
 

LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠILAS“ DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LENTVARIO LOPŠELIO - DARŽELIO ,,ŠILAS“ 

 2018 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

2018 m. sausio 3d. Nr. V- 4 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 2011m. kovo 17d. Nr. XI-1281 

(Žin.,2011-03-31, Nr.38-1804) 54 str. 7 ir 12 dalimis,  lopšelio-darželio nuostatais, mokytojų 

tarybos pritarimu 2017m. gruodžio 22d.  posėdžio protokolas Nr.4 

N u s t a t a u 2018 metų 

1. P r i o r i t e t u s: 

   1.1.Tęsti 2017m. prioritetą – vaikų sveikatos ugdymas, veiklą grindžiant sveikatos 

 stiprinimo programos integravimu į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

bendruomenės narių  ir socialinių partnerių bendravimu ir bendradarbiavimu 

1.2.Ugdymo kokybė. 

1.3. Tikslą-  siekti, kad sveikatos ugdymas taptų viena iš svarbiausių veiklos sričių, ieškoti 

naujų efektyvių  vaikų sveikatos stiprinimo formų, glaudžiai bendradarbiauti su šeima ir 

visuomene. 

1.4. Uždavinius: 

1.4.1.Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę. 

1.4.2. Gausinti ir racionaliai naudoti materialiuosius  bei žmogiškuosius išteklius. 

1.4.3.1.5. Tikslą – analizuoti ir vertinti ugdomojo proceso būklę ir kaitą, siekiant pokyčių 

ugdymo kokybės gerinimui. 

1.6. Uždavinius: 

1.6.1. Vykdyti  vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, 

1.6.2.  Edukacinės aplinkos kūrimas ir kūrybiškas jos panaudojimas ugdomajame procese 

 1.6.2.Taikyti inovatyvias ir efektyvias ugdymo formas bei  metodus. Komandinis-auklėtojų ir 

specialistų – darbas ugdant specialiųjų  ugdymosi poreikių turinčius vaikus. 

T v i r t i n u : 

 

1. 2017m. veiklos plano įgyvendinimo analizę (1priedas). 

2. Lopšelio-darželio ,,Šilas“ 2018 metų veiklos planą (2 priedas). 

 

P a v e d u  vadovautis veiklos planu vykdant įstaigos veiklą. 

 

Įsakymo kontrolę pavedu direktorės pavaduotojai ugdymui Rasai Marcinkienei.  



 

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“  

2017 m. veiklos plano 1 priedas 

 

LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠILAS“ 2017METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Įgyvendinant 2017 metų veiklos planą, buvo siekiama strateginių tikslų –sukurti vaikams 

palankias sąlygas atskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi 

poreikius, gerinti įstaigos materialinę bazę siekiant atnaujinti ugdymosi aplinkas,  kurti darželio 

veiklos kokybės įsivertinimo sistemą, skatinti kryptingą mokytojų kvalifikacijos tobulinimą 

 
Šių tikslų įgyvendinimui iškelti du metiniai tikslai:Visų lopšelio-darželio bendruomenės narių 

pozityvaus požiūrio į sveiką gyvenseną ugdymas, padedant vaikams formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius bei sukuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, analizuoti ir vertinti ugdomojo 

proceso  būklę ir kaitą, siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti. 

Telkiant darželio bendruomenę, taikant naujoves, keliant profesinį meistriškumą, sudaryti 

tinkamas sąlygas būtinas visapusiškam, kokybiškam vaiko ugdymui(si), siekta šių uždavinių 

įgyvendinimo: didinti bendruomenės narių kompetenciją sveikatos ugdymo klausimais, gausinti ir 

racionaliai naudoti materialiuosius  išteklius, plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę, 

užtikrinti glaudų bendruomenės narių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ir gerosios patirties 

sklaidą. Sudaryti sąlygas sutelktai, refleksyviai, besimokančiai bendruomenei vystytis, vykdyti vaikų 

pasiekimų ir pažangos stebėseną.  

Vykdant 2017 metų tikslus ir uždavinius pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai 

rezultatai. Sėkmingai įgyvendintos įstaigos veiklos, ugdymo proceso efektyvinimo, dokumentų 

valdymo tobulinimo, planavimo, vertinimo ir įsivertinimo, šeimos ir darželio bendrystės, 

tradicijų tęstinumo,  informacinių technologijų diegimo, ugdymo proceso dalyvių komunikacijos 

stiprinimo priemonės. Sistemingai vykdyta  pedagoginė stebėsena, atnaujintos edukacinės 

erdvės. Apibendrinta grupių sveikatos stiprinimo,gamtosauginių  projektų įgyvendinimo patirtis. 

Atliktas RVASVT auditas ir sistemingai vykdyta vaikų maitinimo kontrolė. Valstybinės maisto 

ir veterinarinės tarnybos mūsų lopšelis-darželis priskirtas  mažos rizikos grupei, planiniai 

patikrinimai atlikti be jokių pažeidimų ar inspektorių pastabų. Ženkliai pakito vaikų lankomumo 

rodikliai, sumažėjo sergamumas. 

2017 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 

199 ugdytiniams. Veikė 1 ankstyvojo ir 7 ikimokyklinio amžiaus bei 2 priešmokyklinio ugdymo 

grupės. Įstaigoje užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas: teikta pedagoginė, psichologinė, 

socialinė ir teisinė pagalba vaikui, šeimai. 21 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už 

maitinimo paslaugas lengvata, socialiai remtinų vaikų skaičius – 4, nemokamas maitinimas 

teiktas 3 priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams. 1 ugdytinei skirtas privalomas 

ikimokyklinis ugdymas.  

Mokslo metų pradžioje kalbos ir komunikacijos sutrikimai nustatyti 46 vaikams.  

Pagalba buvo teikiama 26 ugdytiniams ( 18 ugdytinių turintys fonetinius kalbėjimo sutrikimus ir 

8 ugdytiniai turintys sulėtėjusią kalbos raidą)   Kalba ištaisyta 11 vaikų, kitiems kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimai pašalinti dalinai. 8 vaikams pagalba tęsiama.  



Lopšelyje-darželyje siekta vaikų ugdymo(si) proceso kokybės: ugdymo turinys 

integralus, visapusiškas, skatinantis vaiko raidą visose srityse. Įstaigoje įgyvendinamos Lentvario 

lopšelio-darželio „Šilas“ ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pažinimo takeliu“ ir Bendroji 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos, kurios leido plėtoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas, sudarė kokybiškas sąlygas vaiko pasirengimui 

mokyklai.  

Įstaigoje  dirba kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai:  5 metodininkai, 4 

vyresnieji auklėtojai.  Vyko kryptingas pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos 

tobulinimas. 2017 metais įstaigos pedagogai aktyviau dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

nei 2016 metais: kvalifikaciją vadovai tobulino – 256  val., pedagogai – 1341 val.  

Gerų rezultatų pasiekta stiprinant vaikų sveikatą. Lopšelyje-darželyje ,,Šilas“ 

parengta ir ketvirtus metus įgyvendinama sveikos gyvensenos ugdymo programa ,,Sveikas 

vaikas – laimingas vaikas“. Jos tikslas siekti, kad vaikai išsiugdytų gebėjimus, įpročius, ir 

vertybines nuostatas būtinas sveikatai saugoti ir stiprinti. Programos įgyvendinimui įstaigoje 

sudarytos palankios sąlygos: darželio kieme įkurtos saugios, vaiko fizinį aktyvumą skatinančios, 

edukacinės aplinkos, įsigytas sporto inventorius ir sveikatinimo priemonės (sveikatingumo takas 

pagal Sebastiano Kneipo metodiką), sukaupta  metodinės literatūros, suburta kūrybinė sveikos 

gyvensenos grupė.  

Lopšelyje-darželyje įgyvendinami ilgalaikiai sveikatos ugdymo projektai: 

,,Erasmus+ Lietuvos sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas 

ir praktika ikimokykliniame ugdyme.“; Sveikatos saugojimo ir žmogaus saugos kompetencijų 

ugdymas ,,Darželyje visa šeima – vaikutis, tėtis ir mama“; Vaikų kalbos sutrikimų prevencijos 

taikymas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“; Specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinė veikla 

,,Žaidimai moko“.  

Įstaiga dalyvavo ES lėšomis finansuojamose programose  „Pienas vaikams“  ir 

,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Tai puiki galimybė  kiekvieną dieną valgyti šviežius, 

skanius ir sveikus pieno produktus bei skanauti vaisius bendraamžių aplinkoje.  

Vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui taikyta tarptautinė programa ,,Zipio 

draugai“. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo veiksmo savaitėje „Be patyčių“, buvo 

organizuota bendra veikla tarp grupių „Būk mano draugas“. Integruota žalingų įpročių 

prevencijos priemonių programa. Buvo organizuojamos ugdomosios veiklos ,,Mūsų rankos ir 

žodžiai skirti ne patyčioms“ (R. Marcinkienė, R. Vadoklienė, A. Svirnelienė, D. Dmitrijevskaja). 

Parengtas Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Jo 

paskirtis – padėti lopšelio darželio bendruomenei užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią 

smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.  

Praktikoje taikyta vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, kurioje ugdytinių 

pasiekimų vertinimo kriterijai orientuoti į ugdymo proceso kokybę. Vertinimo rezultatai 

panaudoti kiekybiniams ir kokybiniams vaiko pažangos pokyčiams nustatyti, ugdymo turiniui ir 

metodams koreguoti, veiklai tobulinti. 

