
 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 2017 – 2019 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 

ĮGYVENDINIMO 

2017 – 2018 M.M. VEIKLOS PLANAS 

       

2017 – 2018 m. veiklos programa pagrįsta 2017 – 2019 m. strateginio plėtros plano tikslais: 

 

 Į vaiką orientuoto ugdymo organizavimas. 

 Įstaigos valdymo kaita. 

 Efektyvios organizacijos kūrimas. 

 

2017 – 2018m.m. prioritetinės sritys: 

 

 Į vaiką orientuotas ugdymas, vertinimu r įsivertinimu grįsta ugdymo kokybės kultūra. 

 Saugus, sveikas, žaidžiantis ir kūrybiškas vaikas. 

 Visapusiškos paramos ir pagalbos vaikui ir šeimai teikimas. 

 Ori, atsakinga, atvira ir besimokanti bendruomenė. 



 

 

1 prioritetas . Į VAIKĄ ORIENTUOTAS UGDYMAS, VERTINIMU IR ĮSIVERTINIMU GRĮSTA UGDYMO KOKYBĖS KULTŪRA 

1 Tikslas :  Užtikrinti ugdymo kokybę 

  Uždaviniai 

Priemonės 

Rezultatas, kriterijai 

 

Terminas 

 

 Atsakingi 

vykdytojai 

 

Finansavimo 

šaltinis 

1 1 Remiantis 

vaikų 

poreikiais 

tikslingai 

optimizuoti 

ugdymo 

turinį, 

nukreiptą į 

vaikų 

pasiekimų 

pažangą.  

 Rengti ugdymo turinio ir ugdymo proceso  planavimo 

dokumentus. 

 Ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo(si) programa. 

 Kokybiškai organizuoti ugdomąsias veiklas, siekti 

subalansuoto vaiko ugdymo, skatinant vaiką veikti per 

žaidimą. 

 Taikyti šiuolaikiškas ugdymo technologijas, orientuotas 

į spontaniško ir pedagogo inicijuoto vaiko ugdymo 

dermę. 

 Stebėti ir analizuoti pedagogų ugdymo proceso 

organizavimą. 

 Tirti ir analizuoti adaptacijos ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybę. 

 Kurti struktūrizuotą, tinkamą ugdymo(si) aplinką. 

 Laiduoti ugdymo (si) tęstinumą. 

2017 m. rugsėjo mėn. 

 

 

 

 

 

 

Pagal parengtą planą. 

 

 

 

 Direkt. pav. ugd. 

S. Sadauskienė. 

Grupių auklėtojos. 

Metodinių grupių 

koordinatorės. 

 

 

Grupių auklėtojos, 

kiti specialistai. 

 

 

 

- 

MK 

 

         Spec. l.        

1 2 Stebėti ir vertinti 

vaiko ugdymo(si) 

procesą, 

pasiekimus 

rezultatą. 

 Kaupti informaciją apie vaiko pažangą (stebėti, 

klausytis, žymėti, fiksuoti). 

 Vertinant vaiko pažangą, vadovautis Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu  2014 

 Kaupti vaiko darbų aplanką. 

 Vaiko pažangą fiksuoti kompetencijų lentelėje, grafinėje 

lentelėje. 

 Į vaikų  pažangos vertinimo procesą įtraukti tėvus, 

organizuojant individualias konsultacijas. 

 Vertinant vaiką, bendradarbiauti su kitais įstaigos 

specialistais. 

Per mokslo metus.  

Direktorės pavad. 

ugd.  

S. Sadauskienė. 

Grupių auklėtojos. 

Kiti specialistai. 

 

- 

 

MK 

Spec. l. 

 

 

1 3 Laiduoti ugdymo 

tęstinumą. 

 Organizuoti apvalaus stalo diskusijas tarp vyresniųjų 

grupių ir PU grupių auklėtojų. „Vaikų ugdymo 

tęstinumas“ 

Per mokslo metus. 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui S. 

