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LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ SAVITUMAS 

 

       Mažeikių lopšelis – darželis „Gintarėlis“ įsikūręs strategiškai patogiame Mažeikių miesto 

mikrorajone kur yra daug vaikų ugdymui reikšmingų vietų. Ugdytiniai turi puikią galimybę 

aplankyti Melioracijos parką, Šv. Asyziečio bažnyčią, Ventos upės pakrantę, Moksleivių namus, 

Kalnėnų progimnaziją, Ventos progimnaziją, Kultūros namus. 

Lopšelis – darželis „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo grupėse veikla organizuojama vadovaujantis 

atnaujinta ikimokyklinio ugdymo(si) programa (2016 m.), priešmokyklinio ugdymo veikla 

organizuojama vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014 m.).Į ugdomąją 

veiklą integruojama sveikatos stiprinimo programa 2019 – 2023 m.m. „Sveikatos takeliu“, 

gamtosauginių mokyklų programa, meninės kūrybinės raiškos programa (2013 m.). Lopšelio – 

darželio patalpose yra dailės studija, kurioje dirba meno terapijos specialistė, rengianti vaikams 

meno terapijos užsiėmimus dailės, teatro, muzikos pagalba.  Įstaigoje veikia  dainavimui, piešimui 

gabių vaikų  būreliai. Yra išrinkta vaikų taryba. Vaikams atliekami korekciniai pratimai, mankšta 

plokščiapėdystei  gydyti. Yra įrengtas vaikų žaidimų kambarys, kuriame vaikai gali žaisti lego 

žaidimus, stalo žaidimus, vaikišką futbolą, skaityti knygas, žemėlapiu keliauti po pasaulį.  

Lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ sudarytos reikiamos sąlygos vaikų sveikatai stiprinti ir saugoti. 

Sukurta, naujai įrengta sporto salė su inovatyviomis sveikatinimo priemonėmis, skatina vaikus 

žaisti ir judėti. Muzikos salėje vaikai ugdosi kūrybiškumą, vaidina, šoka, dainuoja. Čia atrandami 

vaikai, turintys talentą dainuoti, kuriuos muzikos mokytoja ruošia įvairiems  miesto, rajono, 

respublikos konkursams. 

      Aktyviai bendradarbiaujama su visomis rajono ikimokyklinėmis įstaigomis, mokyklomis, 

kitomis kultūrinėmis įstaigomis (biblioteka, kultūros centru, dailės, sporto mokyklomis), su 

Mažeikių miesto pedagogine ir psichologine tarnyba. Organizuojami susitikimai su Lietuvos 

ikimokyklinėmis įstaigomis „Gintarėliai“. Užmegztas ryšys su Kroatijos respublikos Zagrebo 

miesto darželiu „Sodas“. Įstaiga kviečia į renginius, globoja vaikus, našlaičius, augančius 

„Žemynos“, „Ąžuoliuko“ šeimynose. Besiplečiantys ryšiai su socialiniais partneriais padeda 

pedagogams skleisti gerąją patirtį, supažindinti miesto bendruomenę su lopšelyje – darželyje 

„Gintarėlis“ vykdoma veikla.  

 

VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: Atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos 

tendencijas, vadovaujantis sveikatos saugojimo, kūrybiškumo nuostatomis, ugdyti aktyvų, savimi ir 

savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, rengti jį sėkmingam ugdymuisi 

mokykloje. 

Uždaviniai: 

1.Inovatyvių būdų ir metodų taikymas, ugdant sveiką, kūrybišką, savimi pasitikintį vaiką. 

2.Švietimo pagalba specialiųjų poreikių vaikams. 

3. Vaikų emocijų ir jausmų raiškos plėtotė. 

4. Partnerystė tarp socialinių partnerių ir kitų institucijų rajono, respublikos, tarptautiniame  

lygmenyje 
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ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, ĮSTAIGOS VALDYMAS 

Lopšelis – darželis „Gintarėlis“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje 

veikia 10 grupių. Lopšelį – darželį lanko 2-7 metų vaikai. Veikia 2 – ankstyvojo  ugdymo, 6 – 

ikimokyklinio ugdymo ir 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaiga lanko apie 190 vaikų.  

Lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ veikia šios savivaldos institucijos: 

Įstaigos Taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus 

(globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos 

uždaviniams spręsti. Lopšelio – darželio tarybą sudaro – 8 nariai 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros 

darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. 

Mokytojų taryba: aptaria praktinius lopšelio – darželio organizavimo klausimus: analizuoja ugdymo 

procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus; analizuoja lopšelio – darželio veiklos ir ugdymo 

programų realizavimą; aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo 

nuostatas; skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą; kartu su įstaigos logopedu, vaiko gerovės 

komisija, sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų  sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir 

mitybos klausimus. 

Metodinė taryba – metodinės veiklos organizavimas įstaigoje. Tarybos nariai yra mokytojai ir kiti 

pedagogai. Metodinė taryba planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria 

dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka ugdymo 

priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese vaikų sukauptą patyrimą; konsultuojasi 

tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais  ir su vaiko gerovės komisija dėl vaikų elgesio, 

emocijų problemų, tariasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalijasi 

gerąja patirtimi, aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su įstaigos veiklos tikslais; 

keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio 

formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas 

pirmininkas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

Pedagogai  - įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, turintys pedagoginį išsilavinimą. 

Pedagogai turi didelę savo veiklos patirtį, mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam 

vaikui. Nuolatos geba kurti ir įgyvendinti projektines veiklas grupėse, įstaigoje, atspindinčius 

svarbiausius vaikų ir įstaigos poreikius. Tai kompetetingi, aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kurie siekia pažinti vaiką, atliepti jo poreikius, perteikti 

kultūrines ir tautines vertybes. Darželio pedagogai nuolat dalyvauja miesto ir šalies renginiuose, 

patys dalyvauja ir skaito pranešimus mokslinėse – praktinėse konferencijose, kuriuose kelia 

kvalifikaciją. Dalyvauja trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose projektuose. Esant poreikiui, kvalifikacijos 

seminarų pravedimą organizuojame savo įstaigoje. Šeimoms, auginančioms vaikus, kurie turi 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, pagalbą ir konsultacijas teikia logopedas. Su vaikais, turinčiais 

plokščiapėdystę dirba ir atlieka korekcinius pratimus kūno kultūros mokytoja, Meno studijoje 

terapinius užsiėmimus vaikams veda dailės mokytoja. Muzikines, menines žinias vaikams teikia 

meninio ugdymo mokytoja. 

Lopšelyje – darželyje veikia šios komisijos: 

Vaiko gerovės komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu); 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija (veiklą 

reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu);  
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Audito darbo grupė. 

 

Lopšelyje – darželyje  veikia metodinės grupės, darbo grupės: 

Metodinė grupė „Kibirkštėlė“ 

Metodinė grupė „Sveikuoliukas“ 

Gamtosauginių mokyklų programos darbo grupė 

Darbo su socialiniais partneriais grupė 

Gintarėlis inovatyviai 

Edukacinių erdvių kūrimo darbo grupė 

2019 – 2020 m.m. lopšelyje – darželyje įgyvendinamos programos: 

Lopšelio – darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa 2016 m.; 

Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa 2015 m.; 

Ikimokyklinės programos priedas „meninės – kūrybinės raiškos „ programa; 

Sveikatos programa „Sveikatos takeliu“ 2019 – 2023 m.; 

„Katino dienos“ priešmokyklinio ugdymo programos priedas. 

 

MISIJA 
Padėti šeimai vykdyti vaikų globos ir ugdymo funkcijas. Sudaryti  sąlygas atsiskleisti meniniams 

vaikų gabumams, skatinti fizinį vaikų aktyvumą, poreikį saugiai ir sveikai gyventi. 

 

VIZIJA 
Sveikas kūrybiškas ir laimingas vaikas. Bendradarbiaujanti šeima. Motyvuota bendruomenė. 

 

VERTYBĖS 
Pagarba ir tolerancija. Profesionalumas. Novatoriškumas. Sveikata. Atsakomybė. 

Bendradarbiavimas. 
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2019 – 2020 M.M. PRIORITETAI 

 

 

Mokytojų patirtinis mokymasis 

 

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ugdymas 

 

Sveikas, kūrybiškas ir laimingas vaikas 

 

Bendradarbiavimas su šeima 

SSGG analizė 

Pranašumai (stiprybės) Trūkumai (silpnybės) 

Nuo 2018m. Atnaujintas valgiaraštis, vaikai 

maitinami pagal valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos reikalavimus. 

Trūksta socialinio pedagogo ir psichologo. 

Nuolat atnaujinama įstaigos vidaus ugdymo 

aplinka, aprūpinama šiuolaikiškomis ugdymo 

priemonėmis, užtikrinančios kokybišką 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

Sukurta vidaus audito įsivertinimo ir vertinimo 

sistema yra tobulintina. 

Kūrybiškas ir sėkmingas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų ir 

individualių projektų įgyvendinimas. 

Pedagogų, tėvų, kitų specialistų veiklos dermė 

skatinant vaiko pasiekimus ir pažangą, juos 

vertinant. 

Nuo 2019 m. veiklos planavimas, vaiko 

veiklos, lankomumo apskaita vykdoma 

elektroninėje erdvėje Mūsųdarželis.lt. 

Trūksta lėšų lauko įrengimų, želdynų 

atnaujinimui, tenkinant vaiko saugumo 

poreikius. 

Interneto prieiga visuose kabinetuose ir 

grupėse. 

 

Aktyvus įstaigos kultūrinis gyvenimas, 

puoselėjamos tradicijos. 

 

Galimybės Grėsmės 

Modernizuoti lauko aikštynus, įtraukiant 

bendruomenę, pritraukiant rėmėjų investicijas, 

kitas lėšas. 

Neigiami socialiniai pokyčiai (emigracija, 

imigracija) įtakoja vaikų skaičiaus mažėjimą. 

Pritraukti 2% GMP paramos, labdaros, Europos 

Sąjungos projektų lėšas. 

Higienos normos neatitinkanti tvora, takelių 

danga netenkina vaikų judėjimo poreikių, 

didina nelaimingų atsitikimų riziką. 

Skatinti naujų darbo vietų socialinio pedagogo, 

psichologo pareigybių steigimą. 

 

Tikslingas mokymų organizavimas įstaigos 

bendruomenei. 

 

Taikymas patrauklių ir reikšmingų priemonių, 

skatinančių aktyvų šeimos dalyvavimą ugdymo 

procese, vaiko vertinime. 
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LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

Lopšelio – darželio taryba  yra aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti 

ugdytinių tėvus(globėjus) ir pedagogus. Tarybą sudaro 8 nariai. Darželio taryba renkama trejiems 

metams, papildoma tokia pačia tvarka, kaip ir renkama. Tėvus į darželio tarybą renka visuotinis 

tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba. 

Lopšelio – darželio tarybos funkcijos: 

1. Numato darželio veiklos uždavinius ir perspektyvas, pritaria darželio 

nuostatoms, vidaus darbo tvarkos aprašui, vaikų ugdymo 

organizavimo tvarkai. 

2. Inicijuoja šeimos ir darželio bendradarbiavimą. 

3. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja jų paskirstymą, 

analizuoja ir kontroliuoja darželio finansinę veiklą. 

