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PATVIRTINTA 
Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 
direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. 
įsakymu Nr. V-9 

	
KREKENAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2019 metų veiklos planas (toliau – Planas) 

sudarytas vadovaujantis lopšelio-darželio 2017–2019 m. strateginiu planu, 2018 metais atlikto 
lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo medžiaga bei 2018 metų lopšelio-darželio veiklos 
plano įgyvendinimo analize.  

2. Atsižvelgus į metinio veiklos plano kūrimo darbo grupės narių siūlymus, švietimo būklę, 
bendruomenės poreikius, numatomi lopšelio-darželio veiklos metiniai tikslai, uždaviniai, 
apibrėžiami prioritetai ir priemonės uždaviniams įgyvendinti. 

3. Įgyvendinant planą, siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 
kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdytinių ugdymo(si) poreikius ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

4. Planą parengė direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtinta darbo 
grupė, atsižvelgdama į Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginį veiklos planą, 
patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-20 ir 
Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, 
patvirtintą Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. 
įsakymu Nr. V-12. 

5. Planą įgyvendins Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ (toliau–lopšelis-
darželis) administracija, pedagoginiai ir kiti darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). 

6.  Ikimokyklinio ugdymo pedagogai dirba pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo 
programą „Vaikystė žaliuoju taku“, kuri patvirtinta direktoriaus įsakymu 2018-03-21 Nr. V-17.  

7. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai vadovaujasi Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) 
programa, naudojant „Katino dienos“ mokymo priemones ir įgyvendinant tarptautinę ankstyvosios 
prevencijos programą „Zipio draugai“.  

8. Lopšelyje-darželyje papildomai vaikai ugdomi ritminių šokių ir krepšinio būreliuose. 
 

II SKYRIUS 
LOPŠELIO-DARŽELIO VIZIJA, MISIJA, PRIORITETAI 

 
9. Lopšelio-darželio vizija – kuriamas draugiškas, atviras, dialogiškas, emociškai saugus 

lopšelis-darželis, kuriame bendruomenė besimokanti, užtikrinanti turiningą vaiko gyvenimą 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, užtikrinanti gerus vaiko pasiekimus įvairiose 
ugdymosi srityse ir jo galias atitinkančią optimalią pažangą, ugdanti kompetencijas, brandinanti 
socialų, pilietišką, dorą asmenį mokyklai. 

10. Lopšelio-darželio misija – profesionalių ugdytojų pagalba lopšelis-darželis teikia 
kokybiškas ugdymo paslaugas, siekia vaiko ugdymo(si) sėkmės, ugdymą grindžia pamatinėmis 
humanistinėmis vertybėmis, vadovaujasi bendruomenės susitarimais ir mokymusi, teikia prioritetą 
atsakomybei už švarią ir saugią aplinką. 

11. Prioritetai: 
11.1. vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas; 
11.2 modernios, saugios ir pozityvios ugdymo(si) aplinkos puoselėjimas; 
11.3. vaikų gamtosauginis ugdymas. 
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III SKYRIUS  

2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

LYGINAMOJI SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

12. Ekonominiai veiksniai 
Finan-
siniai 
metai 

Mokinio 
krepšelio 

lėšos 

Valstybės 
biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Spec. 
lėšos 

2 % 
GPM 

Projek-
tai 

Iš viso 

2017 68 800 4 850 167 392 14 957 1 467 500 256 000 
2018 69 000 575 205 059 20 400 1 446 526 296 480 

 
13. Statistiniai duomenys apie vaikus, pedagogus, vadovus. 
13.1. Vaikų skaičiaus kaita per pastaruosius metus: 

 
Grupė 

2016-09-01 2017-09-01 2018-09-01 2018-12-31 
 

Vaikų skaičius Vaikų skaičius Vaikų skaičius Vaikų skaičius 
IU 54 52 62 63 
PU 14 14 17 17 
Iš viso 68 66 79 80 

 
13.2. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys, socialiai remtini vaikai: 

 
 

