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ALYTAUS LOPŠELIO–DARŽELIO „LINELIS“
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROS ŽINIOS
Alytaus lopšelis-darželis yra valstybinė ugdymo įstaiga, priklausanti Alytaus savivaldybei.
Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir
kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos nutarimais, švietimo ir mokslo
ministerijos norminiais aktais ir patvirtintais darželio nuostatais. Linelio darželio-lopšelio veiklą
koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinis ugdymas
(su priešmokyklinio ugdymo grupe). Lopšelyje-darželyje dirba 42 darbuotojai iš jų 21 pedagogas.
Darbo režimas – penkiadienis.
2017–2018 m. m. darželyje sukomplektuota 11 grupių: 3 lopšelio grupės – 45 vaikai, 6
darželio grupės – 133 vaikai, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės – 44 vaikai.
Lopšelį-darželį lanko 222 vaikai.
Integruota 51 specialiųjų poreikių vaikas, turintis kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų,
kuriems pagalbą teikia logopedas. 3 vaikai turi negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes
Data

Vaikų
skaičius
lopšelio
grupėse

2017-09-01 15, 15, 15

Iš viso Vaikų
vaikų skaičius
lopšelio darželio
grupėse grupėse
45

23, 22, 22,
23, 22, 21

Iš viso
vaikų
darželio
grupėse
133

Vaikų
skaičius
Iš viso
priešmokyklinėse vaikų
grupėse
44

222

Iš jų
spec.
poreikių
51

Vaikų, atleistų nuo mokesčio už neformalųjį švietimą, skaičius
Vaikų
Moka už teikiamą
Moka už teikiamą
Nemoka už teikiamą
skaičius
neformalųjį
neformalųjį švietimą
neformalųjį
švietimą 100%
50%
švietimą
2017-10-01
222
169
41
12
Data

Lopšelio-darželio darbuotojai
Eil.Nr.
Lopšelio-darželio darbuotojai
1.
Administracijos darbuotojai
2.
Pedagoginiai darbuotojai
3.
Aptarnaujantis personalas
Iš viso:

Darbuotojų skaičius
3
21
19
43

Duomenys apie pedagogų kvalifikaciją
Eil.
Lopšelio-darželio darbuotojai
Nr.
1.
Pedagoginių darbuotojų skaičius
Iš jų :
pedagogų, dirbančių pagrindinėse pareigose
pedagogų, dirbančių ne pagrindinėse pareigose
2.
Atestuotų pedagogų skaičius:
turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo eksperto kvalifikacinę kategoriją
turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinę
kategoriją
turinčių vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją
turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinę kategoriją
turinčių muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją
turinčių logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją
3.
Neatestuotų pedagogų skaičius

2017-12-01
21
21
0
21
–
3
13
3
–
1
1
–

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas
pagal amžių: nuo 20 iki 30 metų amžiaus – 2; nuo 30 iki 40 metų amžiaus – 2; nuo 40 iki 50 metų
amžiaus – 7; 50 metų ir vyresni – 9, pensinio amžiaus – 1.
Ugdymo programos
Ikimokyklinio amžiaus grupių vaikai ugdomi vadovaujantis lopšelio-darželio „Linelis“
ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio amžiaus grupėse ugdymas vyksta vadovaujantis
Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.
Integruojamos programos:
„Po tėviškės dangum“ (etninio ugdymo gairės vaikams), pagal kurias parengta darželio
„Etninės kultūros ugdymo programa“.
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“.
Programa „Zipio draugai“.
Bendradarbiavimas, partnerystė
2017 metais tęsėme bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: Alytaus
Vidzgirio pagrindinės mokyklos ir „Drevinuko“ mokyklos-darželio pradinių klasių mokytojais,
Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba, Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Alytaus visuomenės sveikatos
centru, Alytaus visuomenės sveikatos biuru, Alytaus apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus
Prevencijos poskyrio specialistais, Alytaus miesto Vaiko ir mamos dienos centru „Kutis“, Alytaus
Jurgio Kunčino biblioteka, Alytaus kolegija, Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, Lietuvos vaikų

