „Emocijų atpažinimas ir 

įvardijimas ikimokykliniame 

amžiuje“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2018 m. 

kovas 

Intelektualiniai 

resursai 

Pedagogai 

sėkmingiau ir 

efektyviau planuos 

veiklas, skirtas 

emocinio intelekto 

lavinimui 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 
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1.4 Skatinti vaikų saviraišką per 

menus kasdienėje veikloje 

 

Grupių 

auklėtojos, 

meno ugdymo 

mokytojai, 

logopedė  

 

2018 m. Intelektualiniai 

resursai 

Vaikai patirs 

kūrybos 

džiaugsmą, 

atsiskleis vaikų 

meniniai gebėjimai 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

1.5 Pranešimas „Emocinis sveikatos 

stiprinimas naudojant kūrybiškus 

lavinimo metodus“ 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo vyr. 

auklėtoja G. 

Urbonienė 

2018 m. 

spalio mėn. 

Intelektualiniai 

resursai 

Pedagogai 

sėkmingai žinias 

pritaikys savo 

ugdomojoje 

veikloje 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

1.6 Visa Lopšelio-darželio 

bendruomenė kryptingai, pagal 

galimybes,  kels kvalifikaciją 

emocinio intelekto, sveikos 

gyvensenos ugdymo ikimokykliniame 

ir priešmokykliniame amžiuje 

Pedagogai ir 

administracija 

 

2018 m. Intelektualiniai 

resursai, MK 

lėšos 

Pedagogai ir 

administracijos 

darbuotojai įgis 

naujų 

kompetencijų 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

1. 2. Veiklos, renginių 

organizavimas vaikų 

savivertei ir saviraiškai 

atskleisti stiprinant ryšius  

2. ir bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais 

 

2.1 Inicijuoti pedagogų dalyvavimą 

mūsų įstaigos, rajono, respublikos 

projektuose, akcijose 

 

 

 

 

Direktorė, 

grupių 

auklėtojos, 

meninio 

ugdymo 

mokytojai, 

logopedė 

2018 m.  Intelektualiniai 

resursai 

Gerės pedagogo, 

vaiko ir jo tėvų 

bendradarbiavimas. 

Augs vaiko 

savivertė 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

 

 

 

 

 

2.2 Vaikų įtraukimas į kūrybines 

veiklas kartu su kitų įstaigų ugdytiniais. 

Direktorė, 

grupių 

auklėtojos, 

meninio 

ugdymo 

mokytojai, 

logopedė 

2018 m. Intelektualiniai 

resursai 

Sėkmingiau vaikai 

bendraus, patirs 

džiaugsmą 

įvairiose veiklose 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 
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3. 3. Bendruomeniškumo, 

tautiškumo, etninės 

kultūros ir pilietiškumo 

ugdymas aktyviau 

bendraujant ir 

bendradarbiaujant su 

ugdytinių tėvais 

 

4.  

3.1. Tėvų savanorystės skatinimas 

įtraukiant juos į įvairias lopšelio-

darželio veiklas 

 

Grupių 

auklėtojos, 

meninio 

ugdymo 

mokytojai, 

logopedė 

 

2018 m. 

 

Intelektualiniai 

resursai 

Tėvai žinos vaikų 

ugdymo aktualijas, 

vaikų ugdymo(si) 

temas ir galimybes 

 

 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

3.2. Lopšelio-darželio „Pasaka“ 

bendruomenės dalyvavimas 

renginiuose skirtuose Lietuvos 100-

mečiui paminėti 

Lopšelio-

darželio 

tarybos nariai, 

direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

grupių 

auklėtojos, 

meninio 

ugdymo 

mokytojai 

2018 m. Intelektualiniai 

resursai 

Aktyvus visos 

bendruomenės 

dalyvavimas 

respublikoje, 

mieste ir įstaigoje 

organizuojamuose 

renginiuose 

Aptariama 

lopšelio-

darželio 

taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

3.3. Organizuoti tėvams konsultacijas, 

susitikimus, supažindinti su ugdymo 

programomis, vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimu 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

grupių 

auklėtojos, 

meno 

mokytojai, 

logopedė 

2018 m. Intelektualiniai 

resursai 

Tėvai žinos 

pagrindinius 

ugdymo programų 

tikslus, vaikų 

siekiamus 

rezultatus ir 

vertinimą 

 

Aptariama 

VGK, 

metodinėje 

taryboje 

5. 4. Siekti kokybiškesnės 

vaiko pažangos, tobulinant 

ugdomosios veiklos 

planavimą 

4.1. Veiklų planavimo ir ugdymo 

proceso dermės stebėjimas 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2018 m. 

vasario – 

rugsėjo 

mėn. 

Intelektualiniai 

resursai 

Bus vykdomas 

kokybiškesnis 

ugdymo procesas, 

vaikai ir pedagogai 

Aptariama 

individualiai 

ir metodinėje 

taryboje 
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VII. LOPŠELIO-DARŽELIO RENGINIŲ PLANAS 

 

Eilės 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingi, vykdytojai Vykdymo data, 

terminas 

Atsiskaitymo forma, 

pastabos 
1 2 3 4 5 

TRADICINIAI,ŠVENTINIAI RENGINIAI 

1. Užgavėnių linksmybės Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja L. 

Narmontienė, meninio ugdymo 

mokytoja  metodininkė J. Viluckienė, 

grupių auklėtojos 

2018 m. 2 mėn.  

13 d. 