2017-09-01 2018-09-01 2018-12-31 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikai 16 (23 %) 16 (20,3 %) 16 (20 %) 
nedideli poreikiai 14 (20,5 %) 13 (16,5 %) 13 (16,2 %) 
vidutiniai 1(1,4 %) 0 1 (1,3 %) 
dideli 1(1,4 %) 2 (2,5 %) 1 (1,3 %) 

Socialiai remiami vaikai 
(pašalpa, nemokamas maitinimas) 

4 (5,8 %) 4 (5 %) 4 (5 %) 

Rizikos grupės šeimų vaikai 3 (4,4 %) 4 (5 %) 6 (7,5 %) 
 
13.3. Pedagogų skaičius ir kvalifikacinės kategorijos: 

Metai 
 

2016-09-01 2017-09-01 2018-09-01 

 skaičius % skaičius % skaičius % 
Iš viso pedagogų  10 10 9 
Mokytojų 1 10 % 1 10 % 1 11 % 
Vyresniųjų mokytojų 9 90 % 9 90 % 8 89 % 
Metodininkų 0 0 0 0 0 0 
Vadovai 2 2 2 
II kategorija 2 100 % 2 100 % 2 100 % 
III kategorija 0 0 0 0 0 0 
neatestuotų 0 0 0 0 0 0 

 
13.4. Vaikus, jų tėvus, pedagogus konsultuoja lopšelyje-darželyje dirbantys specialistai: 

logopedas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 
13.5. Lopšelyje-darželyje 2018 m. rugsėjo 1 d. dirbo 10 pedagoginių ir 14 nepedagoginių 

darbuotojų. 
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14. 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 
 

Stiprybės Silpnybės 
1. Užtikrinamas darželio pasiekiamumas atokiau 
gyvenantiems vaikams, jie vežiojami autobusu. 
2. Lopšelio-darželio paslaugos prieinamos visų 
socialinių grupių šeimoms. 
3. Sukurta svetinga, estetiška lopšelio-darželio 
aplinka, pritaikyta bendruomenės narių 
poreikiams. 
4. Aplinkos turtinimui efektyviai naudojamos  
2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos 
lėšos. 
5. Vyksta informacijos sklaida apie lopšelio-
darželio veiklą. 
6. Susiformavusios lopšelio-darželio tradicijos yra 
pripažįstamos ir puoselėjamos. 
7. Darbuotojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją ir 
geba taikyti įgytas žinias savo praktinėje veikloje. 
8. Siekiant ugdymo tęstinumo, sukaupta 
informacija apie vaiko pažangą, perduodama kitos 
pakopos ugdytojams. 
9. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 
ugdomi bendrose grupėse. 
 

1. Lauko edukacinių erdvių atnaujinimas ir 
lauko metodinių priemonių stoka. 
2. Nėra pedagogų iniciatyvos, siekti įgyti 
aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.  
3. Vaikai, kurie vežami autobusu namo, 
praranda galimybę praleisti visą dieną 
darželyje, sutrikdomas dienos miegas. 
 

Galimybės Grėsmės 
1. Nuolat puoselėti aplinkos vertybes: saugumą ir 
mikroklimatą. 
2. Aktyvinti bendruomenę bendrauti ir 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 
3. Naudotis  IKT teikiamomis galimybėmis. 
4. Taikyti naujus ugdymo metodus. 
5. Tėvai (globėjai) gali  prisidėti prie savo vaiko 
ugdymo. 
6. Sudaryti sąlygas vaikams ugdytis savo patyrimu 
natūraliai sąveikaujant su aplinka. 
7. Nuolat stebėti, atpažinti ir vertinti vaiko 
pasiekimus, pastebėti jo individualią pažangą. 
 

1. Tėvų pasyvumas, užimtumas, 
nepakankamas domėjimasis vaikų 
ugdymu(si). 
2. Daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi 
poreikiais. 
3.  Nesaugi kiemo  tvora,  aikštelės, takelių 
danga, kai kuri įranga.  

 
15. Veiklos kokybės įsivertinimas. 

Silpniausiai vertintini rodikliai: Geriausiai vertintini rodikliai: 
Etosas – 3,1 lygis. Ištekliai – 3,7 lygis. 
Vaiko ugdymo(si) pasiekimai – 3,1 lygis. Vaiko ugdymas ir ugdymasis – 3,4 lygis. 
Parama ir pagalba vaikui, šeimai – 3,2 lygis. Lopšelio-darželio valdymas – 3,3 lygis. 