Lopšelyje-darželyje vyko Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ metodinė – praktinė konferencija ,,Sveikas vaikas – 

laimingas vaikas“. Konferencijos dalyvius pasveikino Trakų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė. Parengti pranešimai: ,,Kupina žaismės ir vaiko 

poreikius tenkinanti darželio aplinka“ (I. Nižauskienė),  ,,Aktyvi darželio bendruomenės veikla 

kuriant ir įgyvendinant sveikatos stiprinimo projektus“ (R. Marcinkienė), ,,Vaiko emocinė raiška 

ir saviraiška“ (D. Simanavičienė). Lauko žaidimų aikštelėse svečiai stebėjo jungtinę ir savaiminę  



vaikų veiklą. Naujoje daugiafunkcinėje sporto aikštelėje  vaikai žaidė  sportinius žaidimus: 

krepšinį, tinklinį, kvadratą,  organizavo linksmąsias estafetes (M. Borisenkova). Lauko 

muzikinėje erdvėje vaikų laukė daug staigmenų ir įvairiausių muzikinių instrumentų (I. 

Okuškienė). Stebėjo ugdomąją veiklą ,,Mažųjų tyrinėtojų sala“   (R. Vladimirenko). Pedagogai 

pristatė savos gamybos metodines priemones: ,,Pasakos“, ,,Baik sakinį“, ,,Suskaičiuok“, ,,Surask 

skirtumus“ (D. Masionienė); ,,Mokausi pasakoti“ (L. Chmeliauskienė); ,,Abėcėlė“, ,,Žuvytės“, 

,,Atrask geometrinę figūrą“, ,,Šešėliai“, ,,Futbolas“ (I. Aleksandrovič); ,,Surask kitą“, 

,,Suskaičiuok“ (A. Svirnelienė); ,,Pasakų laboratorija“, ,,Mano pasakaitės“, ,,Išdykęs berniukas ir 

jo kamuoliukas“, ,,Pasakaitė Pupa“ (D. Simanavičienė). Konferencijos dalyviai: Vilkaviškio, 

Alytaus, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Kauno, Rokiškio miestų ir Trakų r. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

Pagerėjo pedagogų metodinės veiklos sklaida. Pristatyta 12 atvirų ugdomųjų veiklų 

įstaigos pedagogams: ,,Seku seku pasaką – Ropė“ (E. Piečiūtė); ,,Aš pasakų šalyje“ (I. 

Šartnerienė); ,,Mano pasaka“ (I. Kraičinska); ,,Mus kalbina knygos lapeliai“ (V. 

Sventkauskienė); ,,Sekam pasakas kartu“ (I. Aleksandrovič); ,,Varnėnų inkile“ (D. 

Dmitrijevskaja); ,,Kuriame eilėraštį“ (R. Vladimirenko), ,,Seku seku pasaką“, (D. 

Simanavičienė); ,,Tarp žiedų“ (A. Svirnelienė); ,,Skaitome ir kuriame eilėraščius“ (D. 

Masionienė);  „Jausmai“ (R. Vadoklienė); „Žiemos burtai“ L. Chmeliauskienė. 

Grupių bendruomenės įgyvendino projektus: ,,Pinigų vertė“ (D. Dmitrijevskaja); 

,,Mano kelionė į švaros karalystę“ (I. Šartnerienė); ,,Gamta – mūsų namai“ (R. Vladimirenko); 

,,Vaikų vaidyba – kelias į gražią kalbą“ (D. Simanavičienė); ,,Švaros ir tvarkos karalystė“ (I. 

Kraičinska); ,,Skanu, nes pats gaminu“ (A. Svirnelienė); ,,Žemuogiukai sveikai gyvena“ (V. 

Sventkauskienė); ,,Žaisdami tyrinėjame“ (I. Aleksandrovič); ,,Miklūs piršteliai“ (E. Piečiūtė); 

,,Noriu aiškiai kalbėti“ (D. Masionienė), ,,Vaikų ir liaudies papročiai“ (I. Okuškienė, R. 

Vladimirenko, D. Simanavičienė, I. Kraičinska). 

Įstaigoje organizuotos pramogos: „Žiemos burtai“ (I. Aleksandrovič, L. 

Chmeliauskienė);  ,,Atsisveikinimas su eglute“ (I. Okuškienė, D. Simanavičienė); ,,Šoka visi 

maži ir dideli“ (M. Borisenkova); Kalbos savaitė ,,Mano gimtoji kalba graži ir ypatinga“ (L. 

Chmeliauskienė, M. Borisenkova ir grupių auklėtojos); Viktorina ,,Koks gražus gimtosios kalbos 

skambesys“ (L. Chmeliauskienė, R. Vadoklienė, M. Borisenkova, D. Dmitrijevskaja, A. 

Svirnelienė); „Grįžta paukšteliai, kur jų nameliai?“ (I. Okuškienė, R. Vladimirenko, I. 

Kraičinska); ,,Kaziuko mugės linksmybės“ (I. Okuškienė, R. Vladimirenko); ,,Pasveikinkime 

vienus kitus su rugsėjo 1-aja“ (R. Marcinkienė, I. Okuškienė, L. Chmeliauskienė); ,,Triušiai 

ilgaausiai“ (R. Vladimirenko, I. Kraičinska); ,,Aš saugus, kai žinau“ (R. Marcinkienė, R. 

Vadoklienė, L. Chmeliauskienė, R. Vladimirenko, I. Aleksandrovič, D. Masionienė, D. 

Simanavičienė). Pasaulinė vandens diena: ,,Eksperimentai“ (R. Marcinkienė, D. Dmitrijevskaja, 

A. Svirnelienė); ,,Vanduo gyvybės ir sveikatos šaltinis“ (A. svirnelienė); ,,Vandens magija“ (R. 

Vladimirenko); ,,Vandens paslaptys“ (D. Masionienė); ,,Stebuklingas vandens lašelis“ (D. 

Simanavičienė), ,,Žaidžiu ir atrandu“ (I. Aleksandrovič). Pasaulinė maisto diena: ,,Vitaminai – 

vaikų draugai“ (D. Dmitrijevskaja); ,,Spalvingosios mandalos“ (R. Vladimirenko); ,,Dovana 

rudenėliui“ (I. Okuškienė); ,,Viru, viru košę vaikai atsilošę...“ (D. Simanavičienė); ,,Rūpinuosi 

savo sveikata“ (D. Masionienė); ,,Vaisiai ir daržovės – vitaminų šaltinis“ (A. Svirnelienė); 

,,Sveika ir skanu“ (M. Borisenkova). 

Lopšelyje-darželyje vyko edukacinė-prevencinė veikla ,,Dantukų priežiūra“, kurią 

vedė Kauno kolegijos lektorė-dantų higienistė Rita Juchnevičienė. Lentvario mokyklų 



visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rita Bandzevičienė. Lopšelio-darželio ,,Šilas“ 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rasa Šlikienė. 

Pedagogai dalyvavo ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos 

organizuotuose respublikiniuose renginiuose: „Sportuoja visi - dideli ir maži“ (M.  Borisenkova, 

R. Vladimirenko), „Aktyvus rugsėjis 2017“ (M. Borisenkova, R. Marcinkienė, L. 

Chmeliauskienė, I. Okuškienė, R. Vadoklienė, R. Šlikienė, D. Simanavičienė, D. Masionienė). 

Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, vyko trys 

etapai (M. Borisenkova, R. Marcinkienė). Sporto šventėje „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 

2017“ (M. Borisenkova, R. Vadoklienė, I. Aleksandrovič, R. Vladimirenko). Sveikatos 

stiprinimo akcijose: „Aš bėgu 2017“, „Rieda ratai rateliukai“ (M. Borisenkova). Sporto judėjimo 

dienos: „Žiemos pramogos“, „Mus ratelyje saulutė“, Spalvoti kamuoliukai“ (M. Borisenkova). 

Sveikatos savaitės: ,,Vitaminai mus draugai – kur jie slepiasi ar žinai?“ (R. Vladimirenko), ,,Prie 

stalo“ (D. Masionienė), ,,Aš maitinuosi sveikai“ (I. Šatrnerienė), ,,Sveikas ir aktyvus rudenėlis“ 

(I. Kraičinska), ,,Ne tik sveika, bet ir skanu“ (I. Aleksandrovič). Ugdomosios veiklos kartu su 

tėvais:  ,,Sveikatos šalyje“ (V. Sventkauskienė, A. Svirnelienė, I. Kraičinska, R. Vladimirenko), 

,,Aš atsargus“ (E. Piečiūtė), ,,Augu sveikas ir stiprus“ (I. Šartnerienė), ,,Mano pojūčiai“ (I. 

Aleksandrovič), ,,Noriu augti sveikas“ (D. Masionienė), ,,Aš nepaprastas ir įdomus“ (D. 

Simanavičienė), ,,Esu sveikas ir laimingas“ (D. Dmirtijevskaja).  

Įstaigoje organizuotos akcijos: ,,Baltas badas“ (D. Dmitijevskaja, A. Svirnelienė, R. 

Vadoklienė); ,,Saldžiosios angelų dovanos“ (R. Vadoklienė); ,,Sniego statiniai“ (R. 