- 

 

MK 

Spec. l. 



 Ikimokyklinę ugdymo programą derinti su PU 

numatytais ugdymo(si) rezultatais. 

 Organizuoti susitikimus su Kalnėnų pagrindinės 

mokyklos, Ventos progimnazijos mokyklos pradinių. 

klasių mokytojomis. 

 Lankytis mokyklose, susipažįstant su jų mokymosi 

aplinka, ugdymo programomis. 

Per mokslo metus. 

Pagal parengtą planą. 

 

 

Sadauskienė. PU 

grupių auklėtojos. 

Vyresniųjų grupių 

auklėtojos. 

 

 

 

1 

 

4 

 

Ugdyti vaikų 

iniciatyvą būti 

aktyviais darželio 

bendruomenės 

nariais 

 

 Parengti ir įgyvendinti vaikų tarybos planą, vykdyti 

vaikų tarybos veiklą. 

 Rengti vaikų tarybos susirinkimus. 

 Bendradarbiauti su rajono ikimokyklinių įstaigų 

„Berželis“, „Buratinas“, „Giliukas“ vaikais. 

 Dalyvauti gabių vaikų konkursuose, atstovauti įstaigą. 

 Dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose, akcijose 

(globoti įstaigos jaunesniųjų grupių vaikus, globoti 

gyvūnus, draugauti su globojamų šeimynų vaikais). 

   

2 Prioritetas  SAUGUS, SVEIKAS, ŽAIDŽIANTIS IR KŪRYBIŠKAS VAIKAS. 

2.1 Tikslas- skatinti vaiko ugdymą (si) akcentuojant fizilioginį, psichologinį vaiko saugumą, bei sveikatą. 

  Uždaviniai 

Priemonės 

Rezultatas, kriterijai 

 

Terminas 

 

Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

Šaltinis 

2 1.1 Orentuoti 

ugdymą į vaikų 

saugumą, 

aktyvumą, 

sveikos 

gyvensenos 

nuostatas. 

 Dalyvavimas asociacijos “Sveikatos  želmenėliai“ 

veikloje. 

 Dalyvauti vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje 

„Zipio draugai“. 

 Savaitės projektas “Augame saugūs” 

 

 

 Programa “Sveikatos takeliu”. 

 

 Vaisių programos vykdymas 

 Prevencinė “Alkocholio ir tabako” programa. 

 

Per mokslo metus 

 

Pagal parengtą planą. 

 

Spalio, lapkričio mėn. 

 

 

Pagal parengtą planą. 
 

 

Per mokslo metus 

 

 

 Per mokslo metus. 

 

 

Darželio 

pedagogės 

PU pedagogė  

E.Matutienė. 

„Sveikuoliukas” 

PU pedg. 

E.Matutienė 

Darželio 

pedagogės. 

 

Dietistė Greta 

Gustytė 

 

Vyresniųjų 

grupių auklėtojos. 

 

 

 

MK 

Spec. l. 



 

 Rajoninis renginys “Sveikuolių sveikuoliai” 

 Rudeninė švaros akcija gamtoje “Rudens lapų 

šurmulys” 

 Tolerancijos diena 

 Prevencinis kalbos ugdymo projektas “Miklūs piršteliai, 

judrus liežuvis- graži kalba” 

 Akcija “ Aš bėgu” 

 Veiksmo savaitė “ Be patyčių” 

 PU grupių vaikų ir jų tėvelių sporto šventė Tirkšlių 

pušyne. 

 Akcija   “Kaip praleisti saugiai vasarą“       

 Fizinio aktyvumo skatinimas- kūno kultūros užsiėmimų 

kokybės gerinimas. 

 Edukacinės valandėlės grupėse. 

 Tėvų dalyvavimas bendrose  akcijose, konkursuose, 

parodėlėse, varžybose ir kasdieninės sportinės veiklos 

įgyvendinime. 