Aprašymas į svetainę, 

aptarimas Metodinės 

tarybos posėdyje 

2. Teatro savaitė  Direktorė J. Leščiauskienė, grupių 

auklėtojos 

2018 m. 3 mėn. Aprašymas į svetainę 

3. Sporto savaitė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. 

Kripienė, grupių auklėtojos 

2018 m. 4 mėn. Aprašymas į svetainę 

4. Rugsėjo 1-osios šventė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 2018 m. 9 mėn. 1 d. Aprašymas į svetainę 

  tikslingiau pasieks 

rezultatą, gerės 

individuali 

pažanga 

4.2 Ugdymo proceso organizavimas 

naudojant savo ir kitų įstaigų 

edukacines erdves 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

grupių 

auklėtojos, 

meninio 

ugdymo 

mokytojai, 

logopedė 

2018 m. Intelektualiniai 

resursai 

Daugiau motyvuoti 

vaikai, pasieks 

aukštesnių savo 

individualios 

pažangos rezultatų  

Aptariama 

metodinėje ir 

mokytojų 

taryboje 



12 

 

Kripienė, grupių auklėtojos, meninio 

ugdymo mokytojai 

Aptarimas Metodinės 

tarybos posėdyje 

5. Saugaus eismo mėnuo Grupių auklėtojos 2018 m. 9 mėn. Aprašymas į svetainę, 

aptarimas Metodinės 

tarybos posėdyje 

6. Sveiko maisto mėnuo  Grupių auklėtojos, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė D. 

Kinčiuvienė 

2018 m. 10 mėn. Aprašymas į svetainę 

7. Profesijų savaitė Grupių auklėtojos 2018 m. 10 mėn. Aprašymas į svetainę, 

aptarimas Metodinės 

tarybos posėdyje 

8. Adventinio laikotarpio popietės, šventiniai koncertai 

Kretingos bendruomenei „Pabūkim geresni“ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Kripienė, grupių auklėtojos, meninio 

ugdymo mokytojai 

2018 m. 12 mėn. Aprašymas į svetainę 

RENGINIAI SKIRTI LIETUVOS 100-MEČIUI 

9. Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo 

diena 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

R. Lukienė, J. Kripienė, 

ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 

G. Urbonienė,  grupių auklėtojos, 

meninio ugdymo mokytoja 

metodininkė J. Viluckienė 

2018 m. 2 mėn. 

15 d. 

Aprašymas į svetainę 

10. Projektas „Baltas paukštis“ – Lietuvos šimtmečiui paminėti Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja R. 

Lukienė 

2018 m 2 mėn. Metodinės tarybos 

posėdyje 

11. Projektas Lietuvos 100-mečiui paminėti „Kuriame pasakų 

knygą Lietuvai“ 

Logopedė metodininkė G. 

Domarkienė, direktorė J. 

Leščiauskienė 

2018 m 2/3 mėn. Pasakų knygos 

pristatymas, aprašymas į 

svetainę 

12. „Aukime kartu su pasaka“ ( Pasakas skaito Kretingos 

Simono Daukanto progimnazijos mokiniai) 

Direktorė J. Leščiauskienė 2018-02-20 Aprašymas į svetainę 

13. Lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenės dalyvavimas  

šventinėse eisenose Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios 

dienomis  

Direktorė J. Leščiauskienė 2018-02-16/2018-

03-11 

Aprašymas į svetainę 

14. Protmūšis skirtas lietuviškam žodžiui Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 2018-02 Aprašymas į svetainę 
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Kripienė, ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja metodininkė J. Balčytienė, 

l/d bendruomenė 

15. Rajoninis skaitovų konkursas „Eilėraščių pievelė“ Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė J. Balčytienė. 

2018-03-06 Aprašymas į svetainę ir 

spaudą 

16. Kretingos meno mokyklos mokinių koncertas skirtas 

Lietuvos šimtmečiui  

 

Direktorė J. Leščiauskienė 2018-03-07 Aprašymas į svetainę 

PARODOS 

17. Parodos: „Kiškių išdaigos“, „Velykų dekoracijos“ (Šv. 

Velykos) 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė R. 

Lukienė, ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja R. Gedvilaitė 

2018 m 4 mėn Aprašymas į svetainę 

18. Paroda „Švieskite žibintai“  Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja O. 

Grigonienė 

2018 m.12 mėn. Mokytojų tarybos 

posėdyje 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

19. Dalyvavimas Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikų sportinėse žaidynėse 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

R. Lukienė ir J. Kripienė 

2018 m. Aprašymas į svetainę 

20. Sportinė pramoga ,,Sportuoja visa šeima“ Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė V. Gedrimienė, meninio 

ugdymo mokytoja metodininkė J. 

Viluckienė 

2018 m.3 mėn. Aprašymas į svetainę 

21. Sporto diena  „Pasakiukų sportiada“ Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė R. Idzelienė ir 

ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 

A. Bytautienė, grupių auklėtojos 

2018 m.5 mėn. Aprašymas į svetainę 

22. Pramogos-rytmečiai ,,Jeigu nori būti sveikas, tai sportuok!“ Grupių auklėtojos 2018 m.2, 4, 6, 10 

mėn. 

Aptariama metodinėje 

taryboje 

23. Akcijos „Švarus vaikas – linksmas, sveikas“ Grupių auklėtojos, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė D. 

Kinčiuvienė 

2018 m.3, 5, 9, 11 

mėn. 

Aptariama Vaiko 

gerovės posėdyje ir 

metodinėje taryboje 

24. Rytinė mankšta grupėse ir salėje (su direktore J. Leščiauskiene) Direktorė J. Leščiauskienė, grupių 

auklėtojos 

2018 m.  Aptariama metodinėje 

taryboje 
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25. Prevencinės veiklos grupėse „Saugus elgesys žiemą“ Grupių auklėtojos, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė D. 

Kinčiuvienė. 

2018 m. 1/2 mėn. 

 

Aptariama Vaiko 

gerovės posėdyje 

26. „Švarūs dantukai – graži šypsena“- konkursas tarp grupių 

 

Grupių auklėtojos, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė D. 

Kinčiuvienė 

2018 m. 3 mėn. Aptariama metodinėje 

taryboje 

27. „Judėjimo savaitė 2018“ – sportuojame visi kartu (vaikai, 

įstaigos darbuotojai, tėvai)  

 
 

Grupių auklėtojos, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui J. Kripienė 

2018 m. 9 mėn. Administraciniame 

pasitarime po renginio 

KITI RENGINIAI 

Auklėtojų organizuojami renginiai 

28. „Aš atsakingas mūsų planetos gyventojas“ (Žemės diena) Priešmokyklinio ugdymo pedagogė R. 