ir jaunimo centru, Ugdymo inovacijų centru, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių
kompetencijų tobulinimo centru, VšĮ „Vaiko labui“, VšĮ „Nacionalinė krepšinio akademija“,
leidykla „Šviesa“, UAB „Remedija“, UAB „Alytaus prekyba“, Alytaus kraštotyros muziejumi bei
inicijavome naujų rėmėjų paiešką.
Ypatingą dėmesį skiriame įvairioms sveikatinimo programoms. Jau kelintus metus
dalyvaujame „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ programose.
Dalyvavome Alytaus mieste ir šalyje organizuojamuose renginiuose, akcijose, parodose,
projektuose:
 Minint Sausio 13-ąją - Laisvės gynėjų dieną - prisijungėme prie kasmetine tradicija tapusios
pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.
 Artėjant vasario 16-ąjai dienai dalyvavome konkurse iš „Lietuva Plus Plus“ dovanų gavome
Mini Plus Plus 300 konstruktorių rinkinį.
 Dalyvavome Alytaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitovų
konkurse „Lietuvėle, Tu graži“, kurį organizavo Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“
pedagogai. Auklėtojų N. Baranauskienės ir E. Bilienės ugdytinės Vytautė Kirkliauskaitė ir
Danielė Sipavičiūtė tapo konkurso laureatėmis.
 Dalyvavome 5-ąjame Lietuvos mokinių kūrybiniame konkurse „Augdamas kuriu, Tave
kartu kviečiu“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogių V. Gervelienės ir J. Benevičiūtės
ugdytinis Benas Babijonas buvo apdovanotas diplomu.
 Alytaus darželinukų krepšinio čempionate laimėjome I vietą ir gavome taurę.
 Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
surengėme pilių maketų parodą „Lietuvos pilys“, gavome padėką.
 Dzūkų šventėje dalyvavo 16 vaikų, pelnė VšĮ Alytaus Kultūros ir komunikacijos centro
padėką.
 Kartu su kitais Alytaus miesto ikimokyklinių įstaigų ir pradinių klasių moksleiviais
mankštoje „Už kiekvieną vaiką“ dalyvavo 20 vaikų.
 Europos judriosios savaitės metu organizavome renginius savo įstaigoje.
 Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Gražiausi linkėjimai Lietuvai“
dalyvavo auklėtoja V. Vilimaitė su savo ugdytiniais.
 Prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Kartu minėkime tarptautinę tolerancijos dieną“,
auklėtojos E. Kvedaravičienė ir V. Gervelienė gavo padėkos raštus.
 Auklėtojos V. Gervelienės ir J. Benevičiūtės su savo ugdytiniais dalyvavo respublikinėje
ikimokyklinio, pradinio ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje „Gimtinės
sodas“.
 Projekte „Europos atliekų mažinimo savaitė“ dalyvavo auklėtojos J. Brindzaitė, J.
Miškinienė ir M. Peleckienė su savo ugdytiniais.
 Auklėtoja E. Bilienė prisijungė prie FM99 organizuojamos parodos „Kalėdinių eglučių
parkas“.
 Projekte „Mokykimės saugiai elgtis“ vaikai kartu su Alytaus apskrities VPK Viešosios
tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistais įtvirtino saugaus eismo ir elgesio viešose
vietose įgūdžius.
Galime pasidžiaugti kitais gražiais renginiais, kuriuose dalyvavo ne tik ugdytiniai, bet ir jų
tėvai bei visa darželio bendruomenė: Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Užgavėnės, sporto šventė,
Vaikų gynimo diena, Rugsėjo 1-osios šventė, Adventinė vakaronė, Derliaus šventė ir kitos.
Veiklos įsivertinimas, pasiekti rezultatai, pokyčiai
Vienas iš aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems
pedagogams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius, personalizuoti jų ugdymąsi, t. y. kurti
kiekvieno vaiko individualumą atitinkančias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas.

Didelį dėmesį skyrėme kiekvieno vaiko pažinimui, jo poreikių ir interesų tenkinimui, todėl
planavome veiklas, kurios skatintų vaiko norą pažinti, mokytis, užtikrintų sėkmingą vaiko
vystymąsi.
Įstaigoje sukūrėme estetišką, saugią, funkcionalią aplinką, skatinančią vaikus žaisti, kurti,
tyrinėti, eksperimentuoti. Vaikai turėjo galimybę rinktis jiems patinkančią veiklą, buvo vertinami
vaikų sumanymai ir idėjos, skatinama vaikų saviraiška, ugdomas kūrybiškumas, puoselėjami
individualūs vaikų gebėjimai. Tėvų pageidavimu organizavome neformalųjį švietimą: šokių ir
dainavimo būrelis ( lankė 60 vaikų), sudarėme sąlygas norintiems mokytis anglų kalbos ( 48 vaikai),
žaisti krepšinį ( 28 vaikai ). Neformaliojo švietimo būrelius 2017 metais lankė apie 60 % vaikų.
2017 metų pasiekimai, problemos ir jų sprendimo būdai
2017 metais lopšelyje-darželyje išlaikėme stabilų grupių ir vaikų skaičių.
Grupės sukomplektuotos pagal vaikų amžių ir nustatytus reikalavimus.
Edukacinės grupių erdvės praturtintos naujomis ugdymo priemonėmis: įsigyta modernių,
vaikų amžių bei poreikius atitinkančių priemonių įvairioms vaikų kompetencijoms ugdyti.
Turtinga, funkcionali mokymo(si) aplinka, įvairių ugdymo būdų ir formų panaudojimas,
pedagogų pastangos bei kūrybiškumas laidavo kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymą, sėkmingą integruojamų programų bei įvairių projektų įgyvendinimą.
Sudarytos sąlygos ir lygios galimybės visų vaikų ugdymosi poreikiams tenkinti, tame tarpe
ir specialiųjų poreikių vaikų, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
Tenkinami itin gabių, talentingų vaikų poreikiai, puoselėjant individualius jų gebėjimus
neformaliojo švietimo būreliuose.
Stengėmės palaikyti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su ugdytinių tėvais. Džiugu, kad
tėvai yra nuolatiniai mūsų tradicinių renginių, akcijų, projektų dalyviai, partneriai ir rėmėjai.
Abipusė parama, pagalba, bendros pastangos padėjo išspręsti iškilusias problemas vaikų labui.
2017 metais 2% Gyventojų pajamų mokesčio lėšos panaudotos:
visos grupės papildytos žaislais;
atnaujinta dalis sportinio inventoriaus.
Gerinant įstaigos aplinką dar būtina įsigyti daugiau funkcionalių įrenginių vaikų žaidimų
aikštelėms atnaujinti, kūrybinėms erdvėms praplėsti, kurių dėka būtų tenkinami įvairūs vaikų
judėjimo poreikiai, skatinama vaikų saviraiška ir kūrybiškumas.
Dar nepakankamai saugi lopšelio-darželio teritorija. Ją būtina aptverti nauja tvora,
atitinkančia higienos normos bei vaikų saugumo reikalavimus.
Mums svarbu, kad vaikams darželyje būtų gera, saugu ir tenkinami visų vaikų poreikiai bei
tėvų lūkesčiai. Todėl ir toliau svarbiausiais prioritetais išlieka rūpinimasis vaikų saugumu, sveikata,
emocine gerove bei ugdymo kokybe. Palankios vaikų sveikatai aplinkos kūrimas, vaikų sveikos
gyvensenos įgūdžių ugdymas, ugdymo proceso tobulinimas, panaudojant naujausias technologijas
bei ieškant lanksčių mokymo(si) būdų, formų ir tuo gerinant ugdymo kokybę, padės išugdyti
saugiai besijaučiantį, save ir savo aplinką bei savo šalį gerbiantį, pozityviai bendraujantį, aktyvų,
mokytis nusiteikusį ir kūrybingą vaiką.
III. UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Tikslas. Užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą.
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai
Vadovai, grupių
1. 1. Veiklos organizavimas:
1.1.1. Vaikų grupių sąrašų auklėtojai,
priešmokyklinio
parengimas.