 Įvairūs lankstinukai, straipsniai sveikatinimo temomis. 

 Įdėjų bankas pildomas. 

 

 

Per mokslo metus. 

 

Spalio mėn. 

Lapkričio mėn. 

 

Sausis ,vasaris 

                                                           

Balandžio mėn. 

Balandžio mėn. 

Balandžio mėn. 

Gegužės mėn. 

Per mokslo metus                                 

Per mokslo metus 

                                                      

Per mokslo metus 

                                     

Per mokslo metus 

 

 Per mokslo metus 

 

PU pedgogė 

Erika Matutienė 

Darželio 

auklėtojos 

 

PU Pedagogės. 

“Kibirkštėlė“ 

Logopedė 

S.Jankauskienė 

                        

PU pedagogė 

Erika Matutienė.  

Darželio 

auklėtojos. 

PU  pedagogės 

 

Vyresniųjų 

grupių auklėtojos 

 

 

Kūno kultūros 

pedagogė Rita 

Burlakovienė 

 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė 

 

Auklėtojos, 

GMP, 

Sveikuoliuko 

narės 

 

 

 

2.2 Tikslas:  Skatinti vaiko kūrybišką ugdymą(si), plėtoti vaiko žaidimą. 



  Uždaviniai 

Priemonės 

Rezultatas, kriterijai Terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

Šaltinis 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudaryti sąlygas 

kiekvieno vaiko 

kūrybiškumui, 

saviraiškai 

atsiskleisti, 

skatinti vaiko 

vaizduotę 

 

 

 

 Atvažiuojantys teatrai, spektakliai, koncertai. 

 

 Vasaros palydėtuvės “Kaip smagu, kai mes vėl kartu” 

 

 Padėkos vakaras. 

 

 Rudens mandalos kūrimas 

 

 Rudens spalvų žaismas 

 

 Paroda iš antrinių žal. „Transporto priemonė” 

 

 Kalėdos 

 

 Atsisveikinimas su Kalėdų eglute. Trys karaliai. 

 Dainų dainelė 

 

 Projektas-paroda „Žiemos raštai kitaip” 

 

 Atmintis gyva, nes liudija. 

 

 Vasario16-oji 

 Kovo 11-oji. Šventinis rytmetys grupėse. 

 Lobio ieškotojai 

 

 Projektas „Batukų kelionė” 

 

 Projektas „Linksmosios keverzonės” 

 

 Velykos“ Rieda margučiai- džiaugias vaikučiai” 

 Projektas“ Bitute pilkoji iš kur medų nešioji“ 

 

 „Spalvotas skėtis“ 

 

 Šventė „Muzika  tarp žiedų ir vėjo”. 

Per mokslo metus 

 

Rugsėjo mėn.  

 

Rugsėjo mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Spalio mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

 

Gruodžio mėn 

 

         Sausio mėn. 

Gruodis, sausis. 

 

Sausis, vasaris. 

 

       Sausio mėn. 

       Vasario mėn. 

        

      Kovo mėn. 

Kovas, balandis. 

 

Balandžio mėn. 

 

      Balandžio mėn. 

 

Balandžio mėn. 

          

        Pavasaris 

 

         Pavasaris 

 

         Pavasaris 

 

Direkt. 

pavaduotoja 

ugdymui 

S.Sadauskienė, 

“Kibirkštėlės” 

komanda ir 

auklėtojos. 

E.Matutienė, 

S.Kairienė, 

R.Skirmontienė 

Direkt. 

pavaduotoja 

ugdymui 

S.Sadauskienė, 

“Kibirkštėlės” 

komanda ir 

auklėtojos. 

GMP ir auklėtojos. 

Dailės pedagogė 

E.Butaitė, vyresn. 

gr. auklėtojos. 

Vyresn. gr. 

auklėtojos 

Meninio ugdymo 

pedagogė R. 