Lukienė 

2018 m 3 mėn Aprašymas į svetainę 

29. Šv. Velykų paminėjimo pramogos grupėse Grupių auklėtojos, meninio ugdymo 

mokytojai 

2017 m. 3/4 mėn. Aprašymas į svetainę 

30. Akcija „Į pagalbą gamtai“ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė R. 

Lukienė 

2018 m 4 mėn Aprašymas į svetainę 

31. Motinos dienos paminėjimo/Šeimos šventės grupėse Grupės auklėtojos, meninio ugdymo 

mokytojai 

2018 m. 4/5 mėn. Metodinės tarybos 

posėdyje 

32. Priešmokyklinės ugdymo grupės „Pelėdžiukai“ vaikų 

išleistuvės 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

R. Lukienė, J. Kripienė, meninio 

ugdymo mokytojai 

2018 m. 5 mėn. Aprašymas į svetainę 

33. Akcija „Šypsenėlę dovanoju“ Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja L. 

Narmontienė 

2018 m.10 mėn. Aprašymas į svetainę 

34. Rudenėlio šventė Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 

G. Urbonienė, grupių auklėtojos, 

meninio ugdymo mokytojai 

2018 m. 10/11 mėn Aprašymas į svetainę 

35. Vaikų susitikimai su Kalėdų Seneliu grupėse Direktorė J. Leščiauskienė, grupių 

auklėtojos, meninio ugdymo 

mokytojai,  

2018 m. 12 mėn. Aprašymas į svetainę 

36. Pramoga – vakaronė „Kūčiuko gyvenimo istorija“ Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Olga 2018 m.12 mėn. Aprašymas į svetainę 
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Grigonienė 

RENGINIAI RAJONO, RESPUBLIKOS  VAIKAMS  

37. „Viskas apie moliūgėlį“ Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 

G. Urbonienė 

2018-03 Straipsnis spaudoje ir 

svetainėje 

38. Menų festivalis „Tartum lengvas pienės pūkas“ Direktorė J. Leščiauskienė, meninio 

ugdymo mokytoja metodininkė J. 

Viluckienė 

2018-03 Aprašymas į svetainę ir 

spaudą 

39. Priešmokyklinukų rajoninės varžytuvės „Judėk, Mąstyk, 

Nugalėk“ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Kripienė, priešmokyklinio ugdymo 

auklėtoja R. Lukienė 

2018-04 Aprašymas į svetainę ir 

spaudą 

40. Miesto šventė (Dalyvavimas šventinėje programoje) Direktorė J. Leščiauskienė, meninio 

ugdymo mokytoja metodininkė J. 

Viluckienė 

 

2018 m. birželio 

mėn. 

Aprašymas į svetainę, 

aptarimas Metodinės 

tarybos posėdyje 

41. Kretingos rajono švietimo įstaigų 5-6 metų vaikų pleneras 

„Rudens mozaika“ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

J. Kripienė, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė J. Balčytienė, meninio 

ugdymo vyr. mokytoja S. Kulberkienė 

2018-09 Aprašymas į svetainę ir 

spaudą 

42. Švietimo įstaigų 5-6 metų vaikų plenero  „Rudens mozaika“ 

vaikų darbų paroda Kretingos rajono M. Valančiaus 

viešosios bibliotekos vaikų skyriuje 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

J. Kripienė, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė J. Balčytienė  

2018-09 /10 

 

Aprašymas į svetainę 

43. Kretingos rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų, tėvų ir 

auklėtojų paroda „Balti žiemos stebuklai“ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Kripienė, ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja metodininkė J. Balčytienė, 

meninio ugdymo vyr. mokytoja S. 

Kulberkienė 

2018-12-10/ 

2018-01-04 

Straipsnis spaudoje ir 

svetainėje 

44. Akcija „Balto angelo diena“ (Šv. Liucijos dienos minėjimas) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja L. 

Narmontienė 

2018-12-13 Aprašymas į svetainę ir 

spaudą 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

45. Mini projektas „Noriu būti sveikas ir žvalus“ Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja O. 2018 m.3 mėn. Metodinės tarybos 
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Grigonienė posėdyje. 

46. Tarptautinė vaikų socializacijos programa „Zipio draugai“ 

priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukai“ grupėje 

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja R. 

Lukienė 

2018 m. Metodinės tarybos 

posėdyje 

47. Respublikinis projektas „Žaidimai moko“ logopedinius 

užsiėmimus lankantiems vaikams 

Logopedė metodininkė G. 

Domarkienė 

2018 m.  Metodinės tarybos 

posėdyje 

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA 

48. Teminiai ir šviečiamieji tėvų susirinkimai grupėse Grupių auklėtojos 2018 m. Metodinės  tarybos 

posėdyje 

49. Psichologo konsultacijos pagal atskirą grafiką/poreikį Direktorė J.Leščiauskienė, Kretingos 

r. švietimo centro psichologė 

2018 m.  Vaiko gerovės 

posėdžiuose 

50. Atvirų durų dienos Grupių auklėtojos, meninio ugdymo 

mokytojai, logopedė 

2018 m. 

3 mėn. 

Metodinės  tarybos 

posėdyje 

51. Visuotinis tėvų susirinkimas Direktorė J.Leščiauskienė 2018 m. 5 mėn. Mokytojų tarybos 

posėdyje 

52. Informacijos teikimas tėvams: grupių aplinkose, 

internetinėje erdvėje, elektroniniame dienyne 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Kripienė, grupių auklėtojos 

2018 m. Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

53. Dalyvavimas Šv. Mišiose už Lopšelio-darželio bendruomenę Direktorė J.Leščiauskienė 2018 m. 12 mėn. Metodinės  tarybos 

posėdyje 

54. Tiriamoji analitinė veikla Direktorė  J. Leščiauskienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Kripienė, grupių auklėtojos 

2018 m. Mokytojų ir metodinės 

tarybos posėdžiuose 

55. Bendrų renginių organizavimas grupėse, bendruomenėje Grupių auklėtojos, meninio ugdymo 

mokytojai 

2018 m. Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

 

 

VIII.  2018 M. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018 metų veiklos planui įgyvendinti bus skiriama: 

  Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšos; 

  Lėšos pagal LR paramos ir labdaros įstatymą (2%) ; 

  Atskiroms programoms įgyvendinti bus rengiami ir teikiami projektai ŠMM ir savivaldybės finansavimui. 
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IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Plano įgyvendinimą koordinuos direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma Lopšelio-darželio  

savivaldos institucijoms. Bus rengiama ir teikiama metų veiklos ataskaita Kretingos rajono savivaldybei. 

