
1 

 

 

                                                                                                                                                                                                         PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                                                         Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

                                                                                                                                                                                                         direktoriaus 2018 m. sausio 15 d.                                        

                                                                                                                                                                                                          įsakymu Nr. (1.3.)-V- 10 

 

                                                                                                                                                             

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“  

VEIKLOS PLANAS 2018 M. 
 

ĮVADAS 

 

 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu reorganizavus Širvintų lopšelį-darželį „Saulutė“ prijungiant prie Širvintų lopšelio-darželio 

„Buratinas“, nuspręsta pavadinimą nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos pakeisti į Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“. 

Pastatas (Jaunimo g. 16) renovuotas 2010 metais. Pastatas (Vilniaus g.55) laukia renovacijos. 

 2017 m. rugsėjo 1 d. Širvintų lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ bendras sąrašinis vaikų skaičius buvo 375 vaikai. Ankstyvojo amžiaus vaikų buvo 78, 

ikimokyklinio amžiaus – 244, priešmokyklinio amžiaus – 53 vaikai.  

2018 m. sausio 2 d. duomenimis įstaigoje veikia 18 grupių: 4  ankstyvojo amžiaus, 11 ikimokyklinio amžiaus, 3 priešmokyklinio amžiaus grupės. 

Septyniolika grupių dirba 10,5 val. režimu, viena grupė – pirmadienį-penktadienį – 24 val. 

 2018 metų sausio 2- ai dienai bendras sąrašinis vaikų skaičius yra 369  vaikai. 
 

Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita 

 

 

Grupės pavadinimas 

 

Vaikų 

amžius 

 

2017  

metais 

 

2018 

metais 

       

Ankstyvojo amžiaus 1-3 m. 75 76        

Ikimokyklinio amžiaus 3-6 m. 222 241        

Priešmokyklinio amžiaus 6-7 m. 78 52        

Bendras vaikų skaičius  375 369        
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Įstaigos socialinis kontekstas 

Yra vaikų, patenkančių į įvairias rizikos grupes: 

• Turi vieną iš tėvų – 9 vaikai. Tai sudaro  – 2,4 %. 

• Socialiai remtini – 2 vaikai. Tai sudaro –  0,5 %. 

• Išsiskyrusių šeimų –16 vaikų. Tai sudaro – 4,3 %. 

• Socialinės rizikos šeimų  – 5 vaikai. Tai sudaro – 1,3 %. 

• Daugiavaikių šeimų –  42 vaikai. Tai sudaro –11,4 %. 

• Našlaičių – 3 vaikai. Tai sudaro – 0,8%. 
 

Mokytojai, turintys pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją 

 

Širvintų lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ dirba 39 pedagogai. L. e. direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi ikimokyklinių įstaigų vadovų 

II vadybos kvalifikacinę kategoriją, metodininkas turi ikimokyklinių įstaigų vadovų II vadybos kvalifikacinę kategoriją, viena logopedė-specialioji pedagogė turi 

vyresniojo logopedo-specialiojo pedagogo, kita logopedė-vyresniojo logopedo kvalifikacines kategorijas, 20 auklėtojų turi vyresniojo ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo kvalifikacines kategorijas, 7 auklėtojos turi auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 2 auklėtojos turi priešmokyklinio ugdymo pedagogo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, 3 auklėtojos turi ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 1 meninio ugdymo mokytoja yra muzikos 

mokytoja metodininkė, 1 meninio ugdymo mokytoja turi vyresniosios muzikos mokytojos kvalifikacinę kategoriją. Socialinė pedagogė dar neatestuota. 20 

pedagogių turi aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą. Tai sudaro 51,3%  visų pedagogų.  
 

 

Pastato kategorija. Higienos paso situacija (yra/nėra). 

Statinio pavadinimas, adresas – mokslo pastatas / darželis, Jaunimo g. 16, Širvintos.  

Statinio kategorija – ypatingos paskirties. 

Leidimas-higienos pasas yra. Pasirašytas 2014 m. gruodžio 12 d. Nr. 22(22.3.3.)-BSV-15101  

Statinio pavadinimas, adresas – mokslo pastatas / darželis, Vilniaus g. 55, Širvintos. 

Statinio kategorija – ypatingos paskirties. 