Skirmontienė ir 

auklėtojos 

 

„Kibirkštėlės“ 

komanda 

Meninio ugd. 

Pedagogė 

R.Skirmontienė 

Dailės pedagogė 

E.Butaitė, PU 

pedagogės. 

Grupių auklėtojos.  

- 

Finansuoja tėvai. 

 

 

 

 

 

 

MK 

 

Spec.l. 



 

 

 Moterų ansamblis”Kibirkštėlė” 

 

 

 Įdėjų bankas pildomas 

 

 

Per mokslo metus 

 

Per mokslo metus 

 

“Kibirkštėlės“ 

komanda ir 

auklėtojos 

 

“Kibirkštėlės“ 

moterų ansamblis 

 

Darželio 

bendruomenė. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plėtoti vaiko 

spontaninį 

žaidimą 

 

 

 

 

 

 Gerosios patirties sklaida. Pranešimas. 

 

 Projektas „Velykiniai žaidimai vaikams, margučių 

ridenimo turnyras”. 

 

 Regioninė konferencija “Meno terapija vaiko žaidime” 

 

 Įdėjų bankas pildomas. 

 

Per mokslo metus. 

 

Kovas, balandis. 

 

 

Balandžio mėn. 

 

Per mokslo metus 

 

 

Direkt.pavad. 

ugdymui 

S.Sadauskienė 

Ir auklėtojos. 

Vidurn. gr. 

auklėtojos, dail. 

pedg. E.Butaitė. 

Dail.terp. pedagogė 

E.Butaitė 

 

 

 

 

 

MK  

 

Spec. l. 

2 2.3 Ugdyti vaikų 

ekologiškumą 

 Projektas „Grupė lauke- atvira ugdymosi aplinka” 

 Diena be automobilio 

 Akcija” Ištiesiu savo ranką keturkojams” 

 Akcija „Už trupinėlį – čiulbėsiu vasarėle“ 

 “Baltasis badas miško žvėreliams” 

 “Žemė mūsų namai” 

Per mokslo metus 

Rugsėjo mėn. 

Vasaris 

Sausis 

Sausis 

Balandis 

Gegužis 

Direkt.pavd.ugdym. 

S.Sadauskienė, 

aukl. 

D.Ružauskienė 

 

 

 

GMP, Darželio 

bendruomenė 

 

MK 

Spec.l. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Akcija “Darom” 

 Akcija” Mes rušiuojame” 

 Įdėjų bankas pildomas 

Per mokslo metus 

Per mokslo metus 

Per mokslo metus 

 



 

3 prioritetas. VISAPUSIŠKOS PARAMOS IR PAGALBOS VAIKUI IR ŠEIMAI TEIKIMAS. 

3.1 Tikslas: Visapusiškai tenkinti ugdytinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymąsi.       

 

  Uždaviniai  

Priemonės 

 

Rezultatai, kriterijai Terminas 

 

Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

Šaltinis 

3 1.1 Nustatyti 

ugdytinių 

specialiuosius 

ugdymo(-si) 

poreikius ir juos 

pagal galimybes 

tenkinti 

 Sudaryti švietimo pagalbos gavėjų sąrašą ir patvirtinti 

PPT. 

 

 Sudaryti logopedo pagalbos gavėjų sąrašą ir patvirtinti 

PPT. 

 

 Parašyti logopedinių pratybų programą vaikams, 

turintiems kalbos sutrikimų. 

 Teikti logopedo pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir/ar 

komunikacijos sutrikimų, pratybų metu. 

2017 rugsėjis 

 

2017 rugsėjis 

 

2017 rugsėjis 

 

Per mokslo metus 

VGK  

Logopedė 

Logopedė 

Logopedė 

 

 

MK 

Spec. l. 

3 1.2 Bendrauti ir 

bendradarbiauti 

su ugdytinių 

tėvais, 

Pedagogine 

psichologine 

tarnyba bei kitais 

socialiniais 

partneriais 

 Vykdyti individualias konsultacijas tėvams. 