4. Svarsto darželio struktūros keitimo klausimus. 

5. Teikia pasiūlymus dėl darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, 

ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant darželio 

materialinius ir intelektinius išteklius. 

6. Darželio tarybos nutarimai gali būti įforminti darželio direktoriaus 

įsakymu ir yra privalomi visai bendruomenei. 

 

Eil. 

nr. 

Svarstomi klausimai/priemonės Vyksmo data Atsakingas 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

Vaisių ir daržovių bei pieno produktų 

vartojimo skatinimas vaikų ugdymo 

įstaigose pagal 2019/2020 m. 

programą. 

Metinis 2019/2020 m.m. įstaigos 

tarybos veiklos planas. 

Vaikų saugumo užtikrinimas. 

 

 

 

Rugsėjo 10 d. 

 

 

 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

Mokesčio už vaikų išlaikymą 

savivaldybės ugdymo įstaigose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, 

nustatymo tvarkos aprašas. 

Tėvų prisijungimas prie elektroninio 

dienyno. 

Įstaigos 2019 – 2020 m.m. veiklos 

programa. 

 

 

 

Rugsėjo 30 d. 

 

 

 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė. 

Dietistė 

1. 

 

2. 

2 procentų lėšų panaudojimo 

sąmatos sudarymas ir tvirtinimas. 

Lėšos, skirtos ugdymo aplinkai kurti. 

Vasario mėnuo Įstaigos tarybos 

pirmininkė. 

Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Saulė Sadauskienė 

1. 

2. 

Pritarimas naujam biudžeto 

projektui. 

Kovo mėnuo Įstaigos tarybos 

pirmininkė. 
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Vaikų lankomumo sergamumo 

analizė. 

Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Saulė Sadauskienė. 

Dietistė. 

1. 

2. 

3. 

Metinė ugdymo veiklos ataskaita. 

Vaiko gerovės komisijos ataskaita. 

Vasaros darbų organizavimas. 

Gegužės mėnuo Įstaigos tarybos 

pirmininkė. 

Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Saulė Sadauskienė. 

 

 

                             MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 
Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio – 

darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi lopšelyje – darželyje dirbantys 

pedagogai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. 

     Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio – darželio direktorius. Mokytojų tarybos posėdžiai 

organizuojami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. 

    Mokytojų tarybos funkcijos: 

1.Aptaria praktinius ugdymo organizavimo klausimus. 

2.Analizuoja lopšelio – darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. 

3.Analizuoja lopšelio – darželio veiklos ir ugdymo programos įgyvendinimą, pritaria  ugdymo 

turinio daliai, atitinkančiai lopšelio – darželio veiklos kryptį ir Mažeikių miesto savivaldybės 

švietimo nuostatas. 

4.Teikia siūlymus dėl lopšelio – darželio  pedagogų  atestacijos. 

5.Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą. 

6.kartu su lopšelio – darželio specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, 

elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. 

7.Numato bendradarbiavimo su tėvais ir visuomene kryptis. 

 

   

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingas 

1 1.VGK sudėties papildymas naujais 

nariais 

  

2.2018 – 2019 m.m. metinė 

mokyklos veiklos ataskaita 

 

3. Metiniai ugdymo rezultatai 

 

  

4.  Darbo grupės metinei 2019 – 

2019 09  VGK pirmininkas vyr. 

logopedė Sonata 

Jankauskienė 

Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Saulė Sadauskienė 

Grupių mokytojai, kiti 

specialistai, mokyklos 

darbo grupės 

Pedagogai 
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2020 m.m. veiklos programai kurti 

rinkimas 

2. 1. Metinės veiklos programos 2019-

2020 m.m. projekto pristatymas. 

2. Metų įstaigos, grupių  prioritetai 

3. Kvalifikacijos poreikis, mokymosi 

vieniems iš kitų, pamokų stebėsenos 

idėjos. 

4. Darbo grupės rinkimas 

strateginiam 2020 – 2023 metų plano 

kūrimui. 

5.Darbo grupės rinkimas  

artėjančiam Lietuvos Gintarėlių 

sambūriui. 

6. Einamieji klausimai 

 

2019 m. spalio  mėn. Darbo grupė 

 

 

Slaugytoja Greta 

Gustytė 

 

3. 1.Vaikų lankomumo ir sergamumo 

analizė. 

2. Vaikų dienos ritmo užtikrinimas. 

Grupių vaikų adaptacija. 

3. Diskusija – forumas „Geros 

mokyklos koncepcija“  

4.Pirmasis vaiko pažangos 

vertinimas. 

5. Sėkmės istorijos. Vykdoma 

inovatyvi netradicinė veikla 

  

 

2020 m. vasario mėn. Dietistė Greta Gustytė 

 

Mokytojos 

 

Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Saulė Sadauskienė 

 

Mokytojos 

4. 1. 2019-20m.m.veiklos prioritetų 

įgyvendinimo analizė ,veiklos plano 

įgyvendinimo  vertinimas, grupių, 

kūrybinių grupių metų veiklos 

refleksija.  

2. Antras vaiko pažangos vertinimas. 

Ugdymosi rezultatai 

3. Ugdymo organizavimas vasaros 

mėnesiais.  

2020 m. gegužės mėn. Vadovai 

Mokytojai, kiti 

specialistai, kūrybinių 

grupių koordinatoriai 

 

 

Vadovai 

 

METODINIAI PASITARIMAI 

Metodinė taryba – lopšelyje – darželyje veikianti savivaldos institucija, kurią sudaro atskirų sričių 

pedagogai. Metodinei tarybai vadovauja ir jos veiklą organizuoja grupės narių išrinktas pirmininkas. Jos 

veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

Lopšelio – darželio metodinė taryba skirta  pedagogams kartu su pagalbos specialistais geriau 

pasirengti ugdyti vaikus: 

1.Planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, ugdymo(si) metodus, kontekstą, vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo būdus, ugdymo(si) priemones ir patirtį, kurią vaikai sukaupia ugdymo procese, 
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pritaikyti jį vaikų individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti pedagogų profesinės veiklos 

kompetencijas, suderintas su lopšelio – darželio strateginiais tikslais. 

2.Metodinė taryba nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą darželyje, teikia lopšelio – darželio direktoriui 

metodinės tarybos siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo gerinimo. 

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingas 

1 1.Elektroninis dienynas. Tėvų 

prisijungimas prie elektroninio 

dienyno. Ankstyvojo, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

grupių ilgalaikis ugdomosios veiklos 

planavimas. Savaitiniai planavimai. 

2. Ankstyvojo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašai. 

3. Pasirengimas tėvų susirinkimas. 

Idėjos , gerosios patirties sklaida 

„Kaip pravesti kokybišką, 

produktyvią, informacinę diskusiją 

tėvams. 

4.  mokytojams „ 

 

5. Einamieji klausimai. 

2019 m. rugsėjo – 

spalio  mėn. 

Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas  

Saulė Sadauskienė 

 

 

Pedagogai 

2. 1. VGK komandos, darbo grupės su 

socialiniais partneriais, vaikų tarybos 

koordinatorės, audito darbo grupės, 

atestacinės komisijos, kitų komandų 

metų veiklos idėjos. 

2019 m. spalio mėn. VGK komisija, darbo 

su soc. Partneriais 

darbo grupė, atestacinė 

komisija, metodinių 

grupių koordinatoriai, 

vaikų tarybos 

koordinatorė 

 

3. 1. Veiklų (priemonių), organizuotų 

(taikytų) atsižvelgiant į įstaigos 

veiklos prioritetų įgyvendinimą 

ugdomojoje veikloje pristatymas, 

aptarimas – gerosios patirties sklaida. 

Filmuotos medžiagos pristatymas. 

2. Einamieji klausimai. 

2020 m. sausio  mėn. Mokytojos, kiti 

specialistai. 

 

 

4. 1.Ugdymo turinio naujovių sklaida 

darželyje. Aktyvus vaiko 

dalyvavimas veikloje. Atviras veiklų 

stebėjimas.  

2. Apskritojo stalo diskusija „Vaikų 

pasirengimas būti 

priešmokyklinuku“, „Ugdymo 

nuoseklumas, tęstinumas“, „Ką turi 

2020 m. vasario mėn. Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas   

Saulė Sadauskienė 

Pedagogai. 
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žinoti priešmokyklinukas“? 

3.Metų sėkmės projektai. Geroji 

patirtis.  

 

5. 1.Patirties sklaida „Kūrybiški ir 

aktyvūs žaidimai lauke. Netradicinių 

žaidimų erdvių kūrimas lauke. 

2. Antrasis vaiko pažangos 

vertinimas ir įsivertinimas. Aprašo 

studijos ir vaiko vertinimo naujai 

patirtys. 

3. Metodiškas požiūris į vaiko 

pasiruošimą mokyklai. Grupės 

dinamika (fizinė, emocinė, 

intelektualinė raida). 

 

2020 m. balandžio - 

gegužės mėn. 

Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Saulė Sadauskienė. 

Mokytojos 

Kiti specialistai, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos. 

 

PEDAGOGINIO PROCESO ORGANIZAVIMO PRIEŽIŪRA 

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės turinys Kaip bus 

informuojama apie 

stebėsenos 

rezultatus 

Reguliarumas 

1. Tėvų susirinkimai. Pasiruošimas 

susirinkimui: koks jo 

tikslas, kokią informaciją 

mokytojos teiks tėvams, 

kiek tėvai yra aktyvūs 

išsakant savo nuomonę, 

pasiūlymus, kaip tėvai 

dalyvaus vaikų pažangos 

vertinime. 

Kartu su grupių 

mokytojomis 

aptariama, kiek 

susirinkimas 

atliepė iškeltą 

tikslą. 

Du kartus 

metuose. 

2. Dienos ritmas. 

 

Vaiko diena darželyje: jo 

priėmimas, ugdomoji 

veikla, poilsis, žaidimai 

lauke, papildomi 

užsiėmimai, vaiko 

stebėjimas. 

Individualūs 

pokalbiai su 

grupės komanda. 

 

Nuolat. 

3. Pedagoginės veiklos 

planavimas 

elektroniniame dienyne. 

Išankstinis pasirengimas 

savaitės veiklai – tikslo ir 

uždavinių kėlimas, 

atsižvelgiant į savaitės 

temą, individualius vaiko 

bei visos grupės ar kelių 

grupelių poreikius, 

netradicinių idėjų, 

projektinės veiklos 

taikymas veikloje. 

Aptarti 

metodiniuose 

pasitarimuose, 

individualiai su 

mokytojais. 

 

 

 

Nuolat. 
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4. Ugdymo proceso 

organizavimas. 

Sąlygų, aktyviai vaikų 

veiklai sudarymas: 

priemonių įvairovė, 

vaizdinės medžiagos 

parinkimas ir atitikimas 

vaikų gebėjimus ir amžių, 

netradicinių metodų, būdų 

naudojimas, IKT 

naudojimas. 

Aptarto 

metodiniuose 

pasitarimuose, 

apvalaus stalo 

diskusijose, bei 

individualiai su 

mokytojais. Nuolat 

konsultuoti. 

Kartą 

ketvirtyje. 

5. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų grupių veiklos 

organizavimas. 

Planai, ugdymo metodai. 

Vaikų pasiekimų 

vertinimas. 

Aptariama su 

mokytojomis. 