 
Pasirinkta tobulinti veiklos sritį 1. Etosas, veiklos rodiklis 1.1. Mokyklos vertybės, 

pagalbinis rodiklis 1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika. Sieksime kurti ir plėtoti 
saugias lopšelio-darželio lauko edukacines erdves, estetiškas vidines bei grupių edukacines erdves, 
pritaikytas vaikų ugdymosi poreikiams. 
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IV SKYRIUS 

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
 

PRIORITETAS: vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas modernioje, saugioje ir pozityvioje 
ugdymo(si) aplinkoje. 
 
 
1 TIKSLAS. Saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą darželyje ir šeimoje. 
 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas Pasiekimo 
laikas  

Rezultatas 

 1.1. Vykdant 
įvairias veiklas, 
puoselėti 
bendruomenės 
narių 
partneriškus 
santykius, 
grindžiamus  
abipuse 
pagarba, 
darbštumu, 
nuoširdumu ir 
užuojauta.  

Tarptautinės vaikų 
socializacijos programos 
„Zipio draugai“ 
įgyvendinimas. 

Rita 
Petrauskienė 

Visus metus Ugdomos 
bendražmogiško
sios vertybės 
 

 „Alkoholio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos“ 
programos įgyvendinimas. 

Daiva 
Čeidienė 

 

Visus metus 

 „Gyvenimo įgūdžių“ 
programos įgyvendinimas. 

Virginija 
Lukšienė 

Visus metu 
 

Bendradarbiavimas su vaikų 
tėvais užtikrinant vaiko 
gerovę. 

VGK 
pirmininkė 

Irena 
Buzienė 

Visus metu 
 

Vaikams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių, pagalbos teikimas. 

Agnė 
Visockienė 

 

Visus metus 

Įvykus krizinei situacijai, 
krizės valdymo veiksmų 
numatymas. 

Irena 
Buzienė 

Visus metus 

Laisvės gynėjų dienos 
visuotinė pilietinė akcija 
„Atmintis gyva, nes liudija“. 

Danutė 
Ropienė 

Sausio 11 d. Ugdomas 
tautiškumas, 
pilietiškumas. 

Vaikų dailės darbelių paroda 
„Dovana gimtinei – vėliavėlių 
vėrinys papuoštas tautiniais 
ornamentais“  

Virginija 
Šašienė 

 

Vasario 14 d. 
 

Vasario 16-osios rytmetis 
„Mes – gintaro krašto 
piliečiai“. 

Virginija 
Šašienė 

 

Vasario 14 d. 

Vaikų meninių darbelių 
parodėlė „Mano mamytė 
gražiausia“. 

Rita 
Petrauskienė 

Gegužės 4 d. Ugdoma 
pagarba, meilė 
artimam 
žmogui. 

Etnokultūrinė žiemos 
saulėgrįžos vakaronė 
„Kalėdinio stebuklo 
belaukiant“. 

Grupių 
mokytojos 

Gruodžio  
18 d. 

Bendradarbiavi
mas su šeima.  
 

1.2. Puoselėti 
bendruomenėje 

Sveikatingumo diena.  
Sveikatos stiprinimo 

Aušra 
Džiugelytė 

Sausio  mėn. Projekto veiklos 
gerina vaikų 
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sveikos 
gyvensenos 
idėjas, kurti 
sveikatos  
ugdymo(si) 
aplinką. 

renginiai. sveikatą. 
Alkoholio, tabako ir kitų 
psichoaktyviųjų  medžiagų 
vartojimo prevencijos 
projektas „Įžvelk slypintį 
pavojų“ „Pelėdžiukų“ grupės 
bendruomenė. 
 

Rita 
Petrauskienė 

 

Kovo–
gegužės 

mėn. 
 

Projekto veiklos 
skatina sveikai 
gyventi. 

Sveikatos ugdymo projektas 
„Spalvotų pėdučių takeliu“ 
„Bitučių“ grupės 
bendruomenė. 
 