Vladimirenko, I. Aleksandrovič); ,,Padovanok darželiui gėlę“ (I. Nižauskienė, darželio 

bendruomenė); ,,Dovanos rudenėliui“  (I. Okuškienė, R. Vladimirenko, I. Kraičinska); ,,Mano 

svajonių šiltnamis“ (R. Vadoklienė), ,,Sveikatai palankių receptų paštas“ (R. Marcinkienė, R. 

Šlikienė, D. Masionienė, R. Vladimirenko, I. Aleksandrovič, D. Simanavičienė, A. Svirnelienė, 

D. Dmitrijevskaja). 

Vyko tradiciniai renginiai: ,,Tėvynė tu mano“ (I. Okuškienė, D. Masionienė, D. 

Simanavičienė); ,,Užgavėnės“ (visi pedagogai); ,,Tau, mamyte“ (I. Okuškienė, R. Vladimirenko, 

I. Kraičinska, D. Masionienė, I. Aleksandrovič); išleistuvės ,,Lik sveikas, darželi“ (I. Okuškienė, 

D. Dmitrijevskaja, A. Svirnelienė); ,,Tarptautinė Vaikų ginimo diena“ (I. Okuškienė); ,,Kalėdų 

stebuklai“ (I. Okuškienė). 

Pedagogai parengė ugdytinius mažųjų skaitovų konkursui ,,Po gimtinės stogu“ I-etapui 

(D. Simanavičienė, D. Dmitrijevskaja, V. Sventkauskienė, A. Svirnelienė, D. Masionienė, R. 

Vladimirenko, I. Kraičinska, I. Aleksandrovič, E. Piečiūtė). Įstaigos ugdytiniai dalyvavo Trakų 

rajono mažųjų skaitovų konkurse ,,Po gimtinės stogu“ II-etape. Laimėta I vieta. (I. 

Aleksandrovič, E. Piečiūtė, R. Vladimirenko). 

Buvo organizuojamos edukacinės išvykos: Vilniaus kelių policijos saugaus eismo 

klasė, Dalgedų sodyba, Vilniaus planetariumas, Vilniaus Geležinkelio muziejus, Vievio malūnas, 

J. Damausko ūkis, Alpakų ūkis, Užutrakio dvaro sodyba (vyresniojo ir priešmokyklinio ugdymo 

grupės). 

Lopšelio-darželio ugdytinės dalyvavo Trakų rajono organizuotame „Dainų dainelė“ 

konkurse (I. Okuškienė). 

Pedagogai dalyvavo Respublikiniame lietuvių liaudies vaikų žaidimų konkurse 

„Burzgulis“ (I. Okuškienė, R. Marcinkienė), pedagogės kartu su vaikais parengė ir pristatė 

įstaigos bendruomenei lietuvių liaudies žaidimus: ,,Jarubė“  (D. Simanavičienė); ,,Mano maišas 

pakulinis“ (E. Piečiūtė); ,,Vai išeiki oželi, ant ūlyčios šokti“  (I. Aleksandrovič,). 

Respublikiniame konkurse ,,Pavasario Fiesta 2017“ (I. Okuškienė). Respublikiniame piešinių 



konkurse ,,Žiemos linksmybės“ (A. Svirnelienė, D. Masionienė). Lietuvos mokinių atviruko ir 

plakato konkurse ,,Kovo 11-oji“ (D. Dmitrijevskaja, A. Svirnelienė). Respublikiniame vaikų 

piešinių konkurse ,,Iš knygelės į širdelę“ (R. Vladimirenko, D. Masionienė, A. Svirnelienė, D. 

Simanavičienė, D. Dmitrijevskaja). „PZU Lietuva gyvybės draudimo“ organizuojamame piešinių 

konkurse „Geriausias mano draugas“ (D. Simanavičienė, R. Vladimirenko, D. Masionienė, I. 

Aleksandrovič). Respublikiniame konkurse „Kita forma 2017“ (antrinės žaliavos) (R. 

Vladimirenko, V. Sventkauskienė, I. Aleksandrovič). Respublikiniame OPA ir Pa bei jų draugų 

PI ir KA konkurse (D. Simanavičienė, D. Masionienė, R. Vladimirenko, I. Aleksandrovič). 

Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio pedagogų, vaikų tėvelių kūrybinių darbelių 

parodoje ,,Ledinė sniego gėlė“ (R. Vladimirenko, I. Aleksandrovič, D. Masionienė, I. 

Šartnerienė, I. Kraičinska, V. Sventkauskienė, A. Svirnelienė). Respublikinė ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda ,,Papuoškime prijuostę tautiniais ornamentais“ 

(R. Vladimirenko, I. Kraičinska, I. Aleksandrovič). Respublikinis floristinių darbų parodoje-

konkurse ,,Žiemos puokštė“ (R. Marcinkienė, I. Okuškienė, I. Aleksandrovič, V. 

Sventkauskienė). Trakų rajono savivaldybės organizuotame konkurse ,,Kalėdinių žibintų 

kompozicijos“ (darželio bendruomenė). 

Pedagogai dalyvavo Trakų rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų 

pedagogų gerosios patirties darbų parodoje „Idėjų mugė 2017“  pristatė vaizdines ir didaktines 

priemones:  „Laikrodis“ (D. Dmitrijevskaja); „Ką mėgsta gyvūnėlis?“, „Gyvūnų pasaulyje“, 

„Didelis – mažas“, ,,Vilnos rutuliukai“, ,,Spalvota grandinėlė“, „Atrask šešėlį“, ,,Kamštelių 

vajus“, ,,Miklūs piršteliai“ (I. Kraičinska); „Batai“, „Sugrupuok“, „Daugiau-mažiau“, „Skaičių 

nameliai“, „Skaičių laivas“, „Mįslės“, ,,Didžiosios domino kaladės“, ,,Tyrinėjimo dėžutė“ (R. 

Vladimirenko); „Ropė“, ,,Didelis-mažas“ (E. Piečiūtė); „Spalvų mozaika“, „Kas trobelėje 

gyvena?“, „Suskaičiuokim žuveles“, „Drabužėlių pilna spinta“, „Vandens burbuliukai“ (V. 

Sventkauskienė). Ugdomųjų veiklų aprašus: „Kvadrato elementų pratimai ir žaidimai“, 

,,Krepšinio abėcėlė“, „Žaidimai ir pratimai su tinklinio elementais“, „Bėgimo rungtys“ (M. 

Borisenkova). 

Lopšelio-darželio vokalinis ansamblis ,,Šilinukai“, su parengta koncertine programa, 

dalyvavo organizuojamuose renginiuose: Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio ugdymo 

įstaigų mokinių respublikinis teisinių žinių konkurso ,,Temidė“ antrajame etape; Lentvario 

miesto ,,Vaikystės“ šventėje; Trakų miesto šventėje „Trakų vasara 2017“; Lentvario kultūros 

rūmų renginyje „Gerumo spindulėliai“; Trakų miško urėdijos renginyje ,,Kalėdų puošmena“. 

Įstaigoje organizuoti grupių tėvų susirinkimai (parengti pranešimai: ,,Vaiko kelias į 

gražią kalbą“ (I. Kraičinska), ,,Žiogelių“ grupės vaikų daroma pažanga“ (A. Svirnelienė), ,,Mūsų 

dienos darželyje“ (I. Aleksandrovič), ,,Linksmos dienelės darželyje“ (I. Šartnerienė). Pravestos 

atviros veiklos tėvams: ,,Didelis blogas kiškis“ (R. Vladimirenko), ,,Kalėdų belaukiant“ (D. 

Simanavičienė), ,,Pasaka - Pirštinė“ (I. Kraičinska), ,,Vilke kiek dabar valandų?“ (I. 

Aleksandrovič), ,,Meškiuko gimimo diena“, ,,Pelėdžiukai ir kamuoliukai“ (M. Borisenkova).  

Parengti ir skaityti pranešimai: Ikimokyklinio ugdymo naujų tėvų susirinkime 

,,Ikimokyklinio ugdymo programos ,,Pažinimo takeliu“ pristatymas“ (R. Marcinkienė). 

Priešmokyklinio ugdymo tėvų susirinkime ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos. 

Metodinės priemonės OPA PA. Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ pristatymai“ (R. 

Marcinkienė).Visuotiniame tėvų susirinkime ,,Tėvų siūlymai, kad veikla mūsų darželyje taptų 

dar įdomesnė“ (I. Nižauskienė).  Metodinės grupės posėdyje įstaigos pedagogams ,,Tėvų 

savanorystė ugdymo procese“ (D. Simanavičienė, D. Masionienė, D. Dmirtijevskaja). 

Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Pagalbos galimybės ugdymo(si) sunkumus 



patiriančiam vaikui“ pranešimas ,,Mažais žingsneliais link gražios kalbos“ (L. Chmeliauskienė). 

Respublikinėje konferencijoje ,,Komunikacija per pasakas“ pranešimai:,,Grybų laboratorija“(D. 

Simanavičienė), ,,Šešėlių teatro panaudojimo galimybės, ugdant komunikavimo kompetenciją“ 

(R. Vladimirenko). Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje-

praktinėje konferencijoje: ,,Sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka“ (I. Nižauskienė, R. 

Marcinkienė), ,,Tėvų savanorystė ugdymo procese“ (D. Simanavičienė), ,,Vaikų patirtis 

tyrinėjimų erdvėse“ (D. Dmitrijevskaja). Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje 

,,Vaiko kalba. Holistinis ugdymas ir pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje“ pranešimai: 

,,Gražios kalbos takeliu“ (R. Marcinkienė, I. Nižauskienė), ,,Žaisdami mokomės kalbėti“ (L. 