 

Kartą 

ketvirtyje. 

6. Priešmokyklinių grupių 

veiklos organizavimas. 

Planai, ugdymo metodai, 

vaikų pasiekimų 

vertinimas. 

Aptariama su 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojais. 

Kartą 

ketvirtyje. 

7. Vaikų sveikatos 

palaikymo ir higieninių 

įgūdžių formavimas. 

Fiziškai, emociškai saugi 

vaikų grupės aplinka, 

vaikų sergamumo analizė, 

lankomumas, pokalbiai su 

tėvais, konsultacijos, 

aktuali informacija 

sveikatos temomis, 

profilaktinių priemonių 

taikymas, fizinio 

aktyvumo užtikrinimas, 

sveika mityba. 

Aptariama su 

mokytojomis, 

mokytojų 

padėjėjomis, 

dietiste, kūno 

kultūros mokytoja, 

bendradarbiaujama 

su visuomenės 

sveikatos 

specialiste.  

Nuolat. 

8. Muzikos veiklos, dailės 

veiklos ir kūno kultūros 

veiklų  organizavimas ir 

stebėjimas. 

Savaitės temos 

integravimas visų veiklų 

metu. Šių veiklų 

organizavimas 

atsižvelgiant į vaikų 

amžių, bendradarbiavimas 

su grupių mokytojomis. 

Aptariama su 

mokytojomis, 

muzikos mokytoja, 

kūno kultūros 

mokytoja, dailės 

specialiste. 

Kartą 

ketvirtyje. 

9. Logopedo pagalbos 

reikalaujančių vaikų 

korekcinio darbo 

stebėjimas. 

Darbas su specialiųjų 

poreikių vaikais, 

bendradarbiavimas su 

šeima bei rezultato 

siekimas. 

Aptariama su 

logopede, vaikų 

tėvais, vaiko 

gerovės komisijos 

bei mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose. 

Kartą 

ketvirtyje. 

10. Atvirų durų savaitės 

organizavimas. 

Šios dienos, savaitės 

organizavimo tikslas, 

uždaviniai, metodai, 

priemonės. 

Susitarimai 

metodiniuose 

pasitarimuose, 

individualios 

konsultacijos. 

Kartą metuose. 

11. Vaikų saviraiškos, 

grupių, mokyklos 

renginių, akcijų, švenčių, 

projektų  organizavimas.  

Pasirengimas vykdyti 

renginius, tikslas, 

priemonės, metodai, 

būdai. 

Diskusijos 

metodiniuose 

pasitarimuose, 

mokytojų tarybos 

Pagal planą. 
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posėdžiuose, 

individualiai su 

darbo grupėmis. 

12. Mokytojų stebėsenos 

grupės. Patirtinis 

mokytojų mokymasis.  

Vizitai, veiklos stebėsena  

pas pasirinktus 

mokytojus. 

Diskusijos, 

aptarimas veiklų 

stebėsenos 

grupelėse, 

individualiai, 

veiklos tobulinimo 

galimybės. 

Pagal planą 

 

ATVIRŲ VEIKLŲ STEBĖJIMAI 

 

Eil. 

Nr. 

 

Stebėsenos grupė Laikas 
Mokytojas 

 

1. 

 

Dainora R., Virginija M., Edvina A. 

 

I pusmetis Rūta Drungilienė 

Daiva J. II pusmetis 

2. 
Specialistų grupė I pusmetis 

Milda Mockuvienė 
 II pusmetis 

3. 
Inga M.,Rita B., Danutė S. I pusmetis 

Virginija Mačiukienė 
Rūta D. II pusmetis 

4. 
Rūta D., Virginija M. I pusmetis 

Dainora Ružauskienė 
Milda M., Edvina A. II pusmetis 

5. 
Milda M. I pusmetis 

Inga Miniauskienė 
Virginija M. II pusmetis 

6. 
Stasė V. I pusmetis 

Rita Burlakovienė 
Živilė S. II pusmetis 

7. 
 I pusmetis 

Daiva Juodeikienė 
Stasė V., Dainora R., Rita B. II pusmetis 

8. 
 I pusmetis 

Živilė Stasiulytė 
Inga M., Eugenija B. II pusmetis 

9. 
Algita R. I pusmetis 

Edvina Antanavičiūtė 
Specialistų grupė II pusmetis 

10. 
Donata L., Sonata K. I pusmetis 

Algita Rūdienė 
Jūratė S.B. II pusmetis 

11. 
Algita I pusmetis Jūratė Stackevičiūtė-

Bubinienė Donata II pusmetis 

12. 
 I pusmetis 

Sonata Kairenė 
Algita R., Donata L. II pusmetis 

13. 
Jūratė S.B, Daiva J. I pusmetis 

Donata Liauksminaitė 
Sonata K. II pusmetis 

14. 
 I pusmetis 

Regina Mažirimienė 
Danutė S., Eugenija B. II pusmetis 

15. 
Regina M., Eugenija B. I pusmetis 

Danutė Stankienė 
 II pusmetis 
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16. 

 I pusmetis 

Eugenija Butkienė Regina M. 

 

II pusmetis 

 
 

KONSULTACIJOS MOKYTOJOMS 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės turinys Kaip bus 

informuojama apie 

stebėsenos 

rezultatus 

Reguliarumas 

1. Ugdomojo proceso 

planavimas ir 

organizavimas 

Išankstinis pasirengimas 

savaitės veiklai – tikslo ir 

uždavinių kėlimas, 

atsižvelgiant į savaitės 

temą, individualius vaiko 

bei visos grupės ar kelių 

grupelių poreikius, 

netradicinių idėjų, 

projektinės veiklos 

taikymas veikloje. 

Kartu su grupių 

mokytojomis 

aptariama, kiek 

planavimas, veiklų 

organizavimas 

atliepia tikslą, 

uždavinius. 

Du kartus 

metuose. 

2. Ankstyvojo amžiaus 

vaikų ugdymo 

organizavimas: 

adaptacijos sunkumai, 

aplinkos sąlygos ir kt. 

 

Vaiko diena darželyje: jo 

priėmimas, ugdomoji 

veikla, poilsis, žaidimai 

lauke, bendradarbiavimas 

su tėvais. 

Individualūs 

pokalbiai su 

grupės komanda. 

 

Nuolat. 

3. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo 

organizavimas. 

Vaiko diena darželyje: jo 

priėmimas, ugdomoji 

veikla, poilsis, žaidimai 

lauke, bendradarbiavimas 

su tėvais. 

Aptarti 

metodiniuose 

pasitarimuose, 

individualiai su 

mokytojais. 

 

 

 

Nuolat. 

4. Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo 

organizavimas. 

Vaiko diena darželyje: jo 

priėmimas, ugdomoji 

veikla, poilsis, žaidimai 

lauke, bendradarbiavimas 

su tėvais. Vaiko 

vertinimas. 

Aptarti 

metodiniuose 

pasitarimuose, 

individualiai su 

mokytojais. 

 

 

 

Nuolat. 

5. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

ugdytinių tėvais, formų ir 

būdų aptarimas, 

parinkimas, 

panaudojimas. 

Mokytojos santykis su 

ugdytinių tėvais, 

susirašinėjimai 

elektroniniu paštu, 

žinutėmis, individualūs 

pokalbiai vertinant vaiko 

Aptarti 

metodiniuose 

pasitarimuose, 

visuotiniuose 

susirinkimuose , 

individualiai su 

Nuolat. 



15 
 

pažangą, vaiko elgesį, 

pasiekimus. 

grupių 

bendruomenių 

komandomis. 

6. Grupės aplinkos kūrimas, 

priemonių įvairovė ir 

parinkimas pagal vaikų 

amžių. 

Nuolatinis grupės 

aplinkos stebėjimas, 

priemonių parinkimas 

pagal vaikų poreikius, 

pagal vaikų amžių. 

Aptarti 

individualiai su 

grupių 

bendruomenių 

komandomis, 

metodiniuose 

pasitarimuose.  

Nuoalt. 

7. Pasirengimas kūno 

kultūros veiklai, 

muzikinei veiklai, dailės 

veiklai. 

Vaiko užsiėmimai 

muzikos salėje, sporto 

salėje. 

Aptarti  

 

PRIORITETAS - MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, 

UGDYMAS 

Tikslas: Visapusiškai tenkinti ugdytinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymąsi, stiprinant 

bendradarbiavimą tarp pedagogų, šeimos ir specialistų. 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingas 

1. Nustatyti ugdytinių specialiuosius ugdymo(-

si) poreikius ir juos pagal galimybes tenkinti ( 
sudaryti švietimo (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.) 

Per mokslo metus VGK  

Logopedė 
 

2. Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių 

tėvais, Pedagogine psichologine tarnyba bei 

kitais socialiniais partneriais (vykdyti 

individualias konsultacijas tėvams; dalyvauti 

tėvų susirinkimuose; esant poreikiui, gavus 

tėvų sutikimą, siųsti vaikus įvertinti į PPT). 

Pagal poreikį/ visus 

mokslo metus 

 

VGK 

Logopedė 

3. Parengti vaiko gerovės komisijos veiklos 

planavimo dokumentus ( parengti vaiko 

gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašą; sudaryti vaiko 

gerovės komisijos veiklos planą 2019- 2020 

m.m. ; organizuoti VGK posėdžius; parengti 

VGK veiklos ataskaitą) . 

2019 rugsėjis 

 

VGK 

VGK pirmininkas 

 

4. Bendradarbiauti pedagogams su kitais 

specialistais, atliekant specialiųjų poreikių 

vaiko pasiekimų vertinimą (esant poreikiui, 

kartu užpildyti ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, 

Pagal poreikį/ visus 

mokslo metus  

Grupių auklėtojos, 

tėvai ir kt. 

specialistai 
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pasiekimų aprašą ir grafiką). 

5. Informuoti tėvus apie specialiųjų poreikių 

vaiko pasiekimų vertinimą (supažindinti tėvus 

su vaiko pasiekimų aprašu ir grafiku). 

Pagal poreikį/ visus 

mokslo metus 

Grupių auklėtojos, 

tėvai ir kt. 

specialistai 

6. Teikti netradicinę pagalbą specialiųjų 

poreikių vaikams ( vesti terapinius 

užsiėmimus dailės studijoje; įsteigti 

kiekvienoje grupėje „Nusiraminimo kampelį“; 
tęsti bendrystę tarp ankstyvojo amžiaus ir 

vyresniojo amžiaus grupių vaikų (vaikai 

padeda mažiesiems apsirengti, kartu žaidžia ir 

t.t.); edukacinių erdvių keitimas (vaikai 

lankosi įvairiose įstaigos patalpose); 

projektinė veikla tarp to paties amžiaus grupių 

vaikų).  

Per mokslo metus 

 

Dailės pedagogė E. 

Butaitė 

L.e.p. direktorė S. 

Sadauskienė, 

logopedė, 

grupių auklėtojos. 

 

 

LOGOPEDĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Pagrindinės darbo kryptys:  

1. Vaikų kalbos vertinimas, logopedo dokumentacijos pildymas. 

2. Dalyvavimas VGK veikloje.  

3. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, projektuose, seminaruose. 