Vilma 
Survilienė 

Birželio  
3–7 d. 

Projekto veiklos 
gerina vaikų 
sveikatą. 

Tarptautinė vaikų gynimo 
diena. Vaikų saviraiškos 
šventė „Būsiu sveikas, jei 
judėsiu aš žvaliai“. 

Grupių 
mokytojos 

Vijoleta 
Kirpotienė 

Birželio 3 d. Bendradarbiavi
mas su šeima. 

Tarptautinė diena be 
automobilio „Saugiai į darželį 
– saugiai į namus“. 

Grupių 
mokytojos 

Rugsėjo  
23 d. 

Vaikai tobulina 
sveikatos 
saugojimo 
kompetenciją. 

Renginių savaitė „Rudenėlis 
kviečia žaist visus“. 
Tėvų ir vaikų kūrybinių 
darbelių paroda iš gamtinės 
medžiagos „Rudeninės 
skulptūros“ 

Grupių 
mokytojos 

Spalio mėn.  Bendradarbiavi
mas su šeima. 

 

1.3. Stiprinti 
vaikų 
socialinius 
įgūdžius, 
įtraukiant tėvus 
į vaikų 
ugdymą(si). 

Etnokultūrinė šventė. Žiemos 
palydos „Užgavėnių eitynės“. 

Virginija 
Lukšienė 

 

Kovo 5 d. Tėvai įtraukiami 
į įstaigos 
organizuojamus 
renginius.  

Kalbos savaitė „Išauskime 
draugystės ir kalbos kilimą“. 
 

Agnė 
Visockienė 

Kovo 4–8 d. Projekto veiklos 
skatina vaikų 
kompetencijas. 

Veiksmo savaitė BE 
PATYČIŲ 2019. 
 

Grupių 
mokytojos 

Kovo  
18–22 d. 

 

Stiprinami 
vaikų socialiniai 
įgūdžiai 

Tėvelių ir vaikų kūrybinių 
darbų paroda „Paukštelių 
sambūris“ 

Rita 
Petrauskienė 

Kovo 20 d. Tėvai įtraukiami 
į įstaigos 
organizuojamus 
renginius.  

Respublikinė praktinė  
konferencija „Gyvenimo 
įgūdžių ugdymas(is) 
įvairiapusėje įstaigos 
veikloje“ 

Irena 
Buzienė, 
Danutė 
Ropienė 

Balandžio 
11 d. 

Pedagogai 
dalinasi darbo 
patirtimi, 
rengiami 
pranešimai, 
vykdomos 
atviros veiklos. 

Akcija „DAROM 2019“ 
 

Grupių 
mokytojos 

Balandžio  
22 d. 

Ugdomoji 
veikla vykdoma 
kitose erdvėse. 
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Etnokultūrinė šventė „Su 
margučiais strykt pastrykt“. 

Daiva 
Čeidienė 

Balandžio 
 23 d. 

Projekto veiklos 
skatina vaikų 
kompetencijas. 

Panevėžio rajono 
ikimokyklinių įstaigų 
meninio deklamavimo 
konkursas, skirtas Motinos 
dienai „Žodžiai tepasako 
mano meilės dydį“ 

Danutė 
Ropienė 

Gegužės 9 d. Gabių vaikų 
ugdymas 

Bendradarbiavimas su tėvais 
siekiant vaiko ugdymosi 
pažangos. 

Grupių 
auklėtojos 

Gegužės  
20–24 d.  
Spalio  

21–25 d. 

Vykdomas 
bendradarbiavi
mas su šeima. 

Tarptautinė Šeimos diena.  
Atvirų durų dienos 
„Šeimadieniai“. 

Grupių 
mokytojos 

Gegužės 
mėn. 

Priešmokyklinio ugdymo 
grupės vaikų išleistuvės 
„Likite sveiki, žaisliukai“. 

Rita 
Petrauskienė 

Birželio 4 d. 

Mokslo ir žinių diena. 
Rytmetis „Rudenėlį 
pasitinkam“. 

Danutė 
Ropienė 

Rugsėjo 2 d. 
 