______________________________________ 

 

Metinį veiklos planą rengė direktorė Judita Leščiauskienė ir pedagogų darbo grupė (Kretingos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktoriaus 

2017 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V1-98 „Dėl darbo grupės sudarymo 2018 m. veiklos planui parengti). 

 

 

PRITARTA                                                                            

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“                                 

Mokytojų tarybos posėdyje                                           

2018  m. sausio 11 d. Nr. V5-1. 

 

PRITARTA                                                                            

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“                                 

Mokyklos tarybos posėdyje                                           

2018  m. sausio 12 d. Nr. V5-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



18 

 

                                                                                                                                                                                              PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                              Kretingos rajono savivaldybės visuomenės                                                            

                                                                                                                                                                              sveikatos biuro direktoriaus  

 2017 m. gruodžio 1 d. 

  įsakymu Nr. V-11 

 

 

2018 METŲ KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

SPECIALISTĖS VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Priemonė Data Tikslinė 

grupė 

Dalyvių skaičius 

Planuojama Įvykdyta Planuojama Įvykdyta 

1.  Sveikatos veiklos metodinių 

konsultacijų teikimas 

      

1.1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, 

bendrieji sveikos gyvensenos 

ir ligų prevencijos klausimai 

 

 

1.,,Arbatžolės“- pokalbis edukacija; 

2.,,Vandens nauda žmogaus 

organizmui“-pokalbis; 

3.,,Garsų pasaulis“- triukšmo 

prevencija: diskusija; 

4.,,Išmok taisyklingai mankštintis‘- 

filmukas; 

5.Rytinė mankšta - stebėjimas 

grupėse.  

2018 m. sausis 

 

2018 m. kovo 

 

2018 m. balandis 

2018 m. sausis 

 

Nuolat 

 

2018 m. sausis 

 

2018 m. kovo 

 

2018 m. balandis 

2018 m. sausis 

 

Nuolat 

 

 

Lopšelio-

darželio 

vaikai 

 

 

 

 

 

100 

 

 

114 

 

40 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.,,Salmoneliozės profilaktika“- 

lankstinukas tėvams 

2018 m. gegužės 

 

2018 m. gegužės 

 

Tėvams 30  
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7.Mankšta akims - užsiėmimas 

8.,,Žolynėliai - sveikatos šaltinis“-

sveikatos valandėlė 

2018 m. spalis 

2018 m. lapkritis 

2018 m. spalis 

2018 m. lapkritis 

Darželio  

grupės vaikai 

 

114 

100 

 

Stendas/informacinė dalomoji 

medžiaga 

     

1.2. Asmens higienos ugdymas  1. ,,Sveiki dantukai- graži šypsena“-

konkursas; 

2. ,,Saldumynai ir sveiki dantukai“-

pokalbis; 

3. ,,Švarus vaikas-laimingas 

vaikas“- švaros tikrinimas; 

4. ,,Rankų higiena“- pokalbis; 

 

5. ,,Būsi švarus - būsi sveikas“-

pokalbis-diskusija; 

6. ,,Nešvarių rankų ligos“. 

2018 m. kovas 

 

2018 m. vasaris 

 

Po atostogų ir 

pagal poreikį 

2018 m. gegužės 

 

2018 m. gruodis 

 

 

2018 m. rugsėjo 

2018 m. kovas 

 

2018 m. vasaris 

 

 

 

2018 m. gegužės 

 

2018 m. gruodis 

 

 

2018 m. rugsėjis 

Lopšelio-

darželio 

vaikai 

 

 

 

 

 

Lopšelio-

darželio 

vaikai 

 

100 

 

60 

 

114 

 

114 

 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ,,Gripas“-lankstinukas tėvams 2018 m. lapkritis 2018 m. lapkritis Tėvams 30  

1.3. Sveika  mityba ir  nutukimo 

prevencija 

Valgiaraščio suderinimas pagal 

higienos normas 

Nuolat  Vaikai   

Sudaryti kasdieninį vaikų 

maitinimo valgiaraštį 

Kasdien  Vaikai   

Sudaryti vaikų maitinimo 

valgiaraščius 15 dienų laikotarpiui 

ir suderinti su VMVT specialistais 

Esant reikalui  Vaikai   

Sudaryti vaikų sąrašus, kuriems Pagal poreikį  Vaikai   
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reikalingas tausojantis maitinimas 

pagal šeimos gydytojų 

rekomendacijas 

Vertinti maisto tvarkymo vietos, 

gamybos proceso, patiekalų 

atitikties visuomenės sveikatos 

priežiūros teisės aktams, informuoti 

darželio administraciją apie 

nustatytus pažeidimus bei siūlyti 

priemones jiems pašalinti 

Nuolat     

1.,,Kaip maitintis žiemą“-

lankstinukas tėvams 

2018m.sausis 

 

2018m.sausis 

 

Tėvams 30 

 

 

 

2.,,Sveikas maistas-vaikui 

vaistas““-paskaita-diskusija; 

3.,,Daržovės,vaisiai-vitaminų 

šaltinis‘-paskaita-diskusija; 

4.,,Iš ko verdama skaniausia 

košytė?“-pokalbis; 

5.,,Rudens gėrybių puota“-

mokomoji veikla-žaidimas; 

6.,,Skanu-neskanu, sveika-

nesveika‘-pokalbis, mokomieji 

žaidimai; 

7.,,Sveika porcija“ 

2018m.kovas 

 

2018m.rugsėjis 

 

2018m.spalis 

 

2018m.lapkritis 

 

 

2018m.gruodis 

 

2018m.spalis 

2018m. kovas 

 

2018m. rugsėjis 

 

2018m.spalis 

 

2018m.lapkritis 

 

 

2018m.gruodis 

 

2018m.spalis 

Lopšelio-

darželio 

vaikai 

 

Lopšelio-

darželio 

vaikai 

 

Lopšelio-

darželio 

vaikai 

114 

 

114 

 

 

 

 

114 

 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stendas, informacinė dalomoji 

medžiaga 

II ketvirtis  Vaikai, 

pedagogai, 

tėvai 
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1.5. Psichikos sveikata (smurto, 

savižudybių prevencija, streso 

kontrolė ir kt.) 