4. Kvalifikacijos kėlimas, gerosios patirties sklaida. 

5. Bendradarbiavimas su tėvais.  

6. Bendradarbiavimas su pedagogais, PPT specialistais, kitais socialiniais partneriais. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data Laukiamas 

rezultatas 

1. Vaikų kalbos vertinimas. 

 

1.1 Vaikų kalbinių įgūdžių tikrinimas; kalbos, kalbėjimo bei 

komunikacijos sutrikimų diagnozavimas; švietimo 

(logopedo) pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas.  

Gegužės 3 – 

4 sav. 

 

Savalaikės 

pagalbos 

suteikimas, 

ugdymo 

perspektyvų 

numatymas 

1.2 Logopedo dokumentacijos pildymas.   

Pratybų tvarkaraščio sudarymas. 

Birželio mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Sklandaus 

ugdymo 

proceso 

organizavimas 

1.3 Individualių, pogrupinių pratybų programų sudarymas 

vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimams šalinti. 

Iki spalio 1 d. Kalbos 

ugdymo tikslų 

pasiekimas 

1.4  Pogrupinių ir individualių užsiėmimų vedimas. Visus metus Vaikų 
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ugdymosi 

poreikių 

tenkinimas 

1.5 Logopedo dokumentacijos pildymas. Visus metus Ugdymo 

proceso 

analizė 

1.6  Metodinės medžiagos kaupimas, logopedinio kabineto 

materialinės bazės turtinimas – atnaujinimas, puošimas. 

Visus metus Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

2. Dalyvavimas VGK veikloje.  

 

2.1.  VGK veiklos plano sudarymas. Rugsėjo mėn. Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

2.2.  VGK posėdžių organizavimas.  Visus metus Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

2.3.  VGK metinės veiklos ataskaitos parengimas. Birželio 1 

sav. 

Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

2.4.  VGK dokumentų pildymas. Visus metus Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

3. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, projektuose, seminaruose.  

 

3.1. 

 

 

 Dalyvavimas įvairiuose įstaigos organizuojamuose 

renginiuose (pvz.: rugsėjo 1 – osios šventės 

organizavimas).  

Visus metus Profesinių 

kompetencijų 

tobulėjimas 

3.2. Dalyvavimas darbo grupėje, kuriant l.d. „Gintarėlis“ 

metinę 2019-2020 m.m. veiklos programą.  

2020 rugsėjo 

mėn. 

Profesinių 

kompetencijų 

tobulėjimas 

3.3. 

 

 

 Bendro muzikos, sporto ir kalbos projekto vykdymas su 

10 gr. ugdytiniais. 

2020m. 

Kovo/baland

žio mėn. 

Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

 

4. Kvalifikacijos kėlimas, gerosios patirties sklaida. 

 

4.1.  

 

 Dalyvavimas miesto specialiųjų pedagogų, logopedų 

metodinio ratelio susirinkimuose  ir PPT 

organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose. 

Pagal veiklos 

planą 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

4.2.  Žodinio pranešimo „Inovatyvūs ugdymo metodai ir būdai 

ugdant  Mažeikių l.d. „Gintarėlis“ vaikų kalbą“ skaitymas 

logopedų metodiniame ratelyje. 

2019/2020m.  Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

4.3.  Naujausios specialiosios literatūros studijavimas. Visus metus Saviugda 

5. Bendradarbiavimas su tėvais.  

5.1.  Tėvelių konsultavimas (rekomendacijų pateikimas) vaikų 

kalbos sutrikimų klausimais. 

Visus metus, 

kiekvieną 

Vaikų 

ugdymosi 



18 
 

dieną nuo 

17.00 iki 

18.00 

pasiekimų 

gerinimas 

5.2. 

  

Specialiųjų (logopedinių) pratybų vedimas, dalyvaujant 

vaiko tėvams. 

Visus metus Vaikų 

ugdymosi 

pasiekimų 

gerinimas 

5.3. 

  

Dalyvavimas  įstaigos grupių  tėvų susirinkimuose. Rugsėjo- 

spalio  mėn. 

Ryšių su tėvais 

tobulėjimas 

6. Bendradarbiavimas su pedagogais, PPT specialistais, kitais socialiniais partneriais. 

6.1.  Konsultacijos pedagogams. Dalyvavimas vaiko vertinime, 

pildant vaiko aprašus, vertinimo korteles, grafiką. 

Visus metus Dalykinis ir 

profesinis 

pedagogų 

bendradarbiavi

mas 

6.2. Bendradarbiavimas su PPT specialistais dėl vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo ir nustatymo.  

Pagal poreikį Vaikų 

ugdymosi 

pasiekimų 

gerinimas 

6.3. Vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, kalbos 

ugdymas per edukacines išvykas.  

Kovo- 

balandžio 

mėn.  

Vaikų 

ugdymosi 

pasiekimų 

gerinimas 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas: rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, 

atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

Uždaviniai:  

1. Kurti įstaigoje saugią, sveiką ir palankią mokymosi aplinką, užtikrinančią gerą savijautą. 

2. Atlikti ugdomosios aplinkos, jos saugumo, bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų 

su vaiko gerove susijusių aspektų analizę. 

3. Užtikrinti vaikui teikiamų paslaugų kokybę, atitinkančią jo brandą bei individualius 

gebėjimus.  

4. Bendradarbiauti pedagogams su kitais specialistais, atliekant specialiųjų poreikių vaiko 

pasiekimų vertinimą.  

5. Atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese 

įvertinimą. 

6. Rūpintis vaiko socialine, emocine gerove ir švietimo pagalba.  
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7. Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio švietimo 

klausimais.  

8. Įvykus krizei lopšelyje – darželyje, t.y. netikėtam ir/ ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam 

įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, organizuoti krizės valdymo 

priemones.  

9. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis 

institucijomis, įstaigomis ar asmenimis, susijusiomis su vaiko gerove.  

Darželio vaiko gerovės komisijos funkcijos:  

1. remdamasi Darželio turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka 

Darželio ugdomosios aplinkos, jos saugumo, Darželio bendruomenės narių tarpusavio santykių ir 

kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę; 

2. rūpinasi pozityvaus Darželio mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, 

koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Darželio vadovui 

dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, 

prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų; 

3. organizuoja Darželio bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų 

saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo 

renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose 

srityse Darželyje dirbantiems pedagogams; 

4. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar 

švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo 

ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui 

teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų; 

6. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą 

Darželyje;  

7. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, 

teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios 

priežiūros priemonių tobulinimo; 

8. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės 

vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui 

reikalingos mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą; 

9. įvykus krizei Darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą 

Darželio bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę 

Darželio bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones; 

10. bendradarbiauja su Darželio savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos 

Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios 

priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės 

administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą 

savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros 

įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, 

įstaigomis ar asmenimis; 

11. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme 

nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 
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Eil. Nr.  Veikla Atsakingas asmuo Data 

1. Papildyti l. d. „Gintarėlis“ vaiko gerovės 

komisijos sudėtį naujais nariais. 

Įstaigos 

bendruomenė/vadovas 

2019 rugsėjis 

2. Sudaryti Vaiko gerovės komisijos veiklos 

planą 2019 – 2020 m. m.  

VGK nariai 2019 rugsėjis 

3. Organizuoti VGK posėdžius VGK pirmininkas Pagal poreikį, 

visus mokslo 

metus 

4. Parengti metinę ataskaitą dėl vaikų 

sergamumo. 

Slaugytoja – dietistė G. 

Gustytė 

2020 birželis 

5. Parengti metinę logopedo darbo ataskaitą.  Logopedė S. Jankauskienė 2020 birželis 

6. Parengti VGK metinę ataskaitą.  VGK pirmininkas 2020 birželis 

 

PREVENCINĖ VEIKLA 

 

7.  Konsultuoti vaikus bei jų tėvus sveikatos 

išsaugojimo bei stiprinimo klausimais. 

Inicijuoti pokalbius grupėse sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių 

klausimais. 

Slaugytoja – dietistė G. 

Gustytė, 

grupių mokytojos 

 

Per mokslo 

metus 

8.  Stebėti vaikų adaptaciją ikimokyklinėse  ir 

priešmokyklinėse grupėse. 

Grupių mokytojos  Spalio/lapkričio  

mėn. 

9.  Dalyvauti tėvų susirinkimuose. VGK Pagal poreikį 

10.  Vykdyti individualias konsultacijas tėvams. VGK  Pagal poreikį 

11. Vykdyti pedagogų konsultavimą. VGK Pagal poreikį 

12. Vesti meno terapijos užsiėmimus dailės 

studijoje pagal sudarytą tvarkaraštį 

aktyviems – pasyviems darželio 

ugdytiniams. 

Meninio ugdymo pedagogė 

E. Butaitė 

Per mokslo 

metus 

13.  Vykdyti bendrą muzikos, sporto ir kalbos 

projektą „Miklūs piršteliai, greitos kojelės– 

graži kalba“. 

Logopedė S. Jankauskienė, 

meninio ugdymo pedagogė 

R. Skirmontienė, 10 gr. 

pedagogė S. Kairienė, kūno 

kultūros pedagogė E. 

Matutienė  

2020 kovas/ 

balandis 

14. Kartu užpildyti ikimokyklinio amžiaus 

vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(-si) 

poreikių, pasiekimų aprašą ir grafiką. 

Grupių mokytojos, tėvai ir 

kt. specialistai 

Per mokslo 

metus 

15. GMP, „Kibirkštėlės“, sveikatos stiprinimo 

narių vykdomos gerumo akcijos. 

GMP, „Kibirkštėlės“, 

„Sveikuoliuko“ narės 

Per mokslo 

metus 

16. 

 

Organizuoti tolerancijos dieną. PU pedagogės  

 

2020 sausis 

17.  Vykdyti projektą „Socialinių – emocinių 

elementų taikymas kasdieninėse grupių 

veiklose“.  

PU pedagogės  Per mokslo 

metus 

18.  

 

Įsteigti kiekvienoje grupėje „Nusiraminimo 

kampelį“. 

Grupių mokytojos Per mokslo 

metus 

19.  

 

Tęsti bendrystę tarp ankstyvojo amžiaus ir 

vyresniojo amžiaus grupių vaikų (vaikai 

Grupių mokytojos Per mokslo 

metus 
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padeda mažiesiems apsirengti, kartu žaidžia 

ir t.t.).  

20.  

 

Edukacinių erdvių keitimas (vaikai lankosi 

įvairiose įstaigos patalpose).  

Grupių mokytojos Per mokslo 

metus 

21.  

 

Mokytojos D. Juodeikienės projekto „Ir 

maži, ir dideli – mes draugaujame visi“ 

gerosios patirties sklaida bendruomenėje. 

Mokytoja D. Juodeikienė 2019 rugsėjis 

22. Įrengti lauke ant šaligatvių spalvotus 

takelius (vaikų žaidimams).  

Grupių mokytojos Per mokslo 

metus 

23. Žaidimo kambario pildymas naujomis 

edukacinėmis priemonėmis.  

Grupių mokytojos Per mokslo 

metus 

24. Pavasarį įrengti lauko bibliotekėlę.  Grupių mokytojos Per mokslo 

metus 

 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

25. Švietimo (logopedo) pagalbos gavėjų 

sąrašo sudarymas ir patvirtinimas PPT. 