Etnokultūrinio ugdymo 
projektas „Mūsų krašto 
istorija“ „Pelėdžiukų“ grupės 
bendruomenė 

Rita 
Petrauskienė 

 

Spalio  
7–11 d.  

Projekto veiklos 
skatina vaikų 
kompetencijas. 

Pilietinio ir tautinio ugdymo 
projektas „Kas yra 
tolerancija?“ 

Rita 
Petrauskienė  
 

Lapkričio  
4–16 d. 

Tęsiamas 
bendradarbiavi
mas su Mykolo 
Antanaičio 
gimnazijos 1 
klasės mokytoja 
ir mokiniais. 

Bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais. 
Susitikimai su įvairių 
profesijų žmonėmis darželyje 
arba jų darbo vietose 

Grupių 
mokytojos  

 

Pagal 
susitarimą 

Ugdomoji 
veikla vykdoma 
kitose erdvėse. 

Grupių tėvų susirinkimai. Grupių 
mokytojos 

Pagal 
susitarimą 

Teikiamos 
konsultacijos 
vaikų ugdymo 
klausimais. 

1.4. Kurti 
saugias lauko 
edukacines 
erdves, didinant 
fizinį vaikų 
aktyvumą, 
taikant 
patrauklius 
veiklos 

1. Organizuoti pavasarinę 
bendruomenės talką įstaigoje 

Jūratė 
Januškienė 

Gegužės 
mėn. 

Sukurtos 
saugios, 
sveikatą 
stiprinančios 
edukacinės 
erdvės. 

2. Remontuoti  nesaugius 
lauko įrenginius. 

Jūratė 
Januškienė 

Iki liepos  
1 d. 

3. Įsigyti 1 lauko žaidimų 
įrenginį. 

Jūratė 
Januškienė 

Iki rugsėjo  
1 d. 

4. Atnaujinti nesaugią 
aikštelės dangą, kiemo 
takelius. 

Jūratė 
Januškienė 

Iki gruodžio 
31 d. 
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metodus, būdus 
ir priemones. 

5. Aptverti darželio teritoriją 
nauja tvora. 

Jūratė 
Januškienė 

Iki gruodžio 
31 d. 

6. Atnaujinti lauko lysves. IU mokytojo 
padėjėjos 

Iki gegužės 1 
d. 

7. Pastatyti futbolo vartus. Jūratė 
Januškienė 

Iki balandžio 
15 d. 

8. Įsigyti sandėliuką  lauko  
žaislams, dviratukams laikyti. 

Jūratė 
Januškienė 

Iki gruodžio 
31 d. 

9. Paruošti vaikų žaidimų 
aikštelę metinei patikrai 

Jūratė 
Januškienė 

Iki liepos 
mėn. 

 
PRIORITETAS: vaikų gamtosauginis ugdymas. 
 
 
2 TIKSLAS. Siekti ugdymo(si) kokybės, ugdant vaikų poreikį pažinti ir tyrinėti pasaulį. 
 
2.1. Ugdyti 
ekologinės 
kultūros 
pradmenis, 
formuojant 
teisingą požiūrį 
į save, 
artimiausią 
aplinką per 
praktinę 
aplinkosauginę 
veiklą. 

1. Aplinkosauginio ugdymo 
projektas „Tausokime gamtą“ 
„Drugelių“ grupės 
bendruomenei. 

Virginija 
Šašienė 

 

Kovo–
birželio mėn. 

Ugdomas 
aplinkos 
pažinimas, 
pažinimo 
kompetencija, 
mokosi 
tyrinėti. 

Rytmetis „Eglute, lik sveika“. Vijoleta 
Kirpotienė 

Sausio 7 d. 

Ekologinio ugdymo projektas 
„Žalias pasaulis“ „Kiškučių“ 
grupės bendruomenei. 

Virginija 
Lukšienė 

Gegužės 
mėn. 

Turistiniai žygiai arba 
edukacinės išvykos. 

Grupių  
mokytojos 

Pagal poreikį 

Medžių puošimo šventė.  
Akcija „Padėkim 
paukšteliams žiemą“. 

Irena Buzienė Gruodžio 2 d. 
 