Chmeliauskienė, I. Kraičinska, I. Aleksandrovič).  

Lopšelio-darželio pedagogų bendruomenė dalyvavo įstaigoje organizuotose 

seminaruose: Mokymai ,,SMART interaktyvios lentos programos taikymas ugdymo procese“, 

,,Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, 

ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“, ,,Stresas ir jo įveika pedagogo 

darbe“, ,,Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos“, ,,Emocinio 2-6 metų amžiaus 

tarpsnio vaikų ugdymo svarba“. 

Lopšelyje-darželyje buvo organizuota švietėjiška veikla. LEU lektorė daktarė Sigita 

Burvytė skaitė paskaitas: pedagogų bendruomenei ,,Vaikų komunikacinės kompetencijos 

ugdymas darželyje“, auklėtojų padėjėjų bendruomenei ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų 

padėjėjos-vaikų ugdymo proceso dalyvės“ ir ugdytinių tėvams ,,Emocinio 2-6 metų amžiaus 

tarpsnio vaikų ugdymo svarba“. Šeimos gydytojo Mindaugo Pauliaus paskaita ,,Mažųjų sveikata 

– ką prisiminti, ko nepamiršti“. 

Lopšelyje-darželyje buvo kryptingai skatinama vaikų kūryba aktyvinant vaizduotę, 

mąstymą, intuiciją, sudaromos sąlygos kūrybinėms galioms plėtotis, įgyti meninės ir estetinės 

kompetencijos pagrindus. Vaikai išgyveno atradimo, unikalios saviraiškos džiaugsmą, įgijo 

įvairių sričių gebėjimų dalyvaudami piešinių parodose: ,,Žiema, žiemužė“ (D. Masionienė), 

,,Žiemos linksmybės“ (R. Vladimirenko), ,,Tau Lietuva“ (I. Aleksandrovič), ,,Tarp gėlių“ (I. 

Šartnerienė), ,,Rudens paslaptys“ (V. Sventkauskienė), ,,Metų laikai“ (E. Piečiūtė, I. 

Rakauskaitė). ,,Voveryčių“ grupės bendruomenės kūrybinių darbų paroda ,,Linksmosios 

raidelės“ (R. Vladimirenko). 

  Įstaigoje aktyviai dirbo savivaldos institucijos: buvo organizuoti 4 Mokytojų 

tarybos, 4 Metodinės grupės, 3 Mokyklos tarybos posėdžiai. Planingai ir kryptingai savo veiklą 

organizavo Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija, Vaiko gerovės 

komisija, darbo grupės. Efektyvi savivaldos institucijų veikla sutelkė įstaigos bendruomenę 

kokybiškai įgyvendinti svarbiausius įstaigos uždavinius, paskatino aktyvų dalyvavimą 

formuojant įstaigos kultūrą, kuriant palankesnes darbo ir poilsio sąlygas. 

Pastovūs ir tvirti įstaigos ryšiai su ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

institucijomis, sveikatos apsaugos įstaigomis, kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis, 

seniūnija, visuomeninėmis organizacijomis, rėmėjais. Siekiant ugdymosi tęstinumo buvo 

organizuoti  bendri renginiai su Lentvario pagrindine mokykla (vaikų darbų parodos, ekskursija 

po mokyklą, pradinių klasių mokytojų susitikimai su būsimaisiais pradinukų tėvais). Planinga ir 

kryptinga jungtinė veikla sudarė sąlygas vaikų saviraiškai, socialinių poreikių tenkinimui, 

aktyvino metodinę veiklą, skatino pedagogus keistis gerąja darbo patirtimi. Informacija apie 

lopšelio-darželio veiklą nuolat atnaujinama internetinėje svetainėje (www.lentvariosilas.lt). 

Atliktas 2017 mokslo metų įstaigos veiklos įsivertinimas. Užpildytos ir aptartos 

pedagogo savianalizės anketos, apibendrintos ir įvertintos stebėtos ugdomosios veiklos.        

http://www.lentvariosilas.lt/


VAK grupė  atliko vidaus auditą. Geriausiai pedagogų įvertinti šios sritys: etosas, 

įstaigos įvaizdis, partnerystė ir viešieji ryšiai. Ugdymo turinys ir planavimas, vaiko pasiekimų 

kokybė, jo teisių garantavimas ir atstovavimas, poreikių tenkinimas. Įstaigos veiklos 

įsivertinimas ir planavimas, vadovavimo stilius ir materialinių išteklių valdymas. Tobulintinos 

veiklos sritys: mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė, 

mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko ugdymosi motyvaciją.  Veiklos įsivertinimo 

rezultatai  panaudoti pažangiems įstaigos pokyčiams ir prioritetams numatyti rengiant 2018metų 

įstaigos veiklos planą.   

2017 metais materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti skaidriai, taupiai ir tikslingai, 

sprendimai derinti su bendruomene.  

Finansiniams metams įstaiga gavo iš savivaldybės biudžeto 304000 eurų. Iš jų 166850 

eurų - darbo užmokesčiui, 50950 eurų – socialiniam draudimui, kitos lėšos buvo skirtos prekių ir 

paslaugų naudojimui bei ilgalaikiam turtui įsigyti. 

Didžiausią dalį išlaidų prekėms ir paslaugoms sudarė komunalinės paslaugos – 25636 

eurų, ilgalaikio materialiojo turto remontas kainavo 17000 eurų. 

Kitoms paslaugoms skirta 8000 eurų. Lėšos panaudotos skalbimo, komunalinių atliekų 

išvežimo, buhalterinės programos priežiūros paslaugoms, kenkėjų kontrolės paslaugai, maisto 

atliekų utilizavimui, varžų matavimams, svarstyklių patikrai. 

Mitybai (50%) gauta ir panaudota 4400,00 eurų. 

Kitoms prekėms buvo skirta 10977 eurai. Lėšos panaudotos ūkinėms, kanceliarinėms 

prekėms, rašalui spausdintuvams pirkti, įsigytos kitos priemonės, indai. 

Ryšių paslaugoms gauta ir panaudota 680,00 eurų. 

Kvalifikacijos kėlimui 964 eurų, transporto paslaugoms – 144 eurų, aprangai ir patalynei 

– 200 eurų, medicinos priemonėms – 400 eurų. 

Papildomai  skirta lėšų ir ilgalaikiam turtui - 2999 eurų – konvekcinei krosnelei įsigyti. ir 

kitam ilgalaikiam turtui – 14798 eurų. 

Įstaiga gavo 189520 eurų iš mokinio krepšelio. Iš jų 139750 - darbo užmokesčiui, 41770 

- socialiniam draudimui, 8000 – prekių, ilgalaikio turto ir paslaugų įsigijimui. 

Daugiausia lėšų skirta kitoms prekėms – 4175,45 eurų. Įsigytos kanceliarinės prekės, 

ugdymo priemonės, žaislai, knygos. 

Kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 1788 eurų. 

Kitoms paslaugoms skirta 738 eurų. 

Ilgalaikiam turtui - 1298 eurų. 

Iš valstybės biudžeto įstaiga gavo papildomų lėšų darbo užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui iš kitų dotacijų (1442 finansavimo šaltinis) 2380 eurų. 

Nemokamam maitinimui gauta ir panaudota 377,28 eurų, iš jų 3,76 eurai darbo 

užmokesčio administravimui. 

Paramos 2017 metais gauta 6044,91 eurai, iš jų – 5370,31 eurų 2% nuo gyventojų pajamų 

mokesčio. 

Įstaigos pajamos sudarė 81280 eurų. Iš jų 69400 eurų panaudota mitybai; 15023 eurų – 

kitoms prekėms (įsigyta ugdymo priemonių – knygų, žaislų, ūkinių ir kanceliarinių priemonių); 

6756 eurų ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui ( įsigyti lauko muzikos instrumentai ir kitos 

priemonės). 

 

 

 



2017 metų veiklos plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

Stiprybės  Silpnybės  

 

Veiksmingai įgyvendinamos Priešmokyklinio 

ir Ikimokyklinio ugdymo programos.  

Įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa.  

Sukurta saugi, funkcionali, estetiška, skatinanti 

įvairių vaiko gebėjimų ugdymąsi, aplinka.  

Teikiama specialioji pagalba vaikui ir jo 

šeimai. 

Tikslingai tobulinama pedagogų kvalifikacija. 

Sudarytos sąlygos pedagogams kvalifikaciją 

tobulinti įstaigoje, 

Šiuolaikinių informacinių technologijų 

taikymas ugdymo procese. 

Kompetentingi įstaigos vadovai, kvalifikuoti 

pedagogai. 

Išplėtotos pedagoginės stebėsenos sritys, 

vykdomi metiniai pokalbiai pagal parengtą 

aprašą. 

Tėvai - aktyvūs darželio gyvenimo dalyviai.     

Gerosios darbo patirties sklaida rajono ir šalies 

mastu. 

Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir poreikius, 

sudaromos sąlygos papildomai veiklai.  

Tikslingai vykdoma finansų politika, 

edukacinių aplinkų turtinimas. 

Parengta vaiko pasiekimų vertinimo sistema 

pagal vaikų amžių ir ugdymosi sritis. 