VGK pirmininkas 2019 rugsėjis 

26. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius 

mokymosi sunkumų, elgesio ar emocijų 

problemų: 

1. gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį 

įvertinimą; 

2. aptarti įvertinimo rezultatus VGK; 

3. įtraukti į švietimo pagalbos gavėjų sąrašą 

ir teikti logopedo pagalbą; 

4. siųsti vaiką įvertinimui į PPT.  

4. teikti siūlymą PPT dėl specialiojo 

ugdymo skyrimo; 

5. konsultuoti pedagogus ir tėvus. 

Logopedė, mokytojos, tėvai Pagal poreikį 

visus mokslo 

metus 

27. Vesti individualius  konsultacinio pobūdžio 

pokalbius su vaiko tėvais ir atviras  

logopedines pratybas. 

Logopedė Per mokslo 

metus 

28. Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymą. 

Logopedė, mokytojos,  

VGK nariai 

Per mokslo 

metus 

29. Teikti konsultacijas pedagogams dėl spec. 

poreikių vaikų ugdymo (si). 

Logopedė Pagal poreikį 

30. Dalyvauti rajono ir spec. pedagogų 

metodinio ratelio veikloje. 

Logopedė Per mokslo 

metus 

31. 

 

Dalyvauti seminaruose, kvalifikacijos 

kėlimo kursuose. 

Logopedė, VGK nariai Per mokslo 

metus 

 

KRIZIŲ VALDYMAS 

32. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo 

klausimais. 

VGK Per mokslo 

metus 
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PRIORITETAS - SVEIKAS VAIKAS 

Tikslas: Saugoti ir  stiprinti vaiko fizinę, psichinę sveikatą, gilinti sveikos gyvensenos, ekologinio 

ugdymo vertybines nuostatas, kartu su įstaigos bendruomene kurti sveikatą palaikančią aplinką.   

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingas 

1. Patvirtinti ,,Sveikuoliuko“ komandos narių sudėtį. Rugsėjo mėn. ,,Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

2. Parengti ,,Sveikuoliuko“ metinį veiklos planą Rugsėjo mėn. ,,Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

3. Respublikinė akcija ,,Darželinukai – už krepšinio 

rinktinės pergales,,  

Rugsėjo mėn. ,,Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

4. ,,Europos judumo savaitė“ Rugsėjo mėn. ,,Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

5. ,,Diena – be automobilio“ Rugsėjo mėn. ,,Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

6. ,,Rieda ratai rateliukai“ Rugsėjo mėn. Mokytoja 

E.Matutienė 

7. Visuotinė rytinė mankšta Rugsėjo mėn. Mokytoja 

E.Matutienė 

8. Projektas ,,Mano pėdutės“ Spalio – 

balandžio mėn. 

Mokytoja 

E.Matutienė 

9. Step treniruotė mokytojoms. Spalio mėn. Mokytoja 

E.Matutienė 

10. Lankstinukas ,,Sveikos pėdutės“ Spalio mėn. Mokytoja 

E.Matutienė 

11. Rajoninis renginys ,,Sveikuolių sveikuoliai“ Lapkričio mėn. Mokytoja 

E.Matutienė 

12. Sportinė – muzikinė pramoga ,,Nykštukų šalyje“ Gruodžio mėn. Mokytojos 

E.Matutienė, 

R.Skirmontienė, 

D.Juodeikienė, 

D.Stankienė 

13. Žiemos sporto šventė ,,Žiemos pramogos“ Sausio mėn. ,,Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

14. Lankstinukai apie sveiką mitybą, asmens higieną Per mokslo metus ,,Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

15. Sportinė – muzikinė pramoga ,,Sveikas vaikas –

graži kalba“ 

Balandžio mėn. Mokytojos 

E.Matutienė, 

R.Skirmontienė, 

S.Kairienė, 

S.Valaitienė 

S.Jankauskienė 

16. Sveikatingumo akcija ,,Aš bėgu – 2020“ skirta 

sveikatos dienai paminėti. 

Balandžio mėn. ,,Sveikuoliuko“ 

metodinė grupė 

17. Sportinė – muzikinė pramoga ,,Aš, tėtis ir mama 

sportuojanti šeima“ 

Gegužės mėn. Mokytojos 

E.Matutienė, 

D.Ružauskienė, 

I.Miniauskienė 

R.Skirmontienė 

18. Sportinio inventoriaus įsigijimas. Per mokslo metus Direkt. pav. ugd. 

S. Sadauskienė. 



23 
 

GAMTOSAUGINIO KOMITETO VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas: Ugdyti vaikų savimonę ir atsakomybę rūpintis supančia aplinka, formuojant teisingą 

požiūrį į save, švarią aplinką 

 

 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingas 

1. Konkursas ,,Kamštelių vajus“ Per mokslo metus Gamtosauginis 

komitetas 

2. Aplinkosauginis projektas ,,Mes rūšiuojam“ Per mokslo metus Gamtosauginis 

komitetas 

3. ,,Basakojų takelis“ Rugsėjo mėn. Direkt. pav. ugd. S. 

Sadauskienė, 

gamtosauginis 

komitetas, grupių 

mokytojos. 

4. Paroda ,,Rudens skrybelės ir skėčiai“ Rugsėjo mėn. D.Ružauskienė, 

I.Miniauskienė 

5. Akcija „Gyvūnai mūsų mažieji draugai“. Spalio mėn. Gamtosauginis 

komitetas 

6. Akcija ,,Ruduo –darom“ Spalio mėn. Gamtosauginis 

komitetas 

7. Akcija ,,Paklausykime, ką mums sako medis“ Spalio mėn. Gamtosauginis 

komitetas 

6. Rajoninė paroda ,,Žemės ir aplinkos meno 

paroda“ 

Spalio mėn. E.Matutienė, 

E.Butaitė 

7. Akcija ,,Vandens lašelio istorija“ Lapkričio mėn. S.Kairienė 

8. Paroda ,,Linksmųjų besmegenių šalyje“ Gruodžio mėn. V.Mačiukienė, 

M.Mockuvienė, 

R.Drungilienė 

9. Respublikinis projektas ,,Šerkšno paslaptis“ Gruodžio mėn. A.Rūdienė, 

D.Liauksminaitė, J. 
Stackevičiūtė-

Bubinienė 

10. Akcija ,,Baltasis badas“ Sausio mėn. Gamtosauginis 

komitetas 

11. Tėvelių ir vaikų kūrybinė – meninė paroda 

,,Skaičiai iš antrinių žaliavų“ 

Vasario mėn. D.Ružauskienė, 

I.Miniauskienė 

12. Paroda iš antrinių žaliavų ,,Naujas daiktų 

gyvenimas“ 

Kovo mėn. V.Mačiukienė 

13. Akcija ,,Padėkime žemei šypsotis“ Kovo mėn. V.Mačiukienė, 

D.Ružauskienė 

14. Akcija ,,Diena be triukšmo“ Balandžio mėn. Gamtosauginis 

komitetas 
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DIETISTĖS DARBO PLANAS - SVEIKATOS STIPRINIMAS ĮSTAIGOJE 

 

Eil. 

nr. 

Turinys Data  Atsakingas asmuo 

1.  Užtikrinti vaiko ugdymą švarioje ir saugioje 

aplinkoje. 

Kasdien Dietistė Greta Gustytė 

2.  Parengti, koreguoti įstaigos valgiaraščius. Per metus Dietistė Greta Gustytė 

3.  Prižiūrėti valgiaraščių atitikimą. Kasdien Dietistė Greta Gustytė 

4.  Stebėti vaikų maitinimo procesą. Kartą per 

mėnesį, 

esant 

reikalui ir 

dažniau 

Dietistė Greta Gustytė 

5.  Kontroliuoti atvežamo maisto produktų kiekius, 

jų kokybę. 

Kasdien Dietistė Greta Gustytė 

6.  Prižiūrėti patalpų švarą. Užtikrinti patalpų 

higienos atitikimą higienos normoms. 

Kartą per 

mėnesį, 

reikalui 

esant ir 

dažniau 

Dietistė Greta Gustytė 

7.  Parengti veiksmų planą esant epidemijai. 

Supažindinti įstaigos darbuotojus, prižiūrėti plano 

vykdymą. 

Per metus Dietistė Greta Gustytė 

8.  Atlikti vidinio RVASVT sistemos auditą pagal 

higienos praktikos taisykles. 

Spalio 

mėnesį 

Dietistė Greta Gustytė 

9.  Pateikti vidinio RVASVT sistemos audito išvadas 

įstaigos vadovui. 

Spalio 

mėnesį 

Dietistė Greta Gustytė 

10.  Rinkti duomenis apie vaikų lankomumą ir 

sergamumą, atlikti analizę. 

Kartą per 

mėnesį 

Dietistė Greta Gustytė 

11.  Prižiūrėti darbuotojų profilaktinio sveikatos 

tikrinimo atlikimą laiku. 

Pagal 

grafiką 

Dietistė Greta Gustytė 

12.  Bendradarbiauti, teikti reikalingus duomenis 

visuomenės sveikatos biurui, jų specialistams. 

Kasdien Dietistė Greta Gustytė 

13.  Organizuoti ir dalyvauti susirinkimuose su 

mokytojų padėjėjomis. 

Kartą per 

ketvirtį 

Dietistė Greta Gustytė 

14.  Supažindinti įstaigos mokytojus ir ugdytinių 

tėvus su nauja ligos dienų pateisinimo sistema. 

Per metus Dietistė Greta Gustytė 

15.  Dalyvauti vaisių ir daržovių, bei pieno ir jo 

produktų vartojimo skatinimo programose.  

Kartą per 

mėnesį 

Dietistė Greta Gustytė 

16.  Inicijuoti renginius susijusius su vaisių ir 

daržovių, bei pieno ir jo produktų vartojimo 

skatinimu. Tarpininkauti perduodant renginio 

aprašymą, rezultatus, atsiliepimus VšĮ Kaimo 

verslo ir rinkų plėtros agentūrai. 

Per metus Dietistė Greta Gustytė 
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PRIORITETAS - KŪRYBINGAS IR LAIMINGAS VAIKAS 

 

Tikslas: Tenkinti vaikų meninės saviraiškos ir kūrybos poreikius, turtinti emocinę, kultūrinę, socialinę 

patirtį, ugdyti kūrybiškumą. 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingas 

1.  Atvažiuojantys teatrai, spektakliai Per mokslo metus Direkt. pav. ugd. S. 

Sadauskienė, 

meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė, 

grupių mokytojos 

2.  Mažųjų talentų ieškojimas 

 

Per mokslo metus Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė, 

grupių mokytojos 

3.  „Dainų dainelė 2020“ 

 

Sausio mėn. 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė 

 

4.  Dainų, muzikos ir šokių festivalis  

„Būk matomas“ 

Kovo mėn. 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė 

 

5.  Dainuojančių vaikų festivalis „Muzika žiedų ir 

vėjo 2020“ 

Gegužės mėn. Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė 

 

6.  Dainavimo būrelis Per mokslo metus 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė  

R. Skirmontienė 

7.  Dailės būrelis Per mokslo metus Dailės pedagogė 

E.Butaitė 

8.  Advento pradžios paskelbimas įstaigos 

ugdytiniams ir darbuotojams 

Gruodžio mėn. Grupių mokytojos 

9.  Kalėdos. Gruodžio mėn. 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

R. Skirmontienė, 

grupių pedagogės. 