2.2. Atnaujinti 
grupių erdves, 
papildyti jas 
ugdymosi 
priemonėmis 

Individualus kiekvienos 
grupės ugdymo priemonių 
atnaujinimas, bibliotekėlių 
papildymas. 

Grupių  
mokytojos 

Pagal poreikį Įsigyta naujų  
ugdymosi 
priemonių. 

2.3. Organizuoti 
projektines 
veiklas, ugdant 
STEAM 
kompetencijas. 

Gamtamokslinio ugdymo 
projektas „Gamtos paslaptys 
vaikų akimis“ „Nykštukų“ 
grupės bendruomenei 
 

Daiva 
Čeidienė 

 

Vasario–
lapkričio 

mėn. 
 

Projekto 
veiklos skatina 
vaikų 
kompetencijas, 
ugdymas 
vyksta kitose 
edukacinėse 
erdvėse. 

Pusiaužiemis. Žiemos šventė 
„Ūta, tūta  tai žiema! “ 

Vilma 
Survilienė 

Sausio 25 d. 

Žemės diena „Pavasaris kalba 
paukštelių balsu“. 

Rita 
Petrauskienė 

Kovo 20 d. 
 

Tarptautinė žemės diena. 
„Vaikai vaidina vaikams“. 
Gamtosauginis spektaklis. 

„Drugelių“ 
grupės 

bendruomenė 

Balandžio  
22 d. 

Vaikų muzikos mokyklos 
koncertai 

Vijoleta 
Kirpotienė 

Gegužės, 
gruodžio 

mėn. 
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2.4. Tobulinti 
pedagogų 
asmenines ir  
profesines 
kompetencijas.  
 

Dalyvauti kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose. 

Metodinė 
grupė 

Pagal poreikį Patobulintos 
mokytojų 
profesinės 
kompetencijos, 
stebimos 
efektyvesnės 
veiklos.  

Vesti/stebėti atviras veiklas ir 
jas aptarti. 

Metodinė 
grupė 

Pagal planą Mokytojai 
veda arba stebi 
bent po 1 
veiklą. 

Vykdyti patirties iš seminarų 
sklaidą. 

Metodinė 
grupė 

Pagal planą Vyksta 
kolegialus 
mokytojų 
mokymasis, 
naujovių 
taikymas 
ugdymo 
procese. 

Vykdyti lopšelio-darželio 
veiklos kokybės įsivertinimą. 

Įsivertinimo 
grupė 

Gruodžio 
mėn. 

Mokyklos 
bendruomenė 
įsivertina savo 
veiklą. 
Remiantis 
žemiausiomis 
vertėmis, 
rengiamos 
rekomendacijo
s lopšelio-
darželio 
veiklai 
tobulinti. 

Vykdyti mokytojų veiklos 
įsivertinimą, numatyti 
tobulinimo(si) kryptis. 

Visi 
pedagoginiai 
darbuotojai 

Sausio 
mėn. 

Sistemingas 
įsivertinimas 
skatina 
tikslingai 
tobulinti 
kompetencijas, 
siekti 
asmeninės 
pažangos. 

 
16. Mokytojų tarybos posėdžiai: 
 

Eil. 
Nr. 

Temos Atsakingi Laikas 

1. 1. 2019 m. veiklos plano projekto pristatymas. 
2. Šiuolaikiškas bendradarbiavimas su tėvais. 
3. Grupių bendruomenių, logopedo projektų 
pristatymas. 
4. Vaikų psichinės sveikatos puoselėjimas, 

Danutė Ropienė 
Virginija Lukšienė 

 
Grupių auklėtojos 

 

Sausio 18 d. 
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palankaus mikroklimato bendruomenėje kūrimas. Irena Buzienė 
2. 1. Gamtos patirtinė veikla vaikų pojūčiams ir 

estetiniams jausmams ugdyti. 
2. Lauko edukacinių erdvių tobulinimas. 
3. Pedagogų kvalifikacijos  tobulinimas bei įgytų 
pedagogų kompetencijų pritaikymas praktikoje. 

Daiva Čeidienė 
 

Danutė Ropienė 
Irena Buzienė 

Kovo 14 d. 