 Dalyvauti tėvų susirinkimuose.  

 Gavus tėvų sutikimą, siųsti vaikus įvertinti į PPT. 

 Bendradarbiauti su l.d. „Eglutė“ logopede ir vaikais, 

turinčiais kalbos ir komunikacijų sutrikimų. 

Pagal poreikį/ visus 

mokslo metus 

Pagal poreikį/ visus 

mokslo metus 

2018 kovas /balandis  

VGK 

VGK 

VGK 

 

Logopedė 

 

 

 

MK 

Spec. l. 

3 1.3 Parengti vaiko 

gerovės komisijos 

veiklos planavimo 

dokumentus 

 Parengti vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašą. 

 Parengti krizių valdymo planą.  

 Parengti krizių valdymo tvarkos aprašą.  

 Sudaryti vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2017- 

2017 rugsėjis 

2017 rugsėjis 

2017 rugsėjis 

2017 rugsėjis 

 

VGK  

VGK 

VGK pirmininkas 

VGK pirmininkas 

VGK pirmininkas 

 

 

 

MK 

Spec. l. 



2018 m.m.  

 Organizuoti VGK posėdžius. 

 Parengti VGK veiklos ataskaitą.  

 Parengti logopedės darbo ataskaitą.  

Per mokslo metus 

2018 birželis 

2018 birželis 

VGK pirmininkas 

VGK pirmininkas 

Logopedė 

3.2 Tikslas: Bendradarbiauti pedagogams, šeimai ir kitiems specialistams, atliekant specialiųjų poreikių vaikų pasiekimų vertinimą (pagal ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašą).       

 

  Uždaviniai  

Priemonės 

 

Rezultatai, kriterijai Terminas 

 

Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

Šaltinis 

3 2.1  Bendradarbiauti 

pedagogams su 

kitais 

specialistais, 

atliekant 

specialiųjų 

poreikių vaiko 

pasiekimų 

vertinimą 

 Kartu užpildyti ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, pasiekimų aprašą ir 

grafiką. 

Pagal poreikį/ visus 

mokslo metus  

Grupių auklėtojos, 

tėvai ir kt. 

specialistai 

 

 

MK 

Spec. l. 

3 2.2 Informuoti tėvus 

apie specialiųjų 

poreikių vaiko 

pasiekimų 

vertinimą 

 Supažindinti tėvus su vaiko pasiekimų aprašu ir grafiku.  Pagal poreik/ visus 

mokslo metus 

Grupių auklėtojos, 

tėvai ir kt. 

specialistai 

MK 

Spec. l. 

 

3.3 Tikslas: Vykdyti prevencinę veiklą, susijusią su ugdytiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

  Uždaviniai  

Priemonės 

 

Rezultatai, kriterijai Terminas 

 

Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

Šaltinis 



 

3 3.1 Teikti netradicinę 

pagalbą 

specialiųjų 

poreikių vaikams 

 Vesti terapinius užsiėmimus dailės studijoje. 

 

 Vykdyti logopedinį projektą antrojo jaunesniojo amžiaus 

grupėse „Miklūs piršteliai, judrus liežuvis – graži vaiko 

kalba“. 

 Vykdyti bendrą muzikos, sporto ir kalbos projektą „Lobio 

ieškotojai“ 

Per mokslo metus  

 

2018 sausis/vasaris 

 

 

2018 vasaris 

Dailės pedagogė E. 

Butaitė 

Logopedė S. 

Jankauskienė 

Logopedė S. 

Jankauskienė, 

Meninio ugdymo 

pedagogė R. 

Skirmontienė, 10 

gr. pedagogės R. 

Drungilienė ir V. 

Mačiukienė 

MK 

Spec. l. 

 

MK 

Spec. l. 

 

 

MK 

Spec. l. 