Teikti pagalbą vaikams, tėvams, 

pedagogams fizinio, psichinio ir 

seksualinio  smurto atvejais 

Nuolat  Vaikai, 

pedagogai, 

tėvai 

Pagal 

poreikį 

 

Paskaita ir/ar renginys      

Stendas      

1.6. Traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevencija 

Užtikrinti nelaimingų atsitikimų 

registravimo tvarką 

Nuolat  Vaikai Pagal 

poreikį 

 

Teikti pasiūlymus ir ataskaitas 

lopšelio - darželio administracijai 

traumatizmo klausimais 

Nuolat  Vaikai Pagal 

poreikį 

 

Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų 

būklių, traumų, nelaimingų 

atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais 

Nuolat  Vaikai Pagal 

poreikį 

 

1. ,,Žiemos pavojai“ – filmukas -

diskusija 

2018 m. vasaris 

 

2018 m. vasaris 

 

Darželio 

grupės vaikai 

100 

 

 

 

2. ,,Saugi namų aplinka“ -

lankstinukas tėvams 

2018 m. balandis 

 

2018 m. balandis 

 

Tėvams 30  

 

3. ,,Pirmoji pagalba susižalojus, 

lūžus kaulams“ - lankstinukas 

tėvams; 

4. ,,Saugus elgesys namuose“ -

pokalbis-diskusija 

 

2018 m. gegužės 

 

2018 m. lapkritis 

 

2018 m. gegužės 

 

2018 m. lapkritis 

Lopšelio 

darželio tėvai, 

grupių 

auklėtojos, 

darželio 

grupės vaikai 

114 

 

 

100 

 

 

 

Stendas I ketvirtį  Vaikai, tėvai   
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1.7. Konsultacijos sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais. 

Metodinės medžiagos sveikatos 

klausimais surinkimas ir 

susisteminimas 

Pagal galimybes  Vaikai Pagal 

poreikį 

 

Teikti individualias konsultacijas 

pedagogams, higienos, sveikos 

gyvensenos propagavimo ir kitais 

ugdymo programose numatytais 

klausimais, padėti grupių 

auklėtojoms organizuojant grupių 

valandėles sveikatos išsaugojimo ir 

stiprinimo klausimais 

Pagal 

pageidavimą 

 Pedagogai Pagal 

poreikį 

 

Konsultuoti, vesti individualius 

pokalbius vaikams ir jų tėvams 

sveikos gyvensenos klausimais. 

Pagal 

pageidavimą 

 Vaikai, tėvai Pagal 

poreikį 

 

Tėvų susirinkimas. „Susirinkimo 

tema“ 

Pagal 

pageidavimą 

 Tėvai Pagal 

poreikį 

 

Informacijos apie sveikatos 

stiprinimą ir ligų prevenciją 

teikimas internetiniame tinklapyje 

pedagogams ir tėvams 

Nuolat  Vaikai, 

pedagogai, 

tėvai 

Pagal 

poreikį 

 

2. Mokymo aplinkos ir sąlygų 

kūrimas 

      

2.1. Ugdymo proceso 

organizavimo priežiūra, 

sveikatai saugios aplinkos 

sukūrimas 

Patalpų paruošimas naujiems 

mokslo metams, jų atitikimas teisės 

aktams. Patikrinimas ir aptarimas. 

Pasiūlymų teikimas bei trūkumų 

šalinimas 

Nuolat     
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Stebėti patalpų ir aplinkos atlikimą 

HN75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. 

Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

Nuolat     

2.2. Konsultacijos organizuojant 

kūno kultūros pamokas 

Stebėti kūno kultūros užsiėmimus, 

vertinti higieniniu aspektu, 

konsultuoti pedagogus 

  Vaikai   

Fizinio aktyvumo skatinimas vaikų  

tarpe. 

Nuolat  Vaikai   

Renginys      

 LNL profilaktika       

3.1. Vaikų sveikatos duomenų 

kaupimas 

Vaikų sveikatos pažymų iš šeimos 

gydytojų surinkimas, 

susisteminimas 

Nuolat  Vaikai   

Vaikų patikrinimas: ūgio ir svorio 

matavimas, kraujos spaudimo 

matavimas 

Pagal 

pageidavimą 

 Vaikai   

Duomenų apie vaikų sveikatą 

suvedimas į visuomenės sveikatos 

biuro duomenų bazę 

Nuolat  Vaikai   

Duomenų apie vaikų sergamumą 

suvedimas į visuomenės sveikatos 

biuro duomenų bazę 

Nuolat  Vaikai   

3.2.  Rūkymo, alkoholio ir 

narkotikų prevencija 

Stendas      
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3.3. Asmens sveikatos specialistų 

rekomendacijų apie mokinio 

sveikatos būklę įgyvendinimas 

Svarbios informacijos apie mokinių 

sveikatą teikimas  

Nuolatos  Vaikai   

3.4. Sveikatos įgūdžių ugdymas 

LNL prevencijoje 

Dalyvauti su vaikais 

tarptautiniuose, respublikiniuose, 

miesto sveikatinimo projektuose, 

konkursuose 

Pagal poreikį  Vaikai   

3.5. Fizinio aktyvumo skatinimas 1. ,,Būk sveikas ir stiprus“ - sporto 

šventė; 

2. ,,Apibėk, daržely“ - sportinė 

pramoga lauke; 

3. ,,Judėjimas - sveikata“ - pokalbis 

2018 m. gegužės 

 

2018 m. rugsėjis 

 

2018 m. balandis 

2018 m. gegužės 

 

2018 m. rugsėjo 

 

2018 m. balandis 

Lopšelio-

darželio 

vaikai, 

darbuotojai, 

tėveliai 

114  

4. Užkrečiamų ligų 

profilaktika ir kontrolė 

      