Leidimas-higienos pasas yra. Pasirašytas 2010 m. vasario 17 d. Nr. 22(3.3.)-3.4-2 

 
     

             Žemės sutarties situacija 

Žemės panaudos sutartis su Širvintų rajono savivaldybe nesudaryta 
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             Išorės lėšų pritraukimo tendencijos 

2 % gyventojų pajamų mokestis. 

Iš  programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“.  

Gautas finansavimas sveikatinimo programai. 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2017 METŲ TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS 
 

 

Tikslas 
Minimalus lauktas  

2017 m. rezultatas 

2017 m. įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 
Maksimalus lauktas 2017 m. rezultatas 

1.Kokybiškai 

organizuoti 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

vaikų ugdymą 

 

 

 

 
 

Pakoreguotose 2017 metų 

ikimokyklinio ugdymo turinio 

programoje „Ikimokyklinuko 

pasaulis“ ir „Vaikystės tiltai“ 

atsispindi ugdytinių pasiekimai, 

tobulintinos sritys. 

Pedagogai taiko inovatyvias 

ugdymo priemones 

ugdomajame procese, sėkmingai  

taikoma nauja vaikų vertinimo 

sistema 

Sėkmingai vyksta ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo proceso 

planavimas ir iškeltų tikslų įgyvendinimas.  

Diegiama nauja, į vaiką orientuota ugdymo 

metodika ir nauja priešmokyklinio ugdymo 

Bendroji programa. 

Pakeitus programų „Ikimokyklinuko pasaulis“ “ ir 

„Vaikystės tiltai“  turinį, taikant naują vertinimo 

sistemą, vaikai tenkino savo poreikius, taikant 

šiuolaikiško ugdymo(si) metodus. 

Užtikrintos lanksčios ir kokybiškos paslaugos, 

reikiama švietimo pagalba ugdytiniams.  

Vaikai aktyviai dalyvauja ugdymo(si) procese, 

geba savarankiškai naudoti įvairią medžiagą ir 

priemones, pasiekė aukštesnį gebėjimo lygį. 

 

Komentaras.  Šio tikslo pasiektą  rezultatą vertiname  gerai.  
 

Tikslas 
Minimalus lauktas  

2017 m. rezultatas 

2017 m. įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 
Maksimalus lauktas 2017 m. rezultatas 

2. Praplėsti lauko 

erdvių 

Vaikai aktyviai ir kūrybiškai 

išnaudojo lauko erdvių 

Ugdytiniai, jų tėveliai, bendruomenės nariai 

suvokia sveikatos saugojimo svarbą, laikosi 

Mažėjantis vaikų sergamumas. Nuolat 

įvertinamas sveikatinimo projektų efektyvumas ir 
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funkcionalumą, 

skatinant vaikų 

sveikatinimo 

aktyvią ir 

kūrybišką veiklą. 

funkcionalumą. Ženkliai 

sumažėjo vaikų sergamumas. 

Aktyviai įgyvendinamas sveikos 

gyvensenos projektas „Noriu 

augti sveikas“. 

 

sveikos gyvensenos principų. 

Kiekviena grupė vykdo sveikos gyvensenos 

projektus. 

Įstaiga priskirta Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklui. Patvirtinta ilgalaikė 

sveikatos stiprinimo programa. 

pokyčiai, išnaudojamos ugdymo lauke galimybės. 

Nuolat vykdomas tėvų konsultavimas sveikatos 

ugdymo klausimais, siekiant vaikų sveikatos 

ugdymo tęstinumo šeimoje, organizuojami 

psichologiniai seminarai, mokymai tėvams ir 

pedagogams. Kokybiškesnis bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais. Toliau įgyvendinamas 

projektas „Noriu augti sveikas“. Kasdieniniame 

gyvenime vaikai įgyja naujų kompetencijų, 

adaptuojasi, įgyja įgūdžių. 

Komentaras. Realūs rezultatai atitinka maksimaliai lauktus rezultatus. 

 

 

2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS 

 

2017 m. buvo siekiama profesionaliai ir kūrybiškai organizuoti ugdomąjį procesą, tobulinti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą,    

 Toliau sėkmingai vykdomas pilietinis vaikų ugdymas. 2017 m. tradiciškai dalyvavome visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, Kovo 

11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės dieną paminėjome piešinių paroda, Vasario 16-ąją paminėjome bendra švente .  