Vykdymo
laikas
Rugpjūtis

Sėkmės kriterijai
Sukomplektuota 11 grupių.
Užfiksuoti vaikų skaičiaus
pokyčiai.

1.1.2. Mokinių registro duomenų
tvarkymas.
1.1.3. Ugdomosios veiklos planų
parengimas.
1.1.4. Muzikos, kūno kultūros
valandėlių tvarkaraščio parengimas.
1.2. Mokytojų tarybos
posėdžiai:
1.2.1. Vaikų sveikatos saugojimas
ir stiprinimas. Sveikatinimo
uždavinių 2018 m. aptarimas.
Vaikų sergamumo analizė.
1.2.2. Priešmokyklinukų
brandumas mokyklai.
2017–2018 mokslo metų veiklos
analizė.
1. 2.3. Pasirengimas naujiems
mokslo metams. Veiklos
prioritetai.
1. 2.4. Ugdymo kokybės tobulinimas. Pedagogų kvalifikacijos
kėlimas, atestacija.
2018 m. lopšelio-darželio veiklos
plano projekto svarstymas.
1.3. Vaiko gerovės komisijos
posėdžiai:
1.3.1. Vaiko gerovės komisijos
2017 m. veiklos ataskaita. Spec.
poreikių vaikų ugdymas.
1.3.2. Vaikų sveikatos stiprinimas. Saugios gyvensenos įgūdžių
ugdymo programos integravimas.

ugdymo
Rugsėjis
pedagogai,
meninio ugdymo
pedagogas,
logopedas

Parengti ugdomojo proceso
organizavimo
planai,
tvarkaraščiai, atnaujinti ir
susisteminti
pagrindiniai
įstaigos veiklos dokumentai.

Direktorius

Sukurtos saugios ir sveikos
ugdymosi sąlygos.
Pagerės vaikų lankomumas.

1.3.3. Švietimo pagalbos teikimas
socialinės rizikos šeimų ir mažą
patirtį turintiems tėvams.
1.3.4.Vaikų, turinčių kalbėjimo ir
kalbos sutrikimų sąrašo 2018–
2019 m. m. derinimas su Alytaus
PPT.
1.3.5. Vaikų adaptacijos
aptarimas.
1.3.6. Vaiko gerovės komisijos
veiklos tobulinimas.
1.4. Metodinės grupės
posėdžiai:
1.4.1. Erdvės vaikų kūrybai ir
saviugdai (ką ir kaip tobulinti).
1.4.2. Saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas (Saugus elgesys
gatvėje).

Kovas

Gegužė

Bus patobulinta vaikų
pasiekimų vertinimo sistema.

Rugpjūtis

Gruodis

I. Sipavičienė

Sausis

O. Kiškytė

Kovas

I. Sipavičienė

Gegužė

I. Sipavičienė

Rugsėjis

Gruodis
I. Sipavičienė

M. Peleckienė

Sausis

V. Gervelienė

Balandis

Pedagogai kels kvalifikaciją.
Bus patvirtintas 2018 m.
lopšelio-darželio
veiklos
planas.
Vaiko
gerovės
komisija
vertins ugdymosi aplinką, tirs
ir analizuos vaikų poreikius,
ugdymosi
problemas
jų
priežastis, nustatys švietimo
pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, koordinuos
prevencinį darbą.
Bus teikiama švietimo pagalba
ugdytinių tėvams (specialistų
konsultacijos).
Bus suteikta profesionali
logopedo pagalba ugdytiniams ir konsultacijos jų
tėvams.
VGK
tobulins
veiklą
koordinuojant
prevencinį
darbą ir atliekant kitas su
vaiko
gerove
susijusias
funkcijas.