10.  Atsisveikinimas su eglute. Trys karaliai. Sausio 6d. „Kibirkštėlės“ 

komanda 

11.  Sausio 13-osios aukų paminėjimas, „Atmintis 

gyva“ 

Sausio 13d. Grupių mokytojos 

12.  Vasario 16-oji. Vasario mėn. Priešmokyklinių gr. 

pedagogės: 

A.Rūdienė, D. 

Liauksminaitė, J. 

Stackevičiūtė -
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Bubinienė 

13.  Užgavėnės Vasario mėn. Meninio ugdymo 

pedagogė R. 

Skirmontienė.  

Pedagogės: 

M.Mockuvienė, 

V.Mačiukienė, 

R.Drungilienė 

14.  Kovo 11-oji Kovo mėn. Grupių mokytojos 

15.  Juozapinių jomarkas Kovo mėn. Viduriniųjų gr. 

pedagogės: 

 D. Ružauskienė, 

I.Miniauskienė, 

R.Burlakovienė, E. 

Norvaišaitė 

16.  Velykų papročiai ir tradicijos Balandžio mėn. Vyresniųjų grupių 

pedagogės:  

D. Juodeikienė, 

S.Kairienė,  

D. Stankienė S. 

Valaitienė 

17.  Moterų ansamblis „Kibirkštėlė“ Per mokslo metus Meninio ugdymo 

pedagogė 

 R.  Skirmontienė, 

,,Kibirkštėlės“ 

moterų ansamblis 

18.  Mokytojų diena. Edukacinė kelionė į Klaipėdos 

jūrų muziejų ir delfinariumą 

Spalio mėn. „Kibirkštėlės“ 

komanda. Darželio 

bendruomenė. 

19.  Tolerancijos diena Lapkričio 16 d „Kibirkštėlės“ 

komanda. Grupių 

mokytojos. 

20.  Kalėdinė popietė su bendruomene. Gruodžio mėn. „Kibirkštėlės“ 

komanda. Darželio 

bendruomenė. 

21.  Muzikos instrumentų įsigijimas. Per mokslo metus Direkt. pav. ugd. S. 

Sadauskienė 

22.  Darželio erdvių pagal kalendorines šventes 

puošimas. 

Per mokslo metus ,,Kibirkštėlės“ 

komanda. 

E.Butkienė 

23.  „Kibirkštėlės“ stendo kūrimas Per mokslo metus Dailės pedagogė 

E. Butaitė 

24.  „Rudeninių skrybėlių ir skėčių paroda“ Rugsėjo mėn. Viduriniųjų grupių 

pedagogės: 

D.Ružauskienė, 

I.Miniauskienė 

25.  Rajoninis projektas „Mano laimė yra...“ Spalio – gegužės 

mėn. 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

A. Rūdienė. Dailės 

pedagogė E.Butaitė 
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26.  Meno terapijos projektas „Žaidžiame meną“ Spalio – gegužės 

mėn. 

Dailės pedagogė  

E.  Butaitė, grupių 

mokytojos. 

27.  Projektas „Draugai iš viso pasaulio“ Spalio mėn. Pedagogės: 

D.Liauksminaitė, 

J.Stackevičiūtė-

Bubinienė 

28.  Regioninis metodinis - muzikinis renginys 

„Dainuoju su ...(mama, tėčiu, močiute, 

mokytoja..)“ 

Lapkričio mėn. Meninio ugdymo 

pedagogė 

R.Skirmontienė, 

„Kibirkštėlės“ 

komanda 

29.  Paroda „Linksmųjų besmegenių šalyje“ Gruodžio mėn. Pedagogės 

R.Drungilienė, 

V.Mačiukienė, 

M.Mockuvienė 

30.  Kalėdinė vakaronė „Šviesos magija“ Gruodžio mėn. Pedagogės: 

A.Rūdienė, 

J.Stackevičiūtė -

Bubinienė 

31.  Kalėdinių žibintų paroda. Gruodžio mėn. Pedagogės: 

A.Rūdienė J. 

Stackevičiūtė -

Bubinienė 

32.  Respublikinis projektas „Šerkšno paslaptis“ Gruodžio mėn. Pedagogės: 

A.Rūdienė, 

D.Liauksminaitė, J. 

Stackevičiūtė -

Bubinienė 

33.  Projektas „Pašėlę skaičiukai“. Vasario mėn. Pedagogės: 

D.Ružauskienė, I. 

Miniauskienė 

34.  Šeimos šventė „Mes kartu“. Balandžio mėn. Pedagogės: D. 

Liauksminaitė, J. 

Stackevičiūtė -

Bubinienė 

35.  Muzikinė - literatūrinė pramoga „Kepa kiškiai  

pyragus“. 

Balandžio mėn. Pedagogės: 

R.Drungilienė, 

M.Mockuvienė 

36.  Literatūrinė-muzikinė pramoga „Kaip gera kartu 

su šeima“. 

Gegužės mėn. Pedagogės:  

V. Mačiukienė 

M.Mockuvienė 

37.  Muzikinė - žaidybinė veikla su tėveliais „Mums 

visiems kartu, gera ir smagu“. 

Gegužės mėn. Pedagogės: 

E.Butkienė, 

Ž.Stasiulytė 

38.  Muzikinė – žaidybinė veikla su tėveliais  

„Ir maži ir dideli mes žaidžiame visi“. 

Gegužės mėn. Pedagogės: 

R.Mažirimienė, 

Ž.Stasiūlytė 
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VAIKŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas Veiklos 

įvertinimas 

1. Vaikų tarybos narių, 

pirmininko rinkimai, 2019 – 

2020m. m. vaikų tarybos 

veiklos plano sudarymas. 

2019– 09 Vaikų tarybos 

koordinatorė: mok. 

E.Butaitė 

Visi nariai 

išrinkti,puikiai 

nusiteikę darbui. 

 

2. 

Su vaikų tarybos nariais teikti 

pasiūlymus įstaigos 

vadovybei, kitoms savivaldos 

institucijoms. 

2019-2020m.  

per mokslo 

metus 

Visi tarybos nariai, 

vaikų tarybos 

koordinatorė: E.Butaitė 

Pasiūlymus 

apsvarstyti darželio 

tarybos ir 

metodinės grupės 

posėdžiuose. 

 

3. 

Pagarbos veikla, Tarptautinės 

pagyvenusių žmonių dienos 

iniciatyvos 

Aplankyti buvusią ilgametę 

įstaigos darbuotoją. 

2019-10 -01 Visi tarybos nariai, 

vaikų tarybos 

koordinatorė: 

E.Butaitė, direk. 

pav.ugdymui 

S.Sadauskienė 

Pasiūlymą 

apsvarstyti su 

darželio direktore. 

 

4. 

Mokytojų dienos paminėjimas 2019– 10 - 05 Visi tarybos nariai, 

vaikų tarybos 

koordinatorė: E.Butaitė 

,grupių mokytojos 

Pagarba, padėka 

mokytojoms. 

3. Sveikatingumo savaitės 

renginiai. 

2019 – 10   Visi tarybos nariai, 

vaikų tarybos 

koordinatorė: 

E.Butaitė, grupių 

mokytojos 

Aktyviai dalyvauti  

4. Tarptautinė tolerancijos diena 2019 – 11 - 

16 

 Visi tarybos nariai, , 

vaikų tarybos 

koordinatorė: 

E.Butaitė, grupių 

mokytojos, 

administracija.  

Tolerancija – tai 

pakantumas, 

mandagumas, 

pagarba kitiems, 

supratingumas. 

5. Advento geri darbai 2019 – 12 Visi tarybos nariai, 

vaikų tarybos 

koordinatorė: 

E.Butaitė,metod. 

grupės 

Elgesiu ir darbais 

rodyti pavyzdį 

kitiems 

6. Konfliktų aptarimas, 

sprendimų ieškojimas. 

2019 –

2020m.m. 

Visi tarybos nariai, 

vaikų tarybos 

koordinatorė: 

E.Butaitė, grupių 

mokytojos. 

Konsultuotis su 

kompetetingais 

pedagogais, 

psichologais. 

7. Ekskursijos: (muziejus, 

parkas) 

  

2019–2020 

m.m. 

Vaikų tarybos 

koordinatorė: 

E.Butaitė, direk. 

pav.ugdymui 

S.Sadauskienė 

Tartis, parinkti 

tinkamą ekskursiją 

vaikams, domėtis, 

pasidalinti 

įžvalgomis. 
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8. Puošti darželio edukacines 

erdves 

2019-2020m. 

per mokslo 

metus 

Visi tarybos nariai, 

vaikų tarybos 

koordinatorė: E.Butaitė 

Nuotraukos, darbai, 

stendas. 

9. Dalyvauti darželio 

renginiuose, respublikos ir 

miesto akcijose, 

konkursuose,išvykose. 

2019-2020 

per mokslo 

metus 

Visi tarybos nariai, 

vaikų tarybos 

koordinatorė: E.Butaitė 

Nuotraukos, 

darbeliai, video 

medž. 

10. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

2019-

2020per 

mokslo metus 

Visi tarybos nariai, 

vaikų tarybos 

koordinatorė: E.Butaitė 

Nuotraukos,  

11. Vasario 14-osios paminėjimas 2020-02-14 vaikų tarybos 

koordinatorė E.Butaitė 

nuotraukos 

12. Vasario 16 –osios minėjimas 2020-vasario 

mėn. 

vaikų tarybos 

koordinatorė E.Butaitė, 

grup. auklėtojos 

Prisidėti prie 

darželio  

13. Humoro rytas su svečiais 2020 – 04-01 Vaikų taryba,vaikų 

tarybos koordinatorė 

E.Butaitė 

Anekdotų 

pasakojimas, 

juokingi žaidimai, 

persirengę veikėjai. 

14. Vaikų tarybos veiklos 

pristatymas internetinėje 

darželio  svetainėje  

Per mokslo 

metus 

Vaikų taryba,vaikų 

tarybos koordinatorė 

E.Butaitė 

Veiklos viešinimas 

15. Piešia tarybos nariai: 

„Darželis, aš ir draugai“; 

„Mano širdelėje, Lietuva“; 

„Aš gerbiu ir saugau”.  

Per mokslo 

metus 

Vaikų taryba,vaikų 

tarybos koordinatorė 

E.Butaitė 

Piešinių 

eksponavimas 

16. Vaikų tarybos susirinkimas,  

padėkos už darželio 

reprezentavimą mieste ir 

rajone. 

2020-05 Darželio vadovybė:  

vaikų tarybos 

koordinatorė 

Padėkos raštų ir 

dovanėlių 

įteikimas. 

17. Ataskaita už 2019-2020 m.m. 2020-06 Vaikų tarybos 

koordinatorė E.Butaitė 

Refleksija 

18. Idėjų bankas pildomas 2019-2020 

per mokslo 

metus 

Vaikų tarybos 

koordinatorė E.Butaitė, 

darželio bendruomenė. 

 

 

VAIKŲ TARYBOS NARIŲ SARAŠAS 

„GUDRUČIŲ“ (12)GR. 

1. Neila Vilimaitė; 

2. Kajus Balvočius; 

3. Liepa Beniušytė; 

„SMALSUČIŲ“ (8)GR. 

1. Diana Zemblytė; 

2. Evelina Gineitytė; 

3. Karolis Balčiūnas; 

„VOVERIUKŲ“ (6)GR. 