4.1. Priemonių organizavimas 

epidemijoms užkirsti 

Vaikų patikrinimas dėl 

pedikuliozės, niežų ir grybelinių 

ligų. Bendradarbiavimas su 

mokyklos socialiniu pedagogu, su 

vaikų teisių tarnyba 

Po kiekvienų 

atostogų 

 Vaikai   

Vaikų susirgusių infekciniais 

susirgimais išsiaiškinimas ir 

kontaktinių sekimas 

Nuolat  Vaikai   

Gripo epidemijos metu užtikrinti 

priešepideminių priemonių 

vykdymo kontrolę 

Gripo epidemijos 

metu 

 Vaikai   

Informacinė dalomoji medžiaga 

apie užkrečiamųjų ligų prevenciją 

  Tėvai, 

pedagogai 

  

5. Sergamumo analizė       
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5.1. Vaikų sveikatos ir sergamumo 

rodiklių analizė 

Vaikų sergamumo analizė Kartą metuose  Vaikai   

Pateikti Visuomenės sveikatos 

biurui informaciją apie vaikų 

sveikatą pagal privalomus vaikų 

sveikatos pažymėjimus 

Kartą metuose  Vaikai   

Veiklos planų ir ataskaitų teikimas 

visuomenės sveikatos biurui 

Ketvirčiui     

6. Priemonių efektyvumo 

įvertinimas 

      

6.1. Diskusijos su vaikais Socialinės apklausos Po pravestos 

priemonės 

    

6.2. Kvalifikacijos kėlimas ir 

bendradarbiavimas su kitais 

specialistais 

Dalyvauti kursuose, seminaruose, 

programose, kurios gerintų mokinių 

sveikatą 

Nuolat     

  Bendradarbiauti su Visuomenės 

sveikatos biuru, Visuomenės 

sveikatos centru, Vaikų teisių 

tarnyba, pirminiuose 

ambulatoriniuose sveikatos 

centruose dirbančiais šeimos 

gydytojais 

Nuolat     

 

Parengė 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia  Kinčiuvienė 

 

Suderinta 

Kretingos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktorė Judita  Leščiauskienė 
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              2 priedas  

UGDYMO PROCESO STEBĖSENA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Bus aptarta 

1. Ilgalaikių projektų vykdymo 

stebėsena 

2018 m. 2 

ir 10 mėn. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

J. Kripienė 

Individualūs 

pokalbiai 

 

 

2. Ugdymo turinio įgyvendinimas ir 

veiklos organizavimas, vykdant 

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

programas 

2018 m. 

 

Direktorė 

J. Leščiauskienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

J. Kripienė 

Mokytojų tarybos 

posėdyje. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

3. Vaikų vertinimas: individualių 

vaikų ugdymosi pažangos ir 

pasiekimų fiksavimas el. dienyne ir 

vaiko pasiekimų aplankuose 

2018 m.  

2 kartus per 

metus 

Direktorė 

J. Leščiauskienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

J. Kripienė 

Individualūs 

pokalbiai ir 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

4. Ugdymo dokumentacijos 

tvarkymas: ilgalaikiai 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo planai, programos, vaikų 

asmens bylos, elektroninis grupių  

ir logopedo dienynas 

2018 m. 

9 mėn. 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

J. Kripienė  

Individualūs 

pokalbiai ir 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

5. 4.2. Veiklų planavimo ir ugdymo 

proceso dermės stebėjimas 

 

2018 m. 

2-9 mėn. 

Direktorė 

J. Leščiauskienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

J. Kripienė 

Individualūs 

pokalbiai ir 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

6. Pedagogų, keliančių kvalifikacinę 

kategoriją, praktinės veiklos 

stebėjimas ir vertinimas 

 

Per metus 

pagal 

mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

išskyrus 

psichologus 

atestacijos 

programą 

Direktorė 

J. Leščiauskienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

J. Kripienė  

Individualūs 

pokalbiai ir 

Atestacinės 

komisijos  

posėdžiuose 

7. Bendravimo ir bendradarbiavimo 

su ugdytinių tėvais galimybės 

naudojant elektroninį dienyną 

2018 m.  

4, 10 mėn 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

J. Kripienė 

Individualūs 

pokalbiai ir 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

8. Sveikos gyvensenos programos 

integravimas į ugdymo procesą ir 

įgyvendinimas 

2018 m. Direktorė 

J. Leščiauskienė, 

direktoriaus 

Individualūs 

pokalbiai. 

Mokytojų tarybos 
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pavaduotoja 

ugdymui 

J. Kripienė 

posėdyje 

 

9.  Naujų specialistų darbo stebėjimas 

ir pagalba 

2018 m. Direktorė 

J. Leščiauskienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

J. Kripienė 

Individualūs 

pokalbiai  
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3 priedas 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Vardas, 

Pavardė 

Pasirinkta tema kvalifikacijai kelti 

1. Direktorė 

J. Leščiauskienė 

Šiuolaikinės švietimo organizacijos valdymo ypatumai. Efektyvios 

komandos formavimas. Kūrybiškumo ir lyderystės aktualijos bei jų 

kompetencijų ugdymas 

2. J. Kripienė Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas, švietimo naujovės, vadyba 

3. Roma Lukienė Informacinių technologijų nauda priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pažintinių kompetencijų ugdymuisi 

4. Vitalija 

Gedrimienė 

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo galimybės 

5. Adelė 

Bytautienė 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ypatumai(kaip nustatyti ribas ir kaip 

jų elgesį valdyti pedagogui) 

6. Gintarė 

Urbonienė 

Vaikų emocinis ugdymas. Atvirų veiklų stebėjimas ir vertinimas įvairaus 

amžiaus grupėse 

7. Jūratė 

Balčytienė 

Vaiko individuali pažanga; socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas  

8. Judita 

Viluckienė 

Lietuvių liaudies dainos, rateliai ir šokiai 

9. Lilija 

Narmontienė 

Vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimas 

10. Olga 

Grigonienė 

Aktyviųjų ugdymo metodų, skatinančių vaikų kūrybiškumą, taikymas. 

Atvirų veiklų stebėjimas 

11. Romualda 

Idzelienė 

Vaikų emocinis intelektas skirtas vaiko asmenybės augimui 

12. Renata 

Gedvilaitė 

Vaikų emocinio intelekto lavinimas. Pedagogų kūrybiškumo ugdymasis. 