Pedagogai pasidalins patirtimi kaip kurti funkcionalią
ugdančią aplinką grupėse.

1.4.3. Vaikų pasiekimų ir
pažangos stebėjimo ir fiksavimo
tobulinimas.
1.4.4. Metodinės grupės darbo
plano 2018 m. aptarimas.

N.Baranauskienė

Spalis

J. Benevičiūtė

Gruodis

Gr. auklėtojos

Sausis –
gruodis

1.5.2. Projektas ,,Apkabinkime Gr. auklėtojos
žemę gerais darbais“ (ilgalaikis).

Kovas –
gruodis

1.5.3. Projektas „Knygelės –
mano draugai“ (priešmokyklinės
grupės).
1.5.4. Projektas „Saugaus eismo
ABC“, „Gatvėje būk atsargus“.

Balandis

Pedagogai dalinsis gerąja
darbo patirtimi, analizuos ir
vertins pagrindinius veiklos
dokumentus, panaudos inovacijas kasdieniniame darbe,
tobulins profesinę kompetenciją.

1.5. Projektinė veikla:
1.5.1. „Sportuok ir būsi sveikas“
(Ilgalaikis projektas).

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai
Gr. auklėtojos

1.5.5.
Projektas
„Rudenėlio Gr. auklėtojos
takučiu“ (Dėdės Derliaus vaišių
stalas“).
1.5.6. Projektas „Adventas –
laukimo metas“. (Vyr. ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės).

Gr. auklėtojos

1.5.7. Tarptautinės programos E. Bilienė
„Zipio draugai“ įgyvendinimas.

1.6. Atviros veiklos:
1.6.1. Pamokėlė kitaip (naudo- L. Labutytė
jant interaktyvią lentą).
1.6.2. Vaizduojamoji veikla „Pas J. Brindzaitė
Velykų bobutę“.
N.
Baranauskienė
1.6.3. Kūno kultūros valandėlė.
R. Pavilonytė

1.6.4. Rudens sporto
(darželio teritorijoje).
1.7. Pažintinės veiklos,

šventė G.
Ribačiauskienė,
R. Juodienė

Ugdytiniai išmoks sveikai
gyventi, laikytis saugaus
elgesio taisyklių.
Bus vykdomas ekologinisgamtosauginis ugdymas.

Vaikai domėsis knygomis,
skaitys,
aptars,
tobulės
komunikavimo kompetencija.
Gegužė
Ugdytiniai išmoks laikytis
Birželis
saugaus
elgesio
gatvėje
taisyklių.
Rugsėjis
Ugdytiniai pagilins žinias
Spalis
apie vaisius, daržoves, jų
naudą sveikatai.
Į projekto vykdymą bus
įtraukti tėvai.
Gruodis
Vaikai
mokysis
rimties,
susikaupimo, gražaus bendravimo, gero elgesio; pagilins
žinias apie liaudies papročius,
tradicijas.
Visus metus Ugdytiniai išmoks teigiamai
vertinti save ir aplinkinius,
tinkamai
valdyti
savo
jausmus,
emocijas,
įgis
bendradarbiavimo įgūdžių.
Sausis
Balandis

Gerosios patirties sklaida
įstaigoje.
Skirta tautinio kostiumo
metams paminėti.

Gegužė

Gerosios
patirties
sklaida.Vaikai patenkins norą
pademonstruoti
savo
gebėjimus, įveikiant sportines
užduotis,
lenktyniaujant,
patirs džiugių emocijų.

Rugsėjis

Vaikai patenkins norą
pademonstruoti savo gebėjimus,
įveikiant sportines užduotis.

ekskursijos:
1.7.1. Ekskursija į Vidzgirio
pagrindinę mokyklą – I kl.
(priešmokyklinės gr.).
1.7.2. Edukaciniai projektai:
„Molis“ ir „Veltinukai“.
1.7.3.
Edukacinė
programa
„Kalėdinė pasaka“.

N.
Baranauskienė

Gegužė

Susipažins mokyklos tvarka,
su klase, kurioje mokysis.

D. Kirkliauskienė

Spalis

Grupių
auklėtojos

Gruodis

Vaikai patys pasigamins
darbelį iš molio ir vilnos.
Bus puoselėjamos lietuvių
liaudies tradicijos.

Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas
Vaikų ugdymosi kokybė ir pasiekimų rezultatai bus aptariami metodiniuose pasitarimuose,
mokytojų tarybos posėdžiuose, lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose ir bendruomenės
susirinkimuose. Apie veiklos plano įgyvendintas priemones informacija bus pateikiama įstaigos
svetainėje ir bendruomenės susirinkimuose.
IV. MOKYKLOS KULTŪRA
Tikslas. Puoselėti lietuvių liaudies tradicijas, taip pat ir į lopšelio-darželio kultūrą, tradicijas.
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai
2

1
2.1. Šventės, renginiai
2.1.1. Atsisveikinimas su eglute. Trys L. Labutytė
Karaliai.
2.1.2. Sausio 13-os minėjimas.
D.
(Su priešmokyklinukais ir vyr. Kirkliauskienė
ikimokyklinukais).
2.1.3. Darželio gimtadienis
(veiklos pradžia 1979-01-22).