1. Urtė Jončauskaitė; 

2. Matas Valantinavičius; 

„NYKŠTUKŲ“ (10)GR. 

1. Vytautė Simonavičiutė; 

2. Benas Ružauskas; 

3. Elvinas Petkus.
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PRIORITETAS - BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA 

Tikslas: Per trišalę partnerystę (vaikai, tėvai, pedagogai) gerinti ugdymo procesą. 

 

 

 

 

BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS VEIKLOS 

PLANAS 

 

Eil. Priemonės pavadinimas Vyksmo data Atsakingas 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingas 

1. Grupių tėvų susirinkimai Per mokslo metus Grupių mokytojos 

2. Adaptacinių, priešmokyklinių grupių 

susirinkimai 

Per mokslo metus Grupių mokytojos, 

l.e.p. S. Sadauskienė, 

kiti specialistai 

3. Tėvų komiteto susirinkimas Per mokslo metus L.e.p. S. Sadauskienė 

4. Klausimynai, anketavimas Per mokslo metus Grupių mokytojos, 

kiti specialistai 

5. Tėvų informavimas ir švietimas, glaudus 

bendradarbiavimas (internetinis puslapis, 

elektroniniai paštai, laiškai, pokalbiai) 

Per mokslo metus Grupių mokytojos 

6. Apskritojo stalo diskusijos su tėvais aktualiais 

klausimais 

Per mokslo metus Grupių mokytojos 

7. Informaciniai lankstinukai, brošiūros, tekstai Per mokslo metus Grupių mokytojos 

8. Bendrų projektų su šeima inicijavimas Per mokslo metus Grupių mokytojos 

9. El. dienynas Per mokslo metus Grupių mokytojos 

10. Tėvų dienos įstaigoje Du kartus per 

metus 

Grupių mokytojos, 

l.e.p. S. Sadauskienė, 

kiti specialistai 

11. Projekto „Auklėtoja dviem valandom“ 

vykdymas 

Per mokslo metus Grupių mokytojos 

12. Į vaikų pažangos vertinimo procesą įtraukti 

tėvus, organizuoti individualias konsultacijas 

Per mokslo metus Grupių mokytojos, 

kiti specialistai 

13. Edukacinės išvykos Per mokslo metus Grupių mokytojos 

14. Bendros talkos Per mokslo metus Grupių mokytojos 

15. Tėvų ansamblis Per mokslo metus Muzikos mokytoja R. 

Skirmontienė 

16. Tėvų parama 2% Per mokslo metus Tėvai 

17. Tėvų pagalba organizuojant parodas, renginius, 

akcijas 

Per mokslo metus Grupės auklėtojos, 

tėvai 

18.  Idėjų bankas Per mokslo metus Tėvai, grupės 

auklėtojos 
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Nr. 

1. Planavimas. Bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais darbo grupės posėdžių ir veiklos plano 

parengimas 

2019 m. rugsėjis Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

darbo grupė 

2. Mokytojų forumas „Naujų socialinių partnerių 

paieška“. Netradicinių bendradarbiavimų metodų 

aptarimas. 

Per mokslo metus Mokytojos. 

Bendradarbiavimo su 

soc. partneriais darbo 

grupė 

3. Bendrystė su rajono ikimokyklinėmis įstaigomis 

„Berželis“, „Žilvitis“, „Buratinas“, „Giliukas“. 

Projektai, kitos veiklos. 

Per mokslo metus Mokytojos 

4. Bendrystė su „Kalnėnų“ pagrindine mokykla, 

„Ventos“ progimnazija ir kitomis rajono 

mokyklomis. Susirinkimai su pradinių klasių 

mokytojomis, išvykos į mokyklas, bendri 

renginiai. 

Per mokslo metus Vadovai 

PU mokytojos 

5. Bendrystė su Kroatijos Respublikos Zagrebo 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Siget“ 

bendruomene. Forumai. Projektai. Laiškai. 

Gerosios patirties sklaida. 

 L.e.p. direktorė S. 

Sadauskienė 

PU bendruomenė 

6. Bendrystė su Mažeikių moksleivių namais. 

Spektakliai 

Pagal parengtą 

planą 

Mokytojos 

7. Bendrystė su Mažeikių sveikatos centru, su 

odontologais. Dantų silantavimas 

2019m. spalis PU pedagogai 

Dietistė G. Gustytė 

PU mokytojos 

8. Bendrystė su V. Klovos muzikos mokykla. 

Edukacinės valandėlės, koncertai, spektakliai. 

Per mokslo metus „Kibirkštėlės“ 

metodinė grupė 

9. Bendrystė su bendros pagalbos įstaigomis, 

policija, gaisrine, greitosios med. Pagalba. 

Mokymai, edukacinės valandėlės, ekskursijos. 

Per mokslo metus Mokytojos,  kiti 

specialistai. 

10. Bendrystė su PPT tarnyba. Paskaitos, mokymai 

tėvams, individualios konsultacijos. Vaikų raidos 

vertinimas. 

Per mokslo metus VGK,  

PPT tarnybos 

psichologai. 

11. Bendrystė su Lietuvos ikimokyklinėmis 

įstaigomis „Gintarėliai“. Gerosios patirties 

sklaida. 

2019 m. rugsėjo 

mėn. 

L.e.p direktorė S. 

Sadauskienė, 

mokytojos 

12. Išvyka į Mažeikių biblioteką, etnografinį 

muziejų. Mokymai, susitikimai, edukacinės 

valandėlės 

Per  mokslo metus Mokytojos 

13. Bendrystė su Mažeikių miškų urėdijos, miško 

apsaugos inžinieriumi – Pauliumi Gedrimu, 

pagalba gyvūnų globos draugijai. Edukacinės 

valandėlės įstaigoje ir gamtoje 

Pagal parengtą 

planą 

GMP komitetas 

Gyvūnų draugijos 

atstovai 

14. Bendrystė su „Ąžuoliuko“ globojama šeimyna. 

Gerumo akcijos Advento laikotarpiu 

2019 m. gruodžio 

mėn. 

„Kibirkštėlės“ 

komanda 

 

16. Bendrystė su sporto mokyklomis/klubais. Įvairūs 

renginiai. 

Per mokslo metus Kūno kultūros 

mokytoja E. Matutienė 

17. Pedagogų saviugdos ir savišvietos 

apibendrinimas ir įvertinimas. Pranešimai. 

Per mokslo metus 

 

Mokytojos ir kt. 

specialistai 
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Gerosios patirties sklaida. 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. Nr. Numatoma veikla Periodiškumas Atsakingas asmuo 

1.ATLIKTI MAŽOS VERTĖS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS PER CVP IS: 

 1.Ruošti, bulvių, daržovių ir vaisių pirkimui 

reikalingus dokumentus, sudaryti sutartį; 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

2.Ruošti mėsos ir jos gaminių pirkimui 

reikalingus dokumentus, sutarties sudarymas; 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

3.Pieno produktų pirkimui reikalingų 

dokumentų ruošimas, sudaryti sutartį; 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

4. Ruošti pastatų apsaugos ir priešgaisrinės  

signalizacijos įrengimo darbų ir įrangos 

pirkimo dokumentus, sudaryti sutartį; 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

5.Ruošti birių maisto produktų pirkimo 

(bakalėjos) dokumentus, sudaryti sutartį; 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

6.Ruošti kitų pirkimų, kurių vertė didesnė nei 

10 000 eurų be PVM dokumentus, sudaryti 

sutartis; 

Atsiradus naujam 

nenumatytam 

pirkimui 

Alma Girdvainienė 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

2.ATLIKTI VIEŠUOSIUS PIRKIMUS ŽODŽIU 

ARBA RAŠTU, KURIŲ VERTĖ MAŽESNĖ NEI 10 000 EURŲ BE PVM: 

 1.Ruošti įvairių valiklių ir asmens higienos 

priemonių pirkimo dokumentus. Apklausti 

tiekėjus, nustatyti laimėtoją, sudaryti sutartį. 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

2.Ruošti skalbimo paslaugos pirkimo 

dokumentus. Apklausti tiekėjus, nustatyti 

laimėtoją, sudaryti sutartį. 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

3.Ruošti kenkėjų naikinimo paslaugos pirkimo 

dokumentus. Apklausti tiekėjus, nustatyti 

laimėtoją, sudaryti sutartį. 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

4.Ruošti  statybinių prekių pirkimo 

dokumentus. Apklausti tiekėjus, nustatyti 

laimėtoją, sudaryti sutartį. 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

5.Ruošti odos, tekstilės ir jų gaminių pirkimo 

dokumentus. Apklausti tiekėjus, nustatyti 

laimėtoją, sudaryti sutartį. 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

6.Ruošti įvairių spausdinių ir kanceliarinių 

prekių pirkimo dokumentus. Apklausti tiekėjus, 

nustatyti laimėtoją, sudaryti sutartį. 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 



33 
 

7. Ruošti vištų kiaušinių  maistui pirkimo 

dokumentus. Apklausti tiekėjus, nustatyti 

laimėtoją, sudaryti sutartį. 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

8.Ruošti ŠGP išvežimo paslaugos pirkimo 

dokumentus. Apklausti tiekėjus, nustatyti 

laimėtoją, sudaryti sutartį. 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

9.Ruošti kitų nenumatytų prekių ir paslaugų 

pirkimų dokumentus. Apklausti tiekėjus, 

nustatyti laimėtoją, sudaryti sutartį. 

 

Atsiradus naujam 

nenumatytam 

pirkimui 

Alma Girdvainienė 

3.ŽURNALŲ, APSKAITOS DOKUMENTŲ PILDYMAS, TVARKYMAS  

 1.Pildyti, patikslinti sutarčių su tiekėjais 

žurnalą; 

Kartą per mėnesį Alma Girdvainienė 

2.Registruoti sąskaitas faktūras registravimo 

žurnale; 

Kelis kartus per 

dieną 

Alma Girdvainienė 

3.Pildyti pastatu priežiūros žurnalą; Kartą per savaitę Alma Girdvainienė 

4.Tvarkyti priešgaisrinės saugos dokumentus. 

Pildyti priešgaisrinės saugos žurnalus; 

Kartą per mėnesį Alma Girdvainienė 

5. Fiksuoti maisto produktų laikymo patalpų 

švarą ir laikymo sąlygas kontrolės lapuose; 

Kasdien Alma Girdvainienė 

6.Pildyti paraiškas pirkimams; Kelis kartus per 

savaitę 

Alma Girdvainienė 

7.Pildyti tiekėjų atrankos pažymas; Kelis kartus per 

savaitę 

Alma Girdvainienė 

8.Daryti lauko įrengimų vietinę patikrą, ją 

fiksuoti tam skirtame žurnale; 

Kartą per savaitę Alma Girdvainienė 

9.Pakviesti įstaigą, kuri atliktų lauko įrengimų 

metinę patikrą, pateikti jai įrengimų saugos ir 

eksploatavimo deklaracijas; 

Kartą per metus Alma Girdvainienė 

10. Sudaryti, patikslinti, papildyti metinį 

pirkinių planą; 

Kelis kartus per 

metus 

Alma Girdvainienė 

11. Nurašyti  geriamo vandens skaitiklio 

parodymus pateikti  juos savitarnos svetainėje 

mokesčio paskaičiavimui; 

Kartą per mėnesį Alma Girdvainienė 

12Atspausdinti elektronines sąskaitas   iš 

www.esaskaita.eu, pristatyti įstaigos  

buhalteriui;  

Kelis kartus per 

mėnesį 

Alma Girdvainienė 

13.Tvarkyti įstaigos inventoriaus apskaitos 

dokumentus, nurašyti netinkamus naudojimui. 