Funkcionali ir tėvų poreikius atitinkanti 

įstaigos internetinė svetainė. 

Tėvų 2 % GPM ir rėmėjų paramos lėšomis 

turtinama įstaigos materialinė bazė. 

Išorinių aplinkų panaudojimas edukaciniame 

procese. 

 

 

Ne visi pedagogai sėkmingai įsijungia į 

komandinį darbą. 

Silpna bendravimo ir bendradarbiavimo 

kokybė. 

Plėtotinas bendravimas ir bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais. 

 

Galimybės  Grėsmės  

 

Aktyvus pedagogų dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose ir nuotoliniuose mokymuose. 

Plėtojami partnerystės ir bendradarbiavimo 

ryšiai. 

Dalyvavimas respublikiniuose ir 

tarptautiniuose projektuose . 

 Organizuojama papildoma veikla ( robotika, 

šachmatai,  mažojo mokslininko  laboratorija, 

 

Ikimokyklinio ugdymo specialistų stoka.  

Ribotas švietimo įstaigų finansavimas: maži 

pedagogų ir kitų darbuotojų atlyginimai, todėl 

vyksta dažna darbuotojų kaita. 

Daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių ir 

emocinių elgesio sutrikimų turinčių  vaikų. 

 



teatriniai žaidimai). 

Psichologo paslaugų prieinamumas specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir emocinių elgesio 

sutrikimų  turintiems  vaikams. 

Šviesos terapijos kabineto įrengimas. 

 

 Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ veiklos planas 2018 metams, parengtas atsižvelgus į 

strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Planu siekiama, 

įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias 

nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti lentvariečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus 

išteklius. 

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ veiklos planas 2018 metams, parengtas 

atsižvelgus į Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2018 metų veiklos 

prioritetus, 2013–2020 m. strateginio plėtros plano koncepciją, Trakų r. savivaldybės ilgalaikius 

2013–2022 m. švietimo plėtros tikslus, Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 2017–2019 metų 

strateginį veiklos planą, Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ ikimokyklinio ugdymo programą 

,,Pažinimo takeliu“. 

 2018 metų veiklos planą įgyvendins Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ administracija, 

pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ veiklos plane 2018 metams naudojami 

sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, Ugdymo plėtotės centras – UPC, 

informacinės ir komunikacinės technologijos - IKT, Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių 

valdymo taškų – RVASVT sistema. 

 
Direktorė          Irena Nižauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 
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LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠILAS“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Įstaigos veiklos funkcionavimo užtikrinimas 

1.1. Tikslingas biudžeto ir 

mokinio krepšelio lėšų 

paskirstymas ir 

panaudojimas edukacinių 

aplinkų atnaujinimui, 

kūrimui  

Irena Nižauskienė 

 

kartą per 

ketvirtį 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.2.  Ilgalaikio ir trumpalaikio 

turto įsigijimas, vidaus 

patalpų remonto darbų 

organizavimas 

Irena Nižauskienė 

Ilga  Lužina 

2018-01-02 

2018-12-31 

Įstaigos  

tarybos 

posėdžiuose 

1.3. Viešųjų pirkimų 

organizavimas 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Ilga  Lužina 

pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos 

tarybos, VP 

komisijos 

posėdžiuose 

1.4. Atlyginimo už ugdymo 

paslaugas ir lengvatų 

taikymo apskaitos kontrolė  

Irena Nižauskienė 

 

pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.5. Vaikų maitinimo 

organizavimas,  maitinimosi 

kokybės pagal RVASVT 

sistemą nustatymas 

Irena Nižauskienė 

Rasa  Šlikienė 

pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.6. Metinio veiklos plano 

parengimas 

Irena Nižauskienė 

Darbo grupė 

Gruodis Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.7. Tarifikacijos, etatų sąrašų 

pateikimas, patvirtinimas 

Irena Nižauskienė 

 

Rugsėjis, 

Gruodis 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.8. Švietimo stebėsenos 

vykdymas 

Irena Nižauskienė 

 

pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

1.9. Kūrybinių darbo grupių 

veiklos organizavimas 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

 

pagal veiklos 

planą 

Įstaigos  ir 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

1.10. Priešmokyklinio, 

ikimokyklinio ir specialistų 

ilgalaikių planų parengimas 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

 

Rugsėjis 

 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

1.11. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas  (3priedas) 

Rasa Marcinkienė pagal 

programą 

Mokytojų 

tarybos 



posėdžiuose 

1.12. Pedagogų  atestacija. Irena Nižauskienė 

Rasa  Marcinkienė 

 

pagal 

perspektyvinę 

programą 

Mokytojų 
atestacinės 

komisijos 

posėdžiuose 

1.13. Konferencija 

  ,,Kūrybinis edukacinių 

erdvių panaudojimas 

ugdomajame procese“ 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

 

Balandis 

 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2. Ugdymo proceso organizavimas 

2.1. Atvirų veiklų  įvairaus 

amžiaus grupėse  

koordinavimas. 

Rasa  Marcinkienė 

 

pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.1.1. Atvira veikla ,,Pasakų 

kraitelė“ 

DanutaDmitrijevskaja 

 

Sausis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.1.2. Atvira veikla ,,Globoju 

paukštelius“ 

Virginija 

Sventkauskienė 

Sausis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.1.3. Atvira  projektinė veikla 

,,Nuo raidelės prie žodelio“ 

Renata Vladimirenko Sausis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.1.4. Atvira veikla ,,Muziejuje“ DoritaSimanavičienė Vasario Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.1.5. Atvira veikla ,,Pasakoju 

apie gyvūnus“ 

Irena Kraičinska Vasaris Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.1.6. Atvira veikla ,,Lagaminas 

ne vežimas 

Ingrida 

Aleksandrovič 

Vasaris Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

2.1.7 

Atvira veikla ,,Kas 

namelyje gyvena?“ 

Alina Svirnelienė Kovas Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

2.1.8. 

Atvira veikla ,,Sodinu, 

auginu, džiaugiuosi“ 

Ernesta Piečiūtė Kovas Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.1.9. Atvira veikla ,,Aš 

skaičiuoju ir matuoju“ 

Irena Šartnerienė Kovas Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.1.10. Atvira veikla ,,Per mokslo 

kalnus“ 

Daiva Masionienė Balandis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.2. Ilgalaikių ir trumpalaikių 

projektų įgyvendinimas 

Rasa Marcinkienė 

 

pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 



2.2.1. 

 

Dalyvavimas tęstiniame  

tarptautiniame  tėvų ir 

pedagogų projekte ,,Vaiko 

kelias į gražią kalbą, gerą 

sveikatą, laimingą 

gyvenimą“ 

Rasa Marcinkienė 

Logopedė 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Auklėtojos 

pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.2. 

 

Dalyvavimas tarptautinio 

projekto ,,Healthedu: 

sveikatai palankios 

mitybos inovatyvaus 

mokymo metodologijos 

vystymas ir praktika 

ikimokykliniame 

pradiniame ugdyme“ 

Erasmus+ 

Irena Nižauskienė 

Rasa  Marcinkienė 

pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

 

2.2.3. 

Projekto ,,Darželyje visa 

šeima – vaikutis, tėtis ir 

mama“ vykdymas.  

Irena Nižauskienė 

Rasa  Marcinkienė 

pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

 

2.2.4. 

Tarptautinė socialinių 

įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai“ 

Rasa Marcinkienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

pedagogai 

pagal planą Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

2.2.5. 

Respublikinis projektas 

„Mes rūšiuojam“ 

Rasa Marcinkienė pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

2.2.6. 

Muzikinio ugdymo 

integracinės veiklos 

projektas „Lietuvių liaudies 

rateliai ir žaidimai“ 

Inga Okuškienė Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.2.7. Respublikinis specialiųjų 

pedagogų ir logopedų 

prevencinis projektas 

,,Žaidimai moko“ 

Lilija 

Chmeliauskienė 

Rita Vadoklienė 

Spalis 

balandis 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.2.7. Projektinė veikla  

,,Kaip ,,Pelėdžiukų “ grupės 

vaikai sveikai gyvena“ 

Ernesta Piečiūtė Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.2.8. Projektinė veikla  

,,Aš gamtos vaikas“ 

Irena Kraičinska Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.2.9. Projektinė veikla 

 ,,Kūrybos ir fantazijos 

pasaulis“ 

Ingrida 

Aleksandrovič 

 

Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 



2.2.10.  Projektinė veikla 

 „Aš ir pinigai. Leidimas, 

taupymas ir dalinimas“ 

Daiva Masionienė 

 

Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

2.2.11.  Projektinė veikla 

,,Skaičiuoju, matuoju, 

mąstau.“ 

 

DoritaSimanavičienė 

 

Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

2.2.12.  

Projektinė veikla 

 ,,Švaros ir tvarkos 

karalystė“ 

DanutaDmitrijevskaja Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

 

2.2.13.  

Projektinė veikla 

 „Žiogelis švaros 

karalystėje“ 

 

AlinaSvirnelienė Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

 

2.2.14. 

Projektinė veikla  

„Gamta -mūsų namai“ 

Virginija 

Sventkauskienė 

Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

2.2.15.  Projektinė veikla 

 ,,Man knygelė rodo kelią‘‘ 

Renata Vladimirenko Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

 

2.2.16. 

Projektinė veikla 

 „Smalsutis - tyrinėtojas“. 