Vykdymo
laikas
3
2018-01-08
2018-01-12

R. Vitkauskienė

2018-01-22

„Žiema, L.Markauskienė

2018-02-13

2.1.5. Šventinis rytmetis Vasario 16- M. Bražinskienė
ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti.

2018-02-15

2.1.6. Šventė „Gurgu, gurgu į Kaziuko J. Miškinienė
turgų“.

2018-03-02

2.1.7. „Paukšteliai sugrįžo – keturias- J. Benevičiūtė
dešimties paukščių diena“.

2018-03-09

2.1.4. Užgavėnių šventė
žiema bėk iš kiemo“.

1

2

3

Sėkmės kriterijai
4
Etninės kultūros vertybių puoselėjimas.
Istorinės
atminties
(Tautos
kova
dėl
laisvės), pilietiškumo
ugdymas.
Bendruomenė
patirs
teigiamų emocijų, puoselėsime įstaigos tradicijas.
Lietuvių liaudies papročių ir tradicijų puoselėjimas; vaikai patirs
teigiamų emocijų.
Patriotiškumo, pagarbos
Lietuvos simboliams ir
meilės Tėvynei ugdymas.
Pagarbos, pasididžiavimo lietuvių liaudies
meno vertybėms, darbštumo ugdymas.
Vaikai pagilins žinias
apie
parskrendančius
paukščius, išmoks skirti
jų balsus.
4

2.1.8. ,,Apkabinkime žemę gerais J. Benevičiūtė
darbais“ – Žemės dienos šventė.

2018-03-20

2.1.9. Velykų šventė „Rid rid rid mar- E. Bilienė
gi margučiai“.

2018-04-06

2.1.10. Teatro savaitė „Seku seku L. Labutytė
pasaką“ (skirta Kultūros, Teatro,
Knygos dienai paminėti).
2.1.11. „Šviesk ir šildyk savo meile“ – Gr. auklėtojos
renginiai skirti Motinos ir šeimos
dienai paminėti.

2018-04-24
-28

2.1.12.
„Darželi,
lik
sveikas“ L. Labutytė
(priešmokyklinukų išleistuvės).
2.1.13. Tarptautinės vaikų gynimo
Gr. auklėtojos
dienos paminėjimas (šventinis
renginys lauke).

2018-05-30

2.1.14. Sporto šventė su ugdytinių Gr. auklėtojos
tėvais „ Sportuojanti šeimynėlė“.

Iki 06-15

2.1.15. Bendruomenės
Birštoną.

Iki 06-30

išvyka

2.1.16. Rugsėjo 1-osios šventė.

į R. Vitkauskienė
M. Bražinskienė

2018-05-02
-04

2018-06-01

2018-09-01

2.1.17. Saugaus eismo savaitė „Būk Gr. auklėtojos
saugus kelyje“.

Iki 09-15

2.1.18. Derliaus šventė „Skanu ir V. Gervelienė
sveika“.

2018-10

2.1.19. Kalėdų šventės. Vaikų L. Labutytė,
gr. auklėtojos
susitikimas su Kalėdų seneliu.

2018-12

2.1.20. Bendruomenės vakaronė –

R. Vitkauskienė

2018-12

2

3

senųjų metų palydos.

Vaikai įgys žinių apie
žemę, jas tobulins ir
įtvirtins.
Vaikai susipažins su
Velykų papročiais, liaudies menu (margučių
marginimo).
Ugdysis vaikų kalbos ir
vaidybos gebėjimai, kūrybiškumas, saviraiška.
Bus puoselėjamos įstaigos tradicijos, ugdomi
šilti jausmai, meilė,
pagarba šeimai.
Puoselėsime
įstaigos
tradicijas.
Ugdytiniai gebės palaikyti draugiškus tarpusavio santykius, patirs
džiugių emocijų
Vaikai įpras sportuoti,
tobulės judesių įgūdžiai, gilės supratimas
apie sveiką gyvenimo
būdą, patirs teigiamų
emocijų.
Išvyka suartins bendruomenės narius.
Ugdytiniai patirs teigiamų emocijų, draugystės
džiaugsmą.
Ugdytiniai išmoks saugiai elgtis gatvėje,
susipažins su kelio
ženklais.
Vaikai įgys žinių ir
supratimą apie daržovių
ir vaisių naudą sveikatai.
Vaikai ir bendruomenės
nariai
patirs
šiltų
emocijų, mokysis gražaus bendravimo.
Įstaigos tradicijų puoselėjimas.

2.2. Parodos

1

4

2.2.1. Piešinių paroda „Mano šalis – V. Vilimaitė
Lietuva“.
paroda-pardavimas E. Bilienė

2.2.2. Darbelių
„Kaziuko mugė“.

2.2.3. Velykinių darbų paroda „Rid rid V. Vilimaitė
rid margi margučiai“.

2.2.4. Vaikų piešinių parodėlė, skirta Gr. auklėtojos
Motinos d. „Mano mamytė“ ir „Mano
tėtė“.

2018-02-15

2018-03-04

2018-04

2018-05-06

žmonėms, ugdysis meilę
ir pagarbą jiems.