Kartą per mėnesį Alma Girdvainienė 

14.Stebėti šaldytuvų vidinių kamerų 

temperatūras, pildyti šaldytuvų kamerų 

temperatūrų kontrolės lapus 

Du kartus per 

dieną 

Alma Girdvainienė 

3.MAISTO PRODUKTŲ PRIĖMIMAS, KONTROLĖ, IŠDAVIMAS 

 1.Užsakyti maisto produktus iš tiekėjų pagal 

sąrašą telefonu, e. paštu;  

Kelis kartus per 

dieną  

Alma 

Girdvainienė 

2. Priimti maisto produktus iš tiekėjų įvertinti 

kokybę, suderinti kiekį pagal sąskaitas, sekti 

galiojimo terminus; 

Kelis kartus per 

dieną 

Alma 

Girdvainienė 

3.Išduoti maisto produktus iš sandėlio pagal Du, tris kartus per Alma 

http://www.esaskaita.eu/


34 
 

maisto valgiaraštį; dieną Girdvainienė 

4.Vesti maisto likučių apskaitą, likučius derinti 

su sąskaitininke; 

Du kartus per 

mėnesį 

Alma 

Girdvainienė 

Sąskaitininkė 

Neringa 

Buivydienė 

5. Derinti maisto produktų užsakymus (kiekio, 

prekės rūšies, atvežimo laiko) su dietiste;  

Kartą per dieną Alma 

Girdvainienė 

Dietistė Greta 

Gustytė 

4.DARBAS SU TIESIOGIAI PAVALDŽIAIS DARBUOTOJAIS 

 1.Sudaryti sargų darbo grafikus: Du kartus per 

metus 

Alma 

Girdvainienė 

2.Planuoti, paskirstyti, aptarti darbus; su 

siuvėja, kiemsargiu, skalbėja, sargais, staliumi); 

Kelis kartus per 

dieną 

Alma 

Girdvainienė 

3.Aprūpinti darbuotojus darbo įrankiais, darbo 

priemonėmis (skalbimo, valymo priemonėmis, 

darbo saugos priemonėmis, darbo pirštinėmis, 

audiniais, siūlais); 

Du kartus per 

mėnesį 

Alma 

Girdvainienė 

5.KITI SVARBŪS DARBAI 

 1Vykdyti įstaigos direktoriaus nurodymus dėl 

inventoriaus, pastatų ar aplinkos priežiūros ir 

t.t.; 

Kasdien, esant 

būtinybei ir 

dažniau 

Alma 

Girdvainienė 

2.Aprūpinti mokytojų padėjėjas valymo, 

higienos priemonėmis; 

Darbuotojui 

paprašius (kasdien) 

Alma 

Girdvainienė 

Aprūpinti virtuvės ir valgyklos darbuotojus 

valymo, higienos priemonėmis, įvairia 

reikalinga įranga; 

Darbuotojui 

paprašius (kasdien) 

Alma 

Girdvainienė 

4.Atsiradus būtinybei surasti reikalingas 

prekes, užsakyti, pateikti sąskaitas 

apmokėjimui, pasirūpinti pristatymu į įstaigą 

arba parsivežti nuosavu transportu; 

Esant būtinybei Alma 

Girdvainienė 

5.Nuolat prižiūrėti rūsio patalpas, kad 

nesikauptų nereikalingi daiktai, popieriaus, 

stiklo ar plastiko atliekos; 

Du kartus per 

savaitę 

Alma 

Girdvainienė 

6.Patikrinti lietaus nuotekų susikaupimo 

duobes (prie ,,Dailės studijos“ ir prie šiluminio 

mazgo), esant vandens pertekliui išsiurbti 

elektriniu vandens siurbliu; 

Kasdien Alma 

Girdvainienė 

7.Prižiūrėti ar tvarkinga maisto atliekų laikymo 

vieta, informuoti atsakingą žmogų dėl esamos 

padėties; 

Kasdien Alma 

Girdvainienė 

8.Tvarkyti ir valyti maisto produktų ir daržovių 

sandėlius; 

Kasdien Alma 

Girdvainienė 

9.Prižiūrėti aplinkos tvarkymo techniką 

(trimerį, žolės pjovimo mašiną, gyvatvorės 

žirkles ), pakeisti tepalus, pristatyti degalus iš 

degalinės ir nupirkti reikalingas detales; 

Šiltuoju metų 

laiku, atsiradus 

būtinybei 

Alma 

Girdvainienė 

10. Prižiūrėti tvoras, vartus, vartelius, spynas; Kartą per savaitę 

arba atsiradus 

Alma 

Girdvainienė 
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SĄSKAITININKĖS DARBO PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Turinys Data Atsakingas asmuo 

1.  Vesti vaikų lankomumo apskaitą buhalterinėse 

programose (lankomumo apskaita, kvitų išdavimas, 

įmokų suvedimas ir kt.) 

Kasdien Neringa Buivydienė 

2.  Vesti maisto apskaitą buhalterinėse programose  

( maisto sąskaitų suvedimas, valgiaraščių 

suvedimas ir kt.) 

Kasdien Neringa Buivydienė 

3.  Paruošti inventorizavimo aprašus Kas 

ketvirtį 

Neringa Buivydienė 

4.  Teikti duomenis programoje SPIS Kasdien Neringa Buivydienė 

5.  Darbas su programa Labbis  Kasdien Neringa Buivydienė 

6.  Darbas su programa Mūsų darželis Kasdien Neringa Buivydienė 

7.  Kelti kvalifikaciją Per metus Neringa Buivydienė 

8.  Dalyvauti kolektyvo veikloje Pagal 

poreikį 

Neringa Buivydienė 

9.  Vykdyti vyr.buhalterio ir direktoriaus paliepimus Pagal 

poreikį 

Neringa Buivydienė 

 

būtinybei 

11.Dalyvauti įstaigos tarybos susirinkimuose, 

diskusijose, posėdžiuose; 

Kiekvieną kartą Alma 

Girdvainienė 

12. Užtikrinti patalpų dezinfekciją, esant 

protrūkiui ar epidemijai; 

Kiekvieną kartą Alma 

Girdvainienė 

13. Užtikrinti reguliarų žolės pjovimą, medžių 

genėjimą, augalų sodinimą, žemių ar smėlio 

papildymą ir t.t. 

Šiltuoju metų 

laiku, atsiradus 

būtinybei 

Alma 

Girdvainienė 

14. Patikrinti gesintuvų esančių grupėse būklę, 

slėgį, galiojimo laiką; 

Kartą per mėnesį Alma 

Girdvainienė 

15.Užtikrinti apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, 

kanalizacijos ir kitų sistemų gerą techninį stovį, 

organizuoti remonto darbus. 

Esant būtinybei Alma 

Girdvainienė 

 16.Užtikrinti maisto ruošimo, maisto laikymo, 

valymo, skalbimo technikos gerą techninį stovį, 

organizuoti remonto darbus. 

Esant būtinybei Alma 

Girdvainienė 

17.Dalyvauti gaisrinės saugos patikrinimuose, 

reaguoti į neatitikimus, juos kuo skubiau 

šalinti. 

Kartą metuose Alma 

Girdvainienė 

18. Sekti viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus. 

Dalyvauti rengiamuose viešųjų pirkimų 

seminaruose. 

Kartą metuose arba 

esant būtinybei 

Alma 

Girdvainienė 

19. Organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti 

jo eigą. 

Esant būtinybei Alma 

Girdvainienė 
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BUHALTERINĖ APSKAITA ĮSTAIGOJE 

 

Eil. 

nr. 

Turinys Data Atsakingas asmuo 

1.  Užtikrinti savalaikį atsiskaitymą su tiekėjais. Kasdien Vyr.buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

2.  Užtikrinti savalaikį atsiskaitymą su 

darbuotojais. 

Kas mėnesį Vyr.buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

3.  Vesti einamąją buh.apskaitą buh. apskaitos 

programoje LABBIS. 

Kasdien Vyr.buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

4.  Reikalui esant, pateikti reikiamus apskaitos 

rodiklius įstaigos administracijos darbuotojams, 

švietimo bei finansų skyriams. 

Esant reikalui Vyr.buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

5.  Užtikrinti tikslingą įstaigos asignavimų 

naudojimą. 

Kasdien Vyr.buhalterė 

Genovaitė 

6.  Užtikrinti savalaikį ketvirtinių ataskaitų 

pateikimą finansų skyriui. 

Kartą per 

mėnesį, 

reikalui esant 

ir dažniau 

Dietistė Greta Gustytė 

7.  Paruošti ir publikuoti metinį finansinių 

duomenų paketą respublikinėje programoje 

VSAKIS. 

2020-03-14 Vyr buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

8.  Užtikrinti einamąją ir paskesnę buh. apskaitos 

kontrolę. 

Metų eigoje Vyr.buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

9.  Pritaikyti darbui buhalterinę apskaitos programą 

BONUS60. 

Iki 2020 

m.pradžios 

Vyr.buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

10.  Sekti ir planuoti įstaigos asignavimų judėjimą. Metų eigoje Vyr.buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

11.  Užtikrinti sodros, mokesčių bei statistinių 

ataskaitų savalaikį pateikimą. 

Pagal grafiką Vyr.buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

12.  Parengti 2020-2022 m. biudžeto projektą. Iki 2019 

m.lapkričio 

mėn. 

Vyr. buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

13.  Kelti kvalifikacijos lygį seminaruose. Kartą 

metuose 

Vyr.buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 

14.  Dalyvauti įstaigos kolektyvo veikloje. Per metus Vyr. buhalterė 

Genovaitė 

Jankauskienė 
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SEKRETORĖS DARBO PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Turinys Data Atsakingas asmuo 

1.  Užtikrinti sklandų tėvų prijungimą prie įstaigos 

elektroninio dienyno. 

Spalio-

lapkričio 

mėnesiais 

Sekretorė Greta 

Gustytė 

2.  Sudaryti įstaigos darbuotojų darbo grafikus. Kartą per 

mėnesį 

Sekretorė Greta 

Gustytė 

3.  Sudaryti laisvų pusdienių mokytojų padėjėjoms 

grafiką. 

Kartą per 

mėnesį 

Sekretorė Greta 

Gustytė 

4.  Pildyti ir prižiūrėti įstaigos elektroninį dienyną. Kasdien Sekretorė Greta 

Gustytė 

5.  Sukurti prašymų pildymo sistemą, prižiūrėti jos 

vykdymą. 

Per metus Sekretorė Greta 

Gustytė 

6.  Pildyti įstaigos darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Kartą per 

mėnesį 

Sekretorė Greta 

Gustytė 
 

Metinę veiklos programą rengė darbo grupė (Saulė Sadauskienė, Sonata Jankauskienė, Roma 

Skirmontienė, Donata Liauksminaitė, Inga Miniauskienė, Erika Matutienė, Esmeralda Butaitė). 

 