 

Irena Šartnerienė Spalis 

gegužė 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

2.3. Konkursų, akcijų, parodų 

organizavimas  

Grupių auklėtojai 2018-01-02 

2018-12-31 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

2.3.1.  Paroda 

 „Žiemos išdaigos“ 

Rasa Marcinkienė 

Irena Kraičinska 

Sausis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.3.2. Paroda 

 ,,Koks gražus mažytis 

mūsų kraštas“ 

Lietuvos 100 -mečiui 

Rasa Marcinkienė 

Ingrida 

Aleksandrovič 

Vasaris Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.3.3.  Paroda 

 „Čir-vir-vir pavasaris“ 

 

Rasa Marcinkienė 

Irena Šartnerienė 

Kovas Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.3.4. Paroda  

,,Mano diena darželyje“ 

Rasa  Marcinkienė 

Renata Vladimirenko 

 

Balandis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.3.5. Paroda  

,,Augu sveikas ir saugus“ 

Rasa  Marcinkienė 

Dorita Simanavičienė 

Gegužė Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 



 

2.3.6.  

Paroda  

,,Gražiausios vasaros 

atostogos“ 

Rasa  Marcinkienė 

Grupių auklėtojos 

Rugsėjo Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.3.7. Paroda 

 ,,Rudens spalvos“ 

Rasa  Marcinkienė 

Alina Svirnelienė 

Spalis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.3.8. Paroda 

 ,,Žibintų švieselė, nušviečia 

mums kelią“  

Rasa  Marcinkienė 

Virginija 

Sventkauskienė 

Lapkritis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.3.9. Paroda 

 ,,Žiemos linksmybės“ 

Rasa  Marcinkienė 

DanutaDmitrijevskaja 

Gruodis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

2.3.10.  

 

Kūrybinių darbų paroda 

,,Rudens gėrybės“ 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojai 

Ugdytinių tėvai 

Spalis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.3.11. Kūrybinių darbų paroda 

,,Sniego statiniai“ 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojai 

Ugdytinių tėvai 

Gruodis 

Sausis 

Vasaris 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.3.12. Akcija  

,,Baltasis badas“ 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojai 

Sausis- 

vasaris 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

2.3.13. 

Akcija  

,,Be patyčių“ 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojai 

 

2018m. 

 kovas 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

 

2.3.14.  

Pramoga  

,,Aš saugus, kai žinau“ 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojai 

 

2018m. 

spalis 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

 

2.3.15. 

Akcija  

,,Padovanok darželiui gėlę“ 

,,Sodinčius“ 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

2018m. 

gegužė 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

2.3.16. Kalbos savaitė  

,,Koks gražus gimtosios 

kalbos skambesys“  

Lietuvos  100-mečiui 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojai 

 

2018m.  

Vasario 5-9d. 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

 

2.3.17. 

Viktorina 

 ,,Ar tikrai pažįsti Lietuvą“ 

Lietuvos  100-mečiui 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojai 

 

2018m. 

vasario 14d. 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

 

2.3.18.  

Mažųjų skaitovų konkursas 

,,Po gimtinės stogu“ 

Lietuvos  100-mečiui 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojai 

 

2018m.  

balandis 

Metodinės 

grupės  

posėdžiuose 

2.4. Renginiai ir išvykos 

panaudojant išorines 

edukacines aplinkas 

R. Marcinkienė pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 



2.4.1. - Varnikų botaninio - 

zoologinio draustinio 

pažintinis takas. 

- Vilniaus kelių policijos 

komisariato „Saugaus 

eismo“ klasė. 

- Vilniaus planetariumas. 

- Lentvario UAB „Retal 

Europe“. 

- Lietuvos geležinkelio 

muziejus. 

- Lentvario pradinė 

mokykla. 

- Lentvario biblioteka. 

- Dalgedų sodyba „Duonos 

kelias“. 

Damausko sodyba. 

R. Marcinkienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai ir 

socialinė pedagogė 

pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.5. Dalyvavimas miesto, šalies 

renginiuose 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.5.1. Mažųjų skaitovų konkursas 

,,Po gimtinės stogu 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.5.2.  Respublikinis konkursas 

,,Sveikatos želmenėliai“ 

Irena Nižauskienė 

Marina Borisenkova 

Rasa Šlikienė 

pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.5.3. 

 

2017-2018m. projektas 

,,Futboliukas. Kiškis Hansas 

žaidžia futbolą“ 

Rasa Marcinkienė 

Marina Borisenkova 

2017-2018m. 

 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.5.4. Respublikinis kūrybinis- 

meninis projektas  

,,Aš – Lietuvis (ė)“ 

Rasa Marcinkienė 

DanutaDmitrijevskaja 

2018m. 

sausis 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.5.4. 

 

Rajoniniai, respublikiniai 

piešinių konkursai 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojai 

pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.5.5. Lentvario miesto vaikystės 

šventė. 

Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.5.6. Lentvario miesto renginys 

,,Gerumo spindulėliai“ 

Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.5.7. Lentvario miesto Kalėdinės 

eglės įžiebimas. 

Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 



2.5.8. Asociacijos RIUKKPA 

renginiai. 

Rasa Marcinkienė 

M. Borisenkova 

pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6. Tradicinių (netradicinių) 

renginių organizavimas 

 Pagal veiklos 

planus 

Mokytojų ir 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.1. Atsisveikinimas su eglute Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

Sausis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.2. ,, Tau, gimtinę – mūsų 

dainos“ 

Lietuvos 100-mečiui 

Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

Vasario 15d. Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.3. Užgavėnės Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

Vasaris 27d. Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

 

2.6.4. Žemės diena. Paukščių 

sugrįžimas 

Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

Kovas Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.5. Mažųjų vėlykėlės Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

Balandis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.6. ,,Tau, Mamyte“ Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

Gegužė Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.7. ,, Šeimos šventė“ Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

Marina Borisenkova 

Gegužė Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.8. Išleistuvės į mokyklą ,,Lik 

sveikas, darželi“ 

Inga Okuškienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

pedagogai 

Gegužė Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.9. Vaikų gynimo diena ,,Madų 

šou“ antrinės žaliavos 

atgyja antram gyvenimui 

Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

 

Birželis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.10. ,,Mokslo ir žinių diena“ Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 
 

Rugsėjis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.11. Rudens sporto šventė Marina Borisenkova 

Grupių auklėtojai 

Spalis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

2.6.12. Kalėdiniai renginiai Inga Okuškienė 

Grupių auklėtojai 

Gruodis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 



3. Tiriamoji veikla 

3.1. Anketinės apklausos apie 

veiklos organizavimą, tėvų 

poreikius ir lūkesčius 

vykdymas ir analizė 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Darbo grupė 

2018-01-02 

2018-12-31 

Mokytojų  

tarybos 

posėdžiuose 

3.2. Projektinės veiklos 

įgyvendinimo rezultatų 

analizė 

Rasa Marcinkienė 

Darbo grupė 

2018-06-31 

 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

3.3. Veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas 

Rasa Marcinkienė 

VAK grupė 

2018-01-02 

2018-12-31 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

3.4. Vaikų pasiekimų ir 

pažangos I ir II vertinimai 

Rasa Marcinkienė 

Darbo grupė 

2018-05-01 

2018-05-31 

 

2018-10-01 

2018-10-31 

Mokytojų  

tarybos 

posėdžiuose 

4. Patirties sklaida    

4.1. Metodinė diena  

Trakų r. ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių įstaigų 

meninio ugdymo 

mokytojams ,,Lietuvių 

liaudies papročiai 

tradiciniuose lopšelio-

darželio renginiuose“ 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Inga Okuškienė 

2018-02-07 Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

4.2. Metodinė diena  

Trakų r. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

logopedams ,, Ugdymo 

metodų įvairovė logopedo 

darbe“. 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Lilija 

Chmeliauskienė 

2018-03-28 Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

4.3. Konferencija 

 Trakų r. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams  ,,Kūrybiškas 

edukacinių  erdvių 

panaudojimas ugdomajame 

procese“ 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

 

2018-04-25 Mokytojų  

tarybos 

posėdžiuose 

4.4. Pedagogų metodinių darbų 

parodos, dalyvavimas 

konferencijose, seminaruose 

pristatant pozityviąją darbo 

patirtį 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

 

2018-01-04 

2018-12-31 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

4.5. Metodiniai straipsniai 

spaudoje 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

2018-01-04 

2018-12-31 

Mokytojų 

tarybos 



 posėdžiuose 

 

4.6.  

Metodų paieška tėvų 

įtraukimui į ugdomąjį 

procesą, savanorystės 

skatinimas 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojos 

2018-09-01 

2018-12-30 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

5. Pedagoginės veiklos stebėsena 

5.1. Ugdymo turinio 

planavimas, lankstumas, 

vientisumas 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Gegužė 

Spalis  

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 
 

5.2. Vaiko pasiekimų ir 

pažangos vertinimas, 

dokumentavimas 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Gegužė 

Spalis 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

5.4. Pedagogo kvalifikacijos 

tobulinimo kryptingumas 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Gruodis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

5.5. Vadovaujantis į vaiką 

orientuoto ugdymo metodo 

aplinkos kūrimo  

reikalavimais nuolat vertinti 

esamą ugdymosi aplinką 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Sausis 

Vasaris  

Kovas 

Metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.6. Parengti ir įgyvendinti 

sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo, gamtosauginio 

ugdymo  projektus su 

socialiniais partneriais 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

2018-01-02 

2018-12-20 

 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

6. Pedagoginės veiklos vertinimas ir įsivertinimas 

6.1. Pedagogų veiklos  refleksija Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Gegužė 

Gruodis 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

6.2. Kvalifikacijos tobulinimosi 

renginiuose įgytų žinių ir 

praktinių įgūdžių sklaida 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

2018-01-02 

2018-12-20 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

6.3. Ugdymo proceso planavimo 

analizė 

Irena Nižauskienė 

Rasa  Marcinkienė 

2018-01-02 

2018-12-20 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

6.4. Specialistų organizuojamo 

ugdymo efektyvumo analizė 

Irena Nižauskienė 

Rasa  Marcinkienė 

2018-01-02 

2018-12-20 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

7.1. Institucinis:Valstybinė 

maisto veterinarinė tarnyba; 

PPT; Vaiko apsaugos 

tarnyba; Visuomenės 

sveikatos centras; 

Socialinės rūpybos skyrius; 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Rasa Šlikienė 

Pagal veiklos 

planus 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 



Pirminės sveikatos 

priežiūros centras.  