 

 

MK 

Spec. l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 prioritetas . ORI  IR ATSAKINGA, ATVIRA IR BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ 

1 Tikslas :  Kurti mokyklą, kaip nuolat besimokančią organizaciją. 

  Uždaviniai 

Priemonės 

Rezultatas, kriterijai 

 

Terminas 

 

 Atsakingi 

vykdytojai 

 

Finansavimo 

šaltinis 

4 1 Stiprinti įstaigos 

savivaldos 

organų 

funkcionavimą. 

 Organizuoti pedagogų tarybos posėdžius, metodinius 

pasitarimus, mokyklos tarybos susirinkimus. 

 Rengti planavimo dokumentus. 

 Mokyklos tarybos sudėtį papildyti naujais nariais (tėvų 

atstovai) 

2017 m. rugsėjo mėn 

Pagal parengtą planą. 

 

 

 Direkt. pav. ugd. 

S. Sadauskienė.  

Mokyklos tarytba. 

 

 

 

- 

MK 

 

         Spec. l.        

4 2 Skatinti tėvų aktyvų 

dalyvavimą 

ugdomajame  

procese. 

 Bendrų projektų su šeima inicijavimas. 

 Apskritojo stalo diskusijos su tėvais aktualiais 

klausimais. 

 Projekto „Auklėtoja dviem valandom“ vykdymas 

 Tėvų informavimas ir švietimas, glaudus 

bendradarbiavimas (internetinis puslapis, elektroniniai 

paštai, laiškai, pokalbiai). 

 Į vaikų  pažangos vertinimo procesą įtraukti tėvus, 

organizuoti individualias konsultacijas. 

 Tėvų dienos įstaigoje. 

Per mokslo metus. 

Pagal parengtą planą. 

 

Direktorės pavad. 

ugd.  

S. Sadauskienė. 

Grupių auklėtojos. 

Kiti specialistai. 

Tėvai. 

 

- 

 

MK 

Spec. l. 

 

 

4 3 Skatinti pedagogų 

profesinę 

kompetenciją, 

gerosios patirties 

sklaidą. 

 Apvalaus stalo diskusijos ugdymo organizavimo 

klausimais, ugdymo tęstinumo klausimais. 

 Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

organizavimas ir plėtra. 

 Pedagogų atestacija. 

 Metų įsivertinimas, refleksija, lūkesčiai. 

 SSGG analizė, apklausa. 

 Dalyvavimas rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų 

metodinio būrelio veikloje. 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginiai. 

 Metodinė pagalba mažesnę patirtį turintiems 

pedagogams. 

Per mokslo metus. 

 

Per mokslo metus. 

Pagal parengtą planą. 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui S. 

Sadauskienė. PU 

grupių auklėtojos. 

Vyresniųjų grupių 

auklėtojos. 

 

- 

 

MK 

Spec. l. 

 



 

 

Programą rengė: 

Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ darbo grupės nariai: Direktorės pavaduotoja ugdymui S. Sadauskienė, vyr. logopedė S. Jankauskienė, 

auklėtoja D. Ružauskienė, auklėtoja E. Butaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė S. Končiūtė. 

Suderinta:     

Įstaigos tarybos pirmininkė 

Regina Mažirimienė 

 

2017 09 28 

Mažeikiai 

 

 Skype pagalba organizuoti susitikimą forumą su 

Kroatijos respublikos Zadaro ikimokyklinės įstaigos 

pedagogais. 

 Atvirų veiklų tarp pedagogų organizavimas. 

 Straipsnių spaudai, televizijai rengimas, PU ugdymo, 

sveikatos, ekologijoskūrybiškumo, kitomis 

pedagoginėmis temomis. 

 Lankymąsis internetiniuose puslapiuose  

www.ikimokyklinis.lt, www.upc.lt, www.smm.lt 

 Pildomas mokytojų kompetencijos aplankas, asmens 

byla. 

http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.upc.lt/
http://www.smm.lt/