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo ypatumai 

13. Gitana 

Domarkienė 

Šiuolaikinės ugdymo priemonės ir jų taikymas logopediniame darbe 
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4 priedas                         

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

 PRIORITETINĖS KRYPTYS: Vaiko/mokinio individuali pažanga, socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymas. 

 TIKSLAS: Siekti nuolatinio pedagogų profesinių kompetencijų augimo, lyderio 

savybių ugdymosi ir kūrybiško žinių pritaikymo ugdymo procese. 

 

VEIKLOS KRYPTIS  DATA  ATSAKINGI  

I. Planavimas, dokumentų analizė: 

1.  

2. 1. 2018 m. metodinės tarybos veiklos      

plano rengimas; 

3. 2. Ilgalaikių planų, projektų, programų 

pristatymas ir koregavimas pagal poreikį; 

4.  

5. 3. Naujų švietimo dokumentų analizė; 

6.  

7.  

8. 4. Metodinės veiklos analizė, gairės 

naujiems mokslo metams; 

 

 

2017 12 mėn. 

 

2018 01 1 – 15 d. 

2018 09 1 – 15 d. 

 

Pagal poreikį. 

 

 

2018 12 mėn. 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė 

J. Balčytienė 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Kripienė, grupių 

auklėtojos 

Direktorė J. Leščiauskienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Kripienė 

Metodinės tarybos pirmininkė 

J. Balčytienė 

II. Grupių pedagogų pristatymai, 

diskusijos: 

1. Ankstyvojo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašų užpildymo 

aptarimas; 

Pedagogų atliktų tyrimų, parengtų 

pranešimų pristatymas: 

2. Apskritas stalas „Bendravimo ir 

bendradarbiavimo su tėvais sėkmės 

ir sunkumai“; 

3. Tyrimas „Sėkmingos komandos 

narių vaidmenys“; 

4. Pranešimas „Emocinis sveikatos 

stiprinimas naudojant kūrybiškus 

lavinimo metodus“; 

 

 

2018 11 mėn., 

2018 05 mėn. 

 

 

 

2018 02 mėn. 

 

 

2018 03 mėn. 

 

2018 10 mėn. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Kripienė, grupių 

auklėtojos 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė 

J. Balčytienė, grupių 

auklėtojos 

Direktorė J. Leščiauskienė  

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. 

auklėtoja G. Urbonienė 

III. Gerosios patirties sklaida: 

 

1. Dalijimasis gerąja patirtimi iš  

seminarų, kursų; 

2. Pedagogų kurtų metodinių 

priemonių pristatymas ir 

aprobavimas; 

 

 

1 k/mėn.  

2 k/m. 

 

 

Grupių auklėtojos, logopedė, 

meno specialistai 

Grupių auklėtojos, logopedė, 

meno specialistai 

 

IV. Bendradarbiavimas su tėvais: 

1. Atvirų durų dienos tėvams; 

 

2018 03 mėn. 

 

Grupių auklėtojos, logopedė, 
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2. Vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aptarimas su tėvais 

(individualūs pokalbiai); 

 

2018 05 mėn. 

2018 11 mėn. 

meno specialistai 

Grupių auklėtojos 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                                  Jūratė Balčytienė 
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5 priedas            

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos kryptys Data Atsakingi 

Metodinė veikla 

1. Tvarkyti specialiųjų poreikių vaikų 

dokumentaciją 

Nuolat Logopedė metodininkė G. 

Domarkienė 

2. Teikti metodinę pagalbą bei 

rekomendacijas ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių auklėtojoms 

Pagal reikalą Vaiko gerovės komisijos nariai 

3. Konsultuoti tėvus (ar globėjus) jų 

vaiko ugdymo (si) ir prevencijos 

klausimais 

Pagal reikalą Vaiko gerovės komisijos nariai. 

Logopedė metodininkė G. 

Domarkienė, pedagogai 

4. Stebėti, analizuoti, fiksuoti ir aptarti 

vaikų ugdymo ir ugdymo (si) pokyčius, 

pasiekimus bei problemas 

Kartą per pusmetį Logopedė metodininkė G. 

Domarkienė, grupių auklėtojos 

5. Siūlyti Lopšelyje-darželyje 

įgyvendinti gyvenimo įgūdžių 

prevencijos, sveikatos stiprinimo, 

užimtumo priemones ir programas 

Per  mokslo 

metus 

Vaiko gerovės komisijos nariai 

6. Bendradarbiauti: 

- švietimo skyriaus specialistais; 

-PPP skyriaus darbuotojais; 

- sveikatos priežiūros specialistais; 

- vaikų teisių apsaugos tarnyba; 

Pagal reikalą Vaiko gerovės komisijos nariai. 

Logopedė metodininkė 

G. Domarkienė, pedagogai 

7. Kuruoti spec. poreikių, sutrikusios 

kalbos ir komunikacijos vaikų ugdymo 

(si) tenkinimą: 

- logopedės darbo su spec. poreikių, su 

sutrikusios kalbos ir komunikacijos 

vaikais priežiūra; 

- pedagogų, dirbančių su spec. poreikių 

vaikais darbo priežiūra; 

- vaikų stebėjimas veiklos metu.  

 

 

 

Kartą per pusmetį 

 

 

Kartą per pusmetį  

 

Kartą per pusmetį 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Kripienė 

8. Lopšelio – darželio ir šeimos 

sąveikos stiprinimas, propaguojant 

vaikų sveikos gyvensenos idėjas 

užsiėmimų metu, rengiant atvirų durų 

dienas 

Per  mokslo 

metus 

Vaiko gerovės komisijos nariai, 

pedagogai 

                                                Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 
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   1. Švietimo  (logopedo) pagalbos 

gavėjų sąrašų koregavimas ir 

pristatymas 

2018 m. 1 mėn. Vaiko gerovės komisijos nariai, 

pedagogai 

1.1. Spec. poreikių  vaikų I-mo 

pusmečio pasiekimų analizė. 

1.2. Vaiko gerovės komisijos ataskaitos 

pristatymas 

  

2. Bendradarbiavimo su specialiųjų 

poreikių vaikų tėvais efektyvumo 

aptarimas 

2018 m. 3 mėn. Vaiko gerovės komisijos nariai, 

grupių auklėtojos 

3.1.  Spec. ugdymo (si) poreikių vaikų 

II pusmečio pasiekimų analizė, sąrašų 

korekcija; 

3.2.  Logopedės metinės veiklos 

ataskaita. 