7.2. Edukacinis: Vilniaus kolegijos 

Pedagogikos fakultetas, Trakų 

švietimo centras. 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Pagal veiklos 

planus 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

7.3. Metodinis: Trakų rajono 
ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigos, asociacija  ,,Sveikatos 

želmenėliai“, RIUKKPA. 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Marina Borisenkova 

Pagal veiklos 

planus 

Mokytojų 

tarybos 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

7.4. Kultūrinis, kūrybinis: 

Lentvario m. kultūros rūmai, 

biblioteka. 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Pagal veiklos 

planus 

Mokytojų  

tarybos 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

8. Bendradarbiavimas su šeima 

8.1. Kvalifikuotos pagalbos 

teikimas ugdytinių šeimoms 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

2018-01-02 

2018-12-31 

Metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

8.2. Grupių tėvų susirinkimai  Irena Nižauskienė 

Grupių auklėtojai 

Pagal veiklos 

planą 

Metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

8.3. Visuotinis tėvų susirinkimas Irena Nižauskienė Pagal veiklos 

planą 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

8.4. Atvirų durų dienos tėvams  Rasa  Marcinkienė Gegužė Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

8.5. Savalaikė informacija tėvų 

kampelyje ir internetinėje 

svetainėje  

Rasa Marcinkienė 

 

2018-01-02 

2018-12-31 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

8.6. Bendri renginiai su šeima  Grupių auklėtojai 

Rasa Marcinkienė 

Pagal veiklos 

planą 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

9. Vaiko gerovės komisijos veikla 

9.1. Specialiosios pagalbos ir 

prevencinio darbo 

organizavimas, 

koordinavimas 

Irena Nižauskienė 

Rasa  Marcinkienė 

2018-01-02 

2018-12-31 

Metodinės 

grupės ir VG 

komisijos 

posėdžiuose 

9.2. VG komisijos veiklos plano 

parengimas 

Rasa Marcinkienė Sausis Metodinės 

grupės ir VG 

komisijos 

posėdžiuose 

 
 



9.3. Bendradarbiavimas su 

Trakų rajono PPT  

Irena Nižauskiene 

L. Chmeliauskienė 

Rita Vadoklienė 

2018-01-02 

2018-12-31 

Metodinės 

grupės ir VG 

komisijos 

posėdžiuose  

10. Vaikų sveikatos priežiūra 

10.1. Prevencinių priemonių 

planas vaikų sergamumui 

mažinti 

Rasa Šlikienė 2018-01-02 

2018-12-31 

Įstaigos tarybos 

ir direkciniuose 

posėdžiuose  

10.2. Vaikų sveikatos duomenų 

banko kaupimas 

Rasa Šlikienė 2018-01-02 

2018-12-31 

Įstaigos tarybos 

ir direkciniuose 

posėdžiuose 

10.3. Saugios ir sveikos 

ugdymosi aplinkos kūrimas 

Irena Nižauskienė 2018-01-02 

2018-12-31 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

10.4. Specialistų paskaitos apie 

vaikų sveikatos svarbą  

Irena Nižauskienė 

Rasa Šlikienė 

Pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

11. Žalingų įpročių prevencija 

11.1. Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos ir gyvenimo 

įgūdžių   

programųintegravimas. 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Rita Vadoklienė 

Rasa Šlikienė 

Grupių auklėtojos 

2018-01-02 

2018-12-31 

 Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

11.2. Bendradarbiavimas su 

Vaikų teisių tarnyba, 

Visuomenės sveikatos 

centru, Trakų r. PPT 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Rita Vadoklienė 

Pagal poreikį Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

11.3. Sveikatos valandėlių 

organizavimas 

Rasa Marcinkienė 

Grupių auklėtojai 

2018-01-02 

2018-12-31 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

11.4. Šviečiamųjų paskaitų 

bendruomenei 

organizavimas 

Irena Nižauskienė 

Rasa  Šlikienė 

Pagal veiklos 

planus 

Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

 

 

12. Maitinimo organizavimas 

12.1. Atlyginimo  už maitinimo 

paslaugą lengvatų  taikymas 

Irena Nižauskienė 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

12.2. Tiekiamų maisto produktų 

kokybės užtikrinimas, 

patiekalų patiekimo, 

porcijavimo kontrolė 

Rasa Šlikienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

12.3. Perspektyvinio valgiaraščio 

atnaujinimas (naujasis 

maitinimosi tvarkos 

Irena Nižauskienė 

Rasa Šlikienė 

Rugsėjis Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 



aprašas) 

12.4. Dalyvavimas ES 

programose  ,,Pienas 

vaikams“ ir ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

Rasa Šlikienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

13. Nepedagoginio personalo veiklos organizavimas 

13.1. Darbo įgūdžių tobulinimas 

darbo vietoje 

Ilga Lužina 2018-01-02 

2018-12-31 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

13.2. Nepedagoginio personalo  

veiklos priežiūros 

vykdymas 

Ilga Lužina 

Rasa  Šlikienė 

2018-01-02 

2018-12-31 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

13.4. Edukaciniai-informaciniai 

seminarai 

Ilga Lužina Pagal veiklos 

planus 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

14. Saugos darbe užtikrinimas 

14.1. Darbuotojų sveikatos 

patikros kontrolė 

Rasa Šlikienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

14.2. Gaisrinės, civilinės darbų 

saugos mokymo programos 

vykdymas 

Ilga Lužina Pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

14.3. Darbuotojų instruktavimas 

saugos ir sveikatos 

klausimais 

Ilga Lužina Pagal 

numatytus 

terminus 

 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

15. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas 

15.1. Strateginio plano 2017-

2019 m. įgyvendinimas 

Irena Nižauskienė 

Darbo grupė 

Gruodis Įstaigos  tarybų 

posėdžiuose 

15.2. Lopšelio-darželio ,,Šilas“ 

ikimokyklinio ugdymo(si) 

programos ,,Pažinimo 

takeliu“įgyvendinimas 

Irena  Nižauskienė 

Rasa  Marcinkienė 

Darbo grupė 

Gruodis Įstaigos ir 

Darbo tarybų 

posėdžiuose 

15.3. Sveikatos stiprinimo 

programos ,,Sveikas vaikas 

– laimingas vaikas“   

įgyvendinimas 

Irena Nižauskienė 

Darbo grupė 

2018-01-02 

2018-12-31 

Įstaigos ir 

Mokytojų 

tarybų 

posėdžiuose 

15.4. Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos 

aprašas 

Rasa  Marcinkienė 

Darbo grupė 

Rugsėjis Įstaigos  

tarybos 

posėdžiuose 

15.5.  Ataskaitų rengimas (vadovo 

veiklos, statistinės ir kt.) 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Renata Sabonienė 

Rasa Šlikienė 

2018-01-02 

2018-12-20 

Įstaigos  

tarybos 

posėdžiuose 

16. Edukacinių aplinkų atnaujinimas ir modernizavimas 

16.1. Pasiruošimas naujiems 

mokslo metams 

Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Rugpjūtis Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 



Ilga Lužina  

 

16.2. Ugdymo priemonių, žaislų, 

literatūros, metodinės 

medžiagos įsigijimas  

Rasa Marcinkienė 

 

Pagal poreikį Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

16.3. Kanceliarinių, statybinių, 

ūkinių prekių įsigijimas 

Ilga Lužina Pagal poreikį Įstaigos  

tarybos 

posėdžiuose 

16.4. Kontroliuojančių institucijų 

nustatytų trūkumų 

pašalinimas 

Ilga Lužina Pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos  

tarybos 

posėdžiuose 

16.5. Lauko aikštelių įrengimas Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Ilga Lužina 

II ketvirtis Įstaigos  

tarybos 

posėdžiuose 

16.7. Dokumentų archyvavimas  Irena Nižauskienė 

Rasa Marcinkienė 

Ilga Lužina 

Asta Verbienė 

I ketvirtis Įstaigos  

tarybos 

posėdžiuose 

16.8.  Šviesos terapijos kabineto 

įrengimas 

Irena Nižauskienė 

Ilga Lužina 

I ketvirtis Įstaigos  

tarybos 

posėdžiuose 

17. Įstaigos tarybos veikla 

17.1. Įstaigos tarybos metinės veiklos įsivertinimas ir 

gairių 2018 metams numatymas.  

Vadovo veiklos ataskaita už 2017 metus. 