2.2.5. Piešinių paroda „Gatvėje būk L.Markauskienė
atsargus“.

2018-06

2.2.6. Parodėlė „Rudens gėrybių Gr. auklėtojos
kraitė pilnutėlė – kurk ir džiaukis“.

2018-10

paroda Gr. auklėtojos
mieste

2018-12

2.2.7. Adventinių darbų
(prisidėsime
ir
prie
organizuojamų parodų).

Bus ugdoma meilė
Tėvynei, pilietiškumas,
kūrybiškumas.
Ugdytiniai plėtos kūrybinius sumanymus, bus
puoselėjamos liaudies
meno tradicijos.
Bus įtraukiami ugdytinių tėvai, tęsiamos
tradicijos,
ugdomas
lietuvių liaudies meno
suvokimas, saviraiška ir
kūrybiškumas.
Vaikai pajaus šiltus
jausmus savo artimiems
Ugdytiniai suvoks, kaip
svarbu saugiai elgtis,
įsimins kelio ženklus,
taisykles.
Atsiskleis vaikų, auklėtojų, tėvų gebėjimai,
kūrybiškumas, stiprės
bendradarbiavimas.
Bendri darbai suvienys,
sutelks
visą
l-d.
bendruomenę.

Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas
Mokyklos kultūros įgyvendinimo rezultatai bus aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose,
metodiniuose pasitarimuose, lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose ir bendruomenės
susirinkimuose. Apie veiklos plano įgyvendintas priemones informacija bus pateikiama įstaigos ir
savivaldybės svetainėse, darželio bendruomenės susirinkimuose.
V. PAGALBA UGDYTINIAMS, PEDAGOGAMS, TĖVAMS
Tikslas. Užtikrinti įvairiapusę pagalbą bendruomenės nariams, siekiant kaitos ir ugdymo
kokybės.
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai
2

1
3.1. Specialistų pagalba
3.1.1.Individualių logopedo konsultacijų I. Sipavičienė
pedagogams, tėvams teikimas vaikų
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimui.
1

2

Vykdymo
laikas
3
2018 m.
nuolat

3

Sėkmės kriterijai
4
Bus teikiama kvalifikuota logopedo pagalba
51 ugdytiniui, konsultuojami ugdytinių
tėvai, grupių pedagogai.
4

3.1.2. Vaikų adaptacijos problemų I. Sipavičienė
sprendimas. Kaip palengvinti vaiko
adaptaciją?

2018 m.
rugsėjospalio
mėn.

3.1.3. Sveikatos priežiūros specialisto Visuomenės
pagalba konsultacijos tėvams, pedago- sveikatos
gams vaikų maitinimo, ligų prevencijos priežiūros
specialistas
ir kt. kl.

Per metus,
nuolat

3.1.4. Pedagoginės pagalbos teikimas Vadovai,
tėvams
įvairiais
vaikų
ugdymo pedagogai
klausimais. Grupiniai tėvų susirinkimai.

Per metus,
nuolat

3.1.5. Vaikų socialinių gebėjimų E. Bilienė
ugdymas siekiant geresnės psichikos
sveikatos ir emocinės gerovės taikant
programą „Zipio draugai“.
3.1.6 Civilinės saugos mokymai
B. Palevičienė
„Vaikų ir darbuotojų evakuacija
pavojaus atveju“ (įstaigos personalui).

2018 m.

Vaikai lengviau adaptuosis
individualiai
konsultuojant ir aptariant adaptacijos problemas su tėvais.
Bus teikiamos individualios konsultacijos,
vykdoma
prevencinė
veikla,
analizuojami
vaikų sergamumo duomenys pedagogų tarybos posėdžiuose, tėvų
susirinkimuose.
Teiksime grupines ir
individualias
konsultacijas, dalinsimės abipusiai naudinga informacija, aktualiais klausimais.
Vaikai lengviau iš(si)ugdys socialinius bei
emocinių
sunkumų
įveikimo gebėjimus.
Įstaigos darbuotojai susipažins
kaip
elgtis
ekstremalių
situacijų
atveju, kaip saugiai ir
operatyviai organizuoti
evakuaciją.

3.2. Pedagoginės veiklos priežiūra
3.2.1. Edukacinė grupių aplinka.

D.
Kirkliauskienė,
R. Vitkauskienė

2018 m.
spalio
mėn.

3.2.2. Ugdymo proceso planavimas.

D.
Kirkliauksienė

Nuolat

3.2.3. Pedagogų bendradarbiavimas R. Vitkauskienė
organizuojant renginius įstaigoje.

2018 m.