3. 1. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimui 
pasirenkama veiklos sritis. 
2. Vaikų sveikatos būklės analizė bei sveikatos 
sauga ir stiprinimas. 
3. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų 
pasirengimo mokyklai analizė. 
4. 2019–2020 m. m. priešmokyklinio ugdymo 
veiklos plano projekto rengimas. 
5. Ugdymo proceso organizavimas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupėse 2019 m. vasaros 
laikotarpiu. 
6. Netradicinių aplinkų naudojimas  ugdymo procese. 

Irena Buzienė 
 

Aušra Džiugelytė 
 

Rita Petrauskienė 
 

Danutė Ropienė 
 

Danutė Ropienė 
 
 

Virginija Šašienė 

Gegužės 16 d. 

4. 1. Pasirengimas naujiems 2019–2020 m. m.  
2. 2019–2020 m. m. priešmokyklinio ugdymo 
veiklos plano projekto pristatymas. 
3.Mokymas(is) prasideda nuo vaiko ir mokytojo 
tarpusavio ryšio. 

Danutė Ropienė 
Rita Petrauskienė 

 
Irena Buzienė 

 

Rugpjūčio  
30 d. 

5. 1. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo 
ataskaita. 
2. 2019 m. mokytojų metodinės ir kvalifikacijos 
kėlimo veiklos ataskaita.  
3. 2020 m. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 
planas. 
4. 2019 m. veiklos plano įsivertinimas. 
5. 2020 m. veiklos plano projekto rengimas. 
6. Bendrieji sveikos gyvensenos ir prevencijos 
klausimai. Suteiktos individualios konsultavimo 
paslaugos lopšelio-darželio bendruomenei. 
7. Logopedės Agnės Visockienės darbo veiklos 
ataskaita už 2019 m. 
8. Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 
2019 m. 

Irena Buzienė 
 

Irena Buzienė 
 

Irena Buzienė 
 

Danutė Ropienė 
Danutė Ropienė 

Aušra Džiugelytė 
 
 

Agnė Visockienė 
 

Irena Buzienė 

Gruodžio 13 d. 

 
17. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai: 
 

Eil. 
Nr. 

Temos Atsakingi Laikas 

1. 1.Suderinti pagalbos gavėjų sąrašus su PPT. 
2. Lietuvių kalbos savaitės organizavimas. 
3. 2019 m. VGK veiklos plano parengimas. 
4. 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos paraiškos teikimas. 

Agnė Visockienė 
Agnė Visockienė 

Irena Buzienė 
Irena Buzienė 

Sausio 15 d. 

2. 1. Vaiko gerovės komisijos narių koordinuojamos 
veiklos įsivertinimo pristatymas. 

Irena Buzienė 
 

Gegužės  
15 d. 
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 2. Pozityvių vertybių puoselėjimas bendruomenėje. 
3.Vaikų saviraiškos tenkinimas. 

Rita Petrauskienė 
Daiva Čeidienė 

Virginija Lukšienė 
Irena Buzienė 

Agnė Visockienė 

 

3. 1.Vaiko gerovės komisijos narių koordinuojamos 
veiklos situacijos lopšelyje-darželyje įsivertinimas.  
2. Logopedės Agnės Visockienės darbo veiklos 
ataskaita už 2019 m. 
3. Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už  
2019 m. 

Irena Buzienė 
Rita Petrauskienė 
Agnė Visockienė 
Daiva Čeidienė 

Virginija Lukšienė 

Gruodžio 
21d. 

 
18. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai: 

 
Eil.
Nr. 

Temos Atsakingi Laikas 

1. 1. 2018 m. veiklos plano įsivertinimas. 
2. 2019 m. veiklos plano projekto pristatymas. 
3. Bendruomenės bendradarbiavimo skatinimas 
aktyvia partneryste. 

Irena Buzienė 
Danutė Ropienė 

Jūratė Januškienė 

Sausio 25 d. 

2. 1. 2019 m. finansinių išteklių paskirstymas. 
2. Bendruomenės įtraukimas į lauko erdvių 
tobulinimą. 

Renata Masiokienė 
Jūratė Januškienė  

Kovo 22 d. 