Sausis  Įstaigos 

tarybos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

17.2. Lėšų skirtų ugdymui ir ugdymo aplinkai kurti 

panaudojimas. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams 

 

Kovas 

Įstaigos 

tarybos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

 

17.3. Įstaigos tarybos veiklos analizė. 2% paramos  

panaudojimas. 

Elektroninio dienyno ,,Ugdymo sodas“ įdiegimas. 

Rugsėjis 

Gruodis 

 

Įstaigos 

tarybos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

18. Mokytojų tarybos veikla 

18.1. 1. Kūrybinis edukacinių erdvių panaudojimas 

ugdomajame procese. 

2. Metodinių priemonių paroda. 

Balandis Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

18.2. 1. Į vaiką orientuoto ugdymo metodo aplinkos 

kūrimas ir  vertinimas.  

2. Pedagogų gebėjimas ir galimybės tinkamai 

naudoti interaktyvias lentas ugdomajame  procese. 

Rugsėjis Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 



3. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas. 

18.3. 1. Veiklos kokybės  įsivertinimo rezultatai, 

prioritetai, tikslai ir uždaviniai 2019m. 

2.  Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita.  

 

 

Gruodis Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

19. Metodinės grupės veikla 

19.1. 1. Savos gamybos metodinių priemonių 

aprobavimas. 

2. Renginių, skirtų Lietuvos 100-mečiui, aptarimas. 

3. Kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose įgytų 

žinių sklaida. 

Sausis Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

19.2. 1. Patirtinio ugdymo metodui būtinų edukacinių 

erdvių kūrimas ir panaudojimas ugdomajame 

procese. 

2. Praktikumas-informacinių ir komunikacinių 

technologijų panaudojimas ( interaktyvios lentos ir 

interaktyvių grindų žaidimai, elektroninis dienynas). 

3. Kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose įgytų 

žinių sklaida. 

Gegužė Metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

19.3. 1. Ugdymo proceso organizavimas (ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų, sveikatos 

stiprinimo ir kitų prevencinių programų 

įgyvendinimas. Projektinė veikla). 

2. Kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose įgytų 

žinių sklaida 

Rugsėjis Metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

20. Bendruomenės susirinkimai 

20.1. 1. Diskusija „Su kokiais sunkumais susiduria 

pirmokai mokykloje? Kaip galime jiems padėti?“ 

(Pradinės mokyklos mokytojai, darželio pedagogų ir 

specialistų komanda,  psichologė ir Trakų r. 

savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos 

pavaduotoja). 

Sausis Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

20.2. 1. Bendruomenės narių dalykinių, vadybinių 

kompetencijų tobulinimas.  

 

Gruodis Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

21. Bendri tėvų susirinkimai 

21.1. 1. Pranešimas ,,Inovatyvi edukacinė aplinka 

darželyje“  

2. 2018m. Veiklos ataskaita  

3. 2019m. Veiklos prioritetai. 

Lapkritis Mokytojų ir 

Metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

22. Direkciniai pasitarimai 

22.1. Ūkinės-finansinės veiklos aptarimas. 

Paramos lėšų panaudojimas. 

Irena 

Nižauskienė 

 

Sausis 



22.2. Grupių komplektavimas. 

Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu, remonto darbų 

planavimas. 

Irena 

Nižauskienė 

Ilga Lužina 

Balandis 

22.3. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

atnaujinimas. 

Maitinimo organizavimas, lengvatų taikymo 

kontrolė. 

Irena 

Nižauskienė 

Rasa Šlikienė 

 

Rugpjūtis 

22.4. Metinio veiklos plano rengimas Irena 

Nižauskienė 

 

Gruodis 

_____________________________ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 

 2018m. pedagogo kvalifikacijos 

      tobulinimo plano 3 priedas 

 

 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 

 

Tikslas – Gerinant ugdymo(si) proceso kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, 

ugdymo(si) individualizavimą ir pasiekimų vertinimą, tobulinti pedagogų kvalifikaciją, 

siekiant nuolatinio pedagogų profesinės kompetencijos augimo plėtoti ir gilinti bendrąsias, 

kolegialaus patirties perėmimo, racionaliai panaudojant kvalifikacijos tobulinimo skirtas 

lėšas. 

 

Uždaviniai: 

 Apibendrinti pedagogų įsivertinimą – pedagogo  veiklos darbus, nustatyti 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

 Tobulinti pedagogų dalykines kompetencijas, reikalingas aplinkos pažinimo ir 

tyrinėjimo ugdyme. 

 Organizuojant ir nukreipiant pedagogus į kursus, seminarus siekiant pagerinti 

ugdymo(si) individualizavimą ir pasiekimų vertinimą. 

 Vesti lopšelio-darželio kvalifikacijos tobulinimo apskaitą.  

 Kiekvienam pedagogui įsivertinti savo pedagoginę veiklą, dalytis kursų ir seminarų 

metu įgytomis žiniomis. 

 

Veikla Priemonės Atsakingi Data Lėšos Sėkmingi 

kriterijai 

Pastabos 

1. Analizuoti 

ir tirti 
pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 
poreikius 

Pedagogų proceso 

įsivertinimo 
klausimyno 

apibendrinimas 

Metodinė 

grupė 

2018 m. 

gruodžio 
mėn. 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Kryptingas, 

sistemingas ir 
pedagogų 

poreikius 

tenkinantis 
tobulinimo 

planavimas 

 

 Dalykinės 

informacijos 
sklaida grįžus iš 

seminaro. 

Seminaro 
refleksija. 

Direktorius, 

direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Per metus Kvalifikacijos 

kėlimo lėšos 

Pagilintos 

pedagogų žinios, 
kokybiška veikla 

 

2. Tobulinti 

pedagogų 

dalykines 
kompetencijas, 

reikalingas 

ugdytinių 

Bendradarbiavimas 

su rajono, šalies 

pedagogais, 
dalijantis metodine 

patirtimi 

Administracija 

Metodinės 

grupės 
pirmininkas, 

Mokytojų 

taryba 

Per metus Žmoniškieji 

ištekliai 

Bendradarbiavimo 

kompetencijų 

gerinimas, 
metodinio darbo 

patirties sklaidos 

nauda 

 



ugdymui 

nuolat 
kintančioje 

visuomenėje 

 Pagalbos teikimas 

naujiems  ar 
turintiems nedidelę 

pedagoginę patirtį 

pedagogams. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 
ugdymui, 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Per metus Žmoniškieji 

ištekliai 

Savalaikė ir 

sisteminga 
pagalba 

pedagogams 

palengvins darbą 

 

 Atvirų veiklų 

,,Kolega-kolegai“ 

ir ,,Grupių 
auklėtojų 

ugdomųjų veiklų 

stebėjimas ir 

aptarimas“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 
grupių 

auklėtojos 

Per 

mokslo 

metus 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Patobulintinos 

pedagoginės 

dalykinės 
kompetencijos, 

gerins ugdymo 

kokybę 

 

 Pedagogų 

atestacijos eigos 

stebėjimas, 
metodinės 

pagalbos teikimas 

Direktorius, 

kuruojantis 

vadovas, 
stebėtojai, 

atestacijos 

komisijos 

nariai 

Per 

mokslo 

metus 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Įgis aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją 

 

 Informavimas apie 

naujausią metodinę 

literatūrą 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 
ugdymui 

Per metus Žmoniškieji 

ištekliai 

Pagilintos 

mokymosi 

mokytis ir 
bendrosios 

kompetencijos 

 

 Pedagogų 

kvalifikacijos ir 
kompetencijų 

tobulinimo 

seminarai 

Direktorius, 

direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui 

Per metus 

Kiekvieno 
mėnesio 

pradžioje 

teikiami 
pasiūlymai 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Dalyvaus 

kvalifikacijos 
tobulinimo 

seminaruose 

kiekvienas pagal 
poreikius 

 

 Dalyvavimas 

rajono metodinio 

būrelio veikloje 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas, 
pedagogai 

Per metus Žmoniškieji 

ištekliai 

Pagilintos 

dalykinės ir 

bendrosios 
kompetencijos 

 

3. Vesti 

pedagogų 

kvalifikacijos 
tobulinimo 

apskaitą 

Kvalifikaciją 

tobulinusių 

pedagogų 
apskaitos vedimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Per metus Žmoniškieji 

ištekliai 

Žinomi statistiniai 

duomenys apie 

kvalifikaciją 
tobulinusius 

pedagogus 

 

 Pedagogų 
kvalifikacijos 

tobulinimo veiklos 

analizė 

Pedagogai,  
direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Per metus Žmoniškieji 
ištekliai 

Kiekvienas 
pedagogas 

įvertins savo 

pedagoginė veiklą 

 

 Pedagogų 
kvalifikacijos 

Pedagogai,  
direktoriaus 

Per metus Žmoniškieji 
ištekliai 

Įgyvendins 
kvalifikacijos 

 



tobulinimo 

aplankas 

pavaduotoja 

ugdymui 

tobulinimo 

veiklos rodiklius, 
kryptingas 

tobulinimo 

planavimas 

 Kvalifikacijai 
skirtų lėšų 

panaudojimo 

apskaita 

Buhalterė Per metus Kvalifikacijos 
kėlimo lėšos 

Skaidrus 
kvalifikacijai 

skirtų lėšų 

panaudojimas 

 

 

Plano įgyvendinimą koordinuos ir Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą Mokytojų 

tarybos posėdyje pateiks direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė. 

-------------------------------------------- 