3.2.4. Auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų dienyno pildymas,
ugdomosios
veiklos
planavimo
vertinimas.
3.2.5. Meninio ugdymo pedagogo
veiklos planavimas, bendrų renginių
organizavimas.
3.2.6. Vaikų pasiekimų ir pažangos
vertinimas.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2018 m.
rugsėjo
mėn.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2018 m.
spalio
mėn.
2018 m.
gruodžio

Edukacinės grupių aplinkos bus nuolat atniaujinamos, atitiks reikalavimus.
Pagerės visų grupių
ugdymo
planavimo
kokybė.
Stiprės darželio darbuotojų ir šeimos bendradarbiavimas.
Pagerės planavimo
kokybė.
Stiprės
bendradarbiavimas
su
grupių
auklėtojais.
Nustatyti vaikų pasiekimų
vertinimo sistemos
trūkumai padės efektyviau
planuoti veiklą.

1

2

3

4

3.2.7. Sveikatinimo priemonių įgyvendi- Sveikatos
nimas ir rezultatų įvertinimas.
priežiūros
specialistas

2018 m.
Mažės susirgimų, gerės
sausio-kovo vaikų lankomumas.

3.2.8. Platusis auditas. Giluminis: Vidaus audito
„Vaikų asmeninės raiškos tenkinimas“ ir grupė
„Pagalba specialiųjų poreikių vaikams“
atlikimas.

2018 m.
iki
lapkričio
mėn.

Pagerės tiek gabių, tiek
specialių
poreikių
turinčių vaikų ugdymas.

Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas
Teikiamos pagalbos mokiniui ir mokytojui įgyvendinimo rezultatai bus aptariami lopšeliodarželio administracijos pasitarimuose, mokytojų ir lopšelio-darželio tarybos bei Vaiko gerovės
komisijos posėdžiuose, bendruomenės susirinkimuose. Apie veiklos plano įgyvendintas priemones,
informacija bus pateikiama įstaigos svetainėje, bendruomenės susirinkimuose.

VI. VALDYMO TOBULINIMAS
Tikslas. Suburti įstaigos bendruomenę kryptingam ir nuosekliam lopšelio-darželio misijos, vizijos,
strateginio bei metų veiklos plano ir programos įgyvendinimui.
Priemonės
1
4.1. Patikslinti 2018–2020 m.
strateginį planą ir 2018-ųjų metų
veiklos planą.

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
laikas
2
3
Direktoriaus
2018 m.
pavaduotojas ugdymui sausio mėn.

4.2. Parengti 2018-ųjų metų vaikų Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas,
sveikatinimo priemonių planą.
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

4.3. Strateginio ir metinio veiklos Direktorius,
plano vykdymo ir įgyvendinimo direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
ataskaita bendruomenei.

4.4. Parengti ŠVIS-e ataskaitą.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Sėkmės kriterijai

4
Veiklos planas
paskelbtas
įstaigos svetainėje, numatyta
įstaigos veikla.
2018 m.
Sveikatinimo
sausio mėn. priemonių planas
aptartas Vaiko gerovės komisijoje,
mokytojų tarybos
posėdyje, į jo vykdymą įtraukta
visa įstaigos
bendruomenė.
Kas pusmetį Bendruomenė žinos įstaigos veiklos
rezultatus,
panaudos tolimesnei veiklai planuoti bei tobulinti.
2018 m.
Suformuotos
sausio mėn. ataskaitos.

1
4.5. Atnaujinti vidaus darbo tvarkos
taisykles.

2
Direktorius

3
2018 m.
vasario
mėn.

4.6. Pateikti direktoriaus 2017 metų
veiklos ataskaitą.

Direktorius

2018 m.
kovo mėn.

4.7. Sudaryti mokytojų ir nepeda- Direktorius
goginių
darbuotojų
tarifikacijos
sąrašus.

2018 m.
rugsėjo
mėn.

4.8.
Atnaujinti
viešųjų
organizavimo dokumentus
taisykles).

2018 m.
spalio mėn.

4.9. Lopšelio-darželio
institucijų veikla.

pirkimų Direktorius,
(tvarką,, Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui

savivaldos Vadovai

4.10. Parengti lopšelio-darželio 2018
metų biudžeto projektą.

Direktorius

4.11. Parengti lopšelio-darželio 2019 Direktoriaus
pavaduotojas
metų veiklos plano projektą.
ugdymui, darbo grupė
4.12. Atlikti lopšelio-darželio veiklos
įsivertinimą (auditą).

Darbo grupė

4.13. Organizuoti savalaikes įrangos ir Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui
prietaisų patikras.
4.14. Prižiūrėti ir kontroliuoti išteklių Direktorius
naudojimo tikslingumą, atlikti
inventorizaciją.

2018 m.
01-12 mėn.

2018 m.

2018 m.
gruodžio
mėn.
2018 m.

Nuolat
Nuolat

4
Vidaus
darbo
tvarkos taisyklės
atitiks teisės aktų
reikalavimus.
Ataskaita pateikta
Alytaus miesto
savivaldybės
tarybai, paskelbta
įstaigos interneto
svetainėje.
Nustatytas
darbuotojų darbo užmokestis pagal
turimas lėšas.

Parengti
dokumentai bus patalpinti
įstaigos
svetainėje.
Įstaigos savivaldos
institucijos
prisidės prie lopšelio-darželio
veiklos tobulinimo.
Projektas pateiktas Alytaus miesto savivaldybės
švietimo skyriui.
Veiklos planas
suderintas ir informuota įstaigos
bendruomenė.
Atliktas platusis
auditas ir pasirinktos srities giluminis auditas.
Patikros
dokumentai.
Biudžeto vykdymo
ataskaitos;
inventorizacijos
aktai.

Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas
Valdymo tobulinimo įgyvendinimo rezultatai bus aptariami lopšelio-darželio
administracijos pasitarimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose, lopšelio-darželio tarybos
posėdžiuose, bendruomenės susirinkimuose.
VII. ŪKINĖ – FINANSINĖ VEIKLA

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

010102

010103

010104

010105

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asigna
termi- vimai
nas (Eur)

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programa

01
0101
010101

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir
reikšmės

Kokybiškas
ikimokyklinis ir priešmokyklinis
ugdymas

Aprūpinti grupes ugdymo priemonėmis, reikalingomis vykdyti numatytas programas bei
tenkinti specialiuosius
poreikius
(žaislais,
didaktinėmis, pažinimo,
dailės ir kt.).
Įsigyti reikalingos literatūros
ugdytiniams
(pratybų
knygelių,
enciklopedijų, žurnalų)
ir naujausios metodinės
literatūros pedagogams.
Organizuoti pažintinius,
kultūrinius renginius,
vykdyti edukacines programas, projektus, siekiant ugdymo formų ir
būdų įvairovės.

Tenkinami visų
Direktoriaus I-IV
vaikų ugdymo(si) pavaduotojas ketv.
poreikiai – 11
ugdymui
grupių, 222 vaikai,
iš jų 51 specialiųjų
poreikių.

4,1

Vaikų literatūros Direktoriaus I-IV
ir metodinių
pavaduotojas ketv
leidinių įsigijimas ugdymui
pagal poreikį – 11
grupių.

0,5

Išvykos (ekskur- Direktoriaus I-IV
sijos), spektakliai pavaduotojas ketv.
(koncertai) ir kt. – ugdymui
1 kartą/ketv.;
edukacinės
programos – 3.

0,7

Sudaryti sąlygas pedagogams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose pagal pasirinktas programas, projektus.
Vykdyti atestaciją pagal
suderintą programą.
Turtinti IKT bazę: aprūpinti reikalinga įranga,
darbui
reikalingomis
priemonėmis; kompiuterių
ir
interneto

21 pedagogas ne
mažiau 5 dienas
per metus dalyvaus kursuose,
seminaruose,
projektuose.

Direktoriaus I-IV
pavaduotojas ketv.
ugdymui

1,1

Iš viso įstaigoje 21 Direktoriaus I-IV
kompiuteris
pavaduotojas ketv.
ugdymui

1,3

0102
010201

Sveikų ir
saugių
ugdymo(si)
sąlygų
kūrimas

svetainės priežiūra.
Apsirūpinti priemonėmis sanitarinei vidaus
patalpų būklei (švarai
palaikyti, vaikų asmens
higienos
įgūdžiams
ugdyti).

010202

Senus,
nekokybiškus
indus, stalo įrankius
grupėse ir virtuvėje
pakeisti naujais.

010203

Pakeisti susidėvėjusius
vaikų
rankšluosčius,
dalį patalynės.

010204

Plėsti sportinio inventoriaus bazę, susidėvėjusį
inventorių
pakeisti nauju.

010205

Atnaujinti vaikų žaidimų aikštelių įrengimus
(sutaisyti,
perdažyti
esamus), įsigyti naujų
įrenginių
vaikų
judėjimo
poreikiams
tenkinti.
Rūpintis kiemo teritorijos tvarkymu, želdiniais, gėlynais.
Apmokėti teikiamų
komunalinių paslaugų
(vandens, šildymo,
elektros, šiukšlių
išvežimo) ir kitų
paslaugų sąskaitas.
Organizuoti kokybišką
vaikų maitinimą.

010206

0103
010301

010302

Sėkmingas
įstaigos
aplinkos
išlaikymas

11 grupių, 5
kabinetai, 1 salė,
virtuvė, 2 maisto
sandėliai, –
bendras patalpų
plotas 2503 m2.

Direktoriaus I-IV
pavaduotojas ketv
ūkiui

0,5

2 grupėms po 20
vnt. (puodukų,
lėkščių) ir naujos
įrangos virtuvei –
pagal poreikį.
2 grupėms po 20
komplektų
(rankšluosčių,
patalynės
užvalkalų,
paklodžių.
Inventoriaus
įvairių judesių
lavinimui,
estafetėms,
žaidimams (pagal
poreikį).
Saugūs 11
aikštelių
įrenginiai;
6 nauji
daugiafunkciniai
komplektai.

Direktoriaus I
pavaduotojas ketv.
ūkiui

1,5

Direktoriaus II
pavaduotojas ketv.
ūkiui

0,7

Direktoriaus III
pavaduotojas ketv
ūkiui

1,1

Direktoriaus II
pavaduotojas ketv.
ūkiui

1,5

Bendras kiemo
plotas 9984 m².

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Pavaduotojas
ūkio
reikalams

I-IV
ketv.

0,2

I-IV
ketv.

32,0

Direktorius, I-IV
maitinimo ketv.
organizavimo
ir higienos
specialistas

64,3

Laiku apmokėtos
sąskaitos.

Kokybiškas
maistas 222
vaikams.

_________________