2018 m. 6 mėn. Vaiko gerovės komisijos nariai, 

pedagogai, logopedė metodininkė G. 

Domarkienė 

4.1.  Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo 

ir komunikacijos sutrikimų bei spec. 

poreikių vaikų sąrašų pristatymas; 

4.2.  Vaiko gerovės komisijos darbo 

reglamento aptarimas; 

4.3.  Logopedės darbo su spec. poreikių 

vaikais 2018 m. tvarkaraščio aptarimas.  

2018 m. 9 mėn.  Vaiko gerovės komisijos nariai, 

pedagogai, logopedė G. Domarkienė 

5.  Naujai pradėjusių lankyti lopšelį-

darželį vaikų adaptacija 

2018 m. 11 mėn. Vaiko gerovės komisijos nariai, 

pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

6 priedas 

6. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS 

Etapai Veikla Data Atsakingas 

I. Pasirengimas  

1. Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir 

pristatymas; 

 

2. Lopšelio-darželio bendruomenės 

informavimas apie lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo organizavimą. 

 

2017-12-29 

 

 

 

2018-01-02 

 

VAK grupė 

 

 

 

VAK grupė 

II. „Platusis“ auditas, visos mokyklos veiklos 

vertinimas 

 

1. „Plačiajam“ auditui atlikti medžiagos 

parengimas; 

 

2. Atliekamas „platusis“ auditas, įvertinamos 

visos mokyklos veiklos sritys; 

 

3.  Plačiojo įsivertinimo rezultatų 

apibendrinimas ir srities giluminiam 

įsivertinimui nustatymas. 

 

 

 

2018-01-11 

 

 

2018-02-15 iki 

2018-02-19 

 

2018-02-13 

 

 

 

VAK grupė 

 

 

VAK grupė 

 

 

VAK grupė 

III. Pasirinktos srities analizė 

1. Sudaroma darbo grupė pasirinktos srities 

analizei atlikti; 

 

2. Pirminių iliustracijų kūrimas darbo grupėse, 

pagalbinių rodiklių požymių nustatymas, 

vertinimo šaltinių ir metodų numatymas. 

Klausimynų sudarymas; 

 

3. Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas, 

vertinimo instrumentų rengimas, duomenų 

rinkimas ir apibendrinimas, rezultatų 

lyginimas su pateiktomis iliustracijomis. 

Pirminio varianto aptarimas. 

 

2018-02-13 

 

2018-02-20 

 

 

2018-02-27 

iki 2018-03-30 

 

Mokyklos 

vadovas 

 

Darbo grupė 

 

Darbo grupė 

IV. Atsiskaitymas ir informavimas 

 

1. Ataskaitos rengimas; 

 

 

2. Ataskaitos pristatymas. 

 

 

2018 balandžio 

mėn. 

 

2018  gegužės 

mėn. 

 

 

Darbo grupė 

 

 

Mokyklos 

vadovas 

  V. Planavimas 

 

1. „Giluminio“ audito rezultatų analizė; 

 

 

2018 gegužės 

 

 

Mokyklos 
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2. Susitarimas dėl mokyklos vizijos bei tikslų. 

Prioritetų nustatymas; 

 

3. Peržiūrės ir prisimins lopšelio-darželio 

veiklos kokybės įsivertinimo esminius 

principus, audito metodiką, pagalbinius 

rodiklius, institucijas, požymius; 

 

4. Sukuriama vidaus audito koordinavimo 

(VAK) grupė.  

mėn. 

 

2018 rugsėjo 

mėn. 

 

2018 rugsėjo 

mėn. 

 

 

 

2018 gruodžio 

mėn. 

vadovas 

 

Mokyklos 

vadovas 

 

Mokyklos 

vadovas 

 

 

 

Mokyklos 

vadovas 

 

Lopšelio-darželio „Pasaka“ veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė Gintarė Urbonienė 
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7    priedas 

 

7. LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA 

 

7.1.Mokytojų tarybos veikla 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas 

1. Strateginio plano 2014-2020 m. 

stebėsenos grupės vertinimo už 2017 m. 

pristatymas; 

2017 m. finansinė ataskaita. 

2018 m. veiklos plano pristatymas. 

Vidaus darbo tvarkos taisyklių 

pristatymas. 

2018 m.  

sausio mėn. 

Direktorė J. Leščiauskienė,  

Strateginio plano stebėsenos 

grupės nariai 

 

2. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

Švietimo ir mokslo ministerijos 

informacija; 

Kretingos švietimo skyriaus bei švietimo 

centro informacija; 

Prioritetų, tikslų ir uždavinių dermė 

ugdymo procese; 

Veiklos planavimo ir vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo dermė. 

 

2018 m. 

rugpjūčio mėn. 

Direktorė J. Leščiauskienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Kripienė 

3. 2018 m. veiklos plano aptarimas. 

Sėkmės, kliūtys, tobulintinos sritys 

2018 m. 

gruodžio mėn. 

Direktorė J. Leščiauskienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Kripienė, ūkio 

dalies vedėja  E. Lubienė, 

vyr. buhalterė R. 

Gailiuvienė, 

pedagogai 
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7.2 LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2018 M. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingi 

1. Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 

sudarymas 

2018-01-12 Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininkas, 

nariai 

2.  Lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės 

veiklos ataskaita už 2017 m 

Lėšų pagal LR paramos ir labdaros 

įstatymą (2%)  surinkimo iniciavimas, 

lėšų panaudojimo aptarimas 

2018 m.  

vasario mėn. 

Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininkas, 

nariai 

3. Lopšelio-darželio veiklų stebėjimas, 

dalyvavimas, aptarimas 

2018 m. Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininkas, 

nariai 

4. Veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas 

Lopšelio-darželio finansinės – ūkinės 

veiklos vertinimas, darbų planavimas 

2018 m. 

gegužės mėn. 

Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininkas, 

nariai 

5. Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 

aptarimas. Sėkmės, kliūtys, tobulintinos 

sritys 

2018 m. 

gruodžio mėn. 

Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininkas, 

nariai 

 
 

 