3. 1. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimui 
pasirenkama veiklos sritis. 
2. VGK 2018–2019 m. m. veiklos ataskaita. 
3. Lopšelio-darželio darbo vasaros laikotarpiu 
galimybės. 
4. Lopšelio-darželio tarybos ataskaitos rengimas. 

Irena Buzienė 
 

Irena Buzienė 
Danutė Ropienė 

 
Virginija Lukšienė 

Gegužės 24 d. 

4. 1. 2019–2020 m. m. piešmokyklinio ugdymo grupės 
veiklos plano projekto pristatymas. 
2. Lopšelio-darželio tarybos ataskaita už  
2018–2019 m. m. 

Rita Petrauskienė 
 

Virginija Lukšienė 

Rugsėjo 6 d. 

5. 1. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo 
ataskaita. 
2. 2019 m. mokytojų metodinės ir kvalifikacijos 
kėlimo veiklos ataskaita.  
3. 2020 m. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 
planas. 
4. 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo analizė. 
5. 2020 m. veiklos plano projekto rengimas. 
6. 2019 m. finansinių išteklių panaudojimo ataskaita. 

Irena Buzienė 
 

Irena Buzienė 
 

Irena Buzienė 
 

Danutė Ropienė 
Danutė Ropienė 

Renata Masiokienė 

Gruodžio  
20 d.  

 

 
19. Mokytojų metodinės grupės posėdžiai: 

 
Eil.
Nr. 

Temos Atsakingi Laikas 

1. 1. Mokytojos Giedrės Lindautaitės atvira veikla. 
2. Pagalba tėvams, siekiant padėti veiksmingai ugdyti 
vaikus namuose. 

Giedrė Lindautaitė 
Rita Petrauskienė 

 

Vasario 20 d. 
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 3. Vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių stiprinimas. 
4. 2019 m. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas. 
5. IKT taikymas ugdymo procese. 

Virginija Šašienė 
Irena Buzienė 

 
Giedrė Survilienė 

 

2. 1. Vyresn. mokytojos Ritos Petrauskienės atvira 
veikla. 
2. Aktyviųjų veiklų panaudojimas ugdant vaikų 
kalbinius gebėjimus.  
3. Sąlygų sudarymas tėvams stebėti bei dalyvauti 
ugdomojoje veikloje. 
4. Informacijos apie vaiko pažangą perdavimas 
aukštesnės pakopos ugdytojams. 

Rita Petrauskienė 
 

Giedrė Lindautaitė 
 

Danutė Ropienė 
 

Irena Buzienė 

Gegužės 14 d. 

3. 1. Vyresn. mokytojos Irenos Buzienės atvira veikla. 
2. Vaikų aktyvumo skatinimas. 
3. IT ir vaikų sveikata. 
4. Skaitymo įpročių ugdymas – skaitančios aplinkos 
kūrimas. 

Irena Buzienė 
Vilma Survilienė 
Daiva Čeidienė 

Giedrė Survilienė 

Lapkričio  
22 d. 

 
 

V SKYRIUS 
LAUKIAMAS REZULTATAS 

 
20. Įgyvendinus uždavinius: 
20.1. patobulintos lauko edukacinės aplinkos; 
20.2. šeima ir darželis saugo bei stiprina vaikų sveikatą; 
20.2. pagerinta bendruomenės ekologinė kultūra; 
20.3. darbuotojai geba tobulėti ir keistis, reaguoja į šiuolaikinius pokyčius. 

 
VI SKYRIUS 

 LĖŠŲ ŠALTINIAI  
 

21. Planui įgyvendinti skiriama savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiosios 
tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšos, 2 procentų paramos lėšos. 
 

VII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
22. Plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
23. Priežiūrą vykdo lopšelio-darželio direktorius. 
24. Už plano vykdymą atsiskaitoma lopšelio-darželio savivaldos institucijoms. 

_________________________ 
 
APTARTA  
Mokytojų tarybos 2019 m. sausio 18 d. posėdžio protokolas Nr. TM-1 
 
 
PRITARTA 
Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ tarybos   
2019 m. sausio 25 d. posėdžio protokolas Nr. T- 1  
 