2017 m. Buvo organizuojami ir netradiciniai užsiėmimai vaikams: edukacinė programa „Karaliaus Mindaugo laikų Lietuva“, „Dinozaurų parkas“  ir 

mobilusis planetariumas, kuriame vaikai žiūrėjo edukacinį filmą apie vandens gyvūnus „Užburtasis pasaulis“. 

  Priešmokyklinio ugdymo pedagogai sėkmingai  naudoja ugdymo priemonių komplektą „OPA PA“.  

2017 m. toliau sėkmingai gerinama ugdymo aplinka.  Nupirktas nešiojamasis kompiuteris, projektorius suteikia galimybes paįvairinti ugdomąją 

veiklą. Pagal   turimas finansines galimybes modernizuota materialinė bazė  vaikų ugdomosios aplinkos, įsigyti siužetiniai žaislai, didaktiniai žaidimai bei 

literatūra vaikams. 

Dalyvavome aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“. Dalyvavimas šiame projekte padėjo formuoti vaikų aplinkosaugines vertybes. 

Dalyvaujame tęstinėje VŠĮ „Vaiko labui“ inicijuojamoje prevencinėje programoje „Zipio draugai“, 2017 m. dalyvavome ekologiniame konkurse „Mano     

žalioji palangė“, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir susivienijimas „Žali.lt“.  

Įstaigos  pastatui (Vilniaus g. 55) reikalingas kapitalinis remontas – renovacija, tačiau ir tokiomis sąlygomis dirbdamas įstaigos kolektyvas stengiasi 

kurti saugią,  teigiamą ugdytinių motyvaciją skatinančią, intelektualinę aplinką. Siekiama puikaus priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programų 

įsisavinimo. Didelis dėmesys skiriamas etninei kultūrai,  menui (dailei, muzikai, teatrui, šokiui).  Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ veikia folklorinis 

kolektyvas „Spindulėlis“, ansamblis „Šypsenelė“. Vaikai dalyvauja „Patrepsėlio“, „Dainų dainelės“  šventėse, konkursuose. 
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2018 metų veiklos planas pagrįstas praėjusių metų veiklos analize, vaikų pažangos ir pasiekimų tyrimo  išvadomis. Šiais metais dėmesio centre – 

kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas, sveikos gyvensenos įgūdžių įtvirtinimas. 

2017 m. sėkmingai įtraukėme tėvus dalyvauti ugdymo procese. Savo veiklą jau 6-us metus  tęsia „Mažylių mokyklėlė“. 

2017 m. sėkmingai taikyti pedagogų sukurti projektai: „Mano vaikystės spalvos“, „Kelionė į sveikatos šalį“, „Maistas –vaistas“.       Siekiant   tenkinti 

vaikų kūrybinius poreikius 2017 m. įstaigoje buvo organizuojami  šventiniai-pramoginiai renginiai: Užgavėnių šventė „Žiema, žiema bėk iš kiemo“, 

„Rudenėlio spalvos“, „Vasario 16-oji“ ir kitos.  

Didelį dėmesį skyrėme vaikų psichinės ir fizinės sveikatos ugdymui. Buvo vykdomos akcijos: veiksmo savaitė be patyčių, paminėta tolerancijos 

diena „Gerumo nebūna per daug“, „Mano šeimos karoliai“.  Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ ir Sveikatos 

apsaugos ministerijos projekto „Žaidžiam, šokam, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam“ orientavimosi sporto šventėje  „Nueik nežinia kur, surask nežinia 

ką“  ir laimėjo  I-ąją vietą. 

 Kiekvieną mėnesį buvo organizuojamos sveikatingumo dienos, netradicinės šventės kartu su šeima.  Manome, kad ir ateityje tėvų dalyvavimas 

įstaigos gyvenime  taps sisteminga tėvų, pedagogų, vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo forma.  

 

 

 

VEIKLOS TURINYS 

 

      1.Tikslas. Užtikrinti ugdymo turinio kaitą ir naujovių efektyvumą, sudarant palankias galimybes išreikšti individualius gebėjimus bei tenkinti 

specialiuosius poreikius. 

 

 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

 

Ugdymo metodai ir būdai bus 

parinkti apgalvotai, tikslingai, 

orientuojantis į tikslus, vaikų amžių, 

gebėjimus ir poreikius. Pedagogo 

planuota veikla derės su vaikų 

spontaniška, įvairia veikla. Šeima 

aktyviai dalyvaus ugdymo procese. 

 

70% pedagogų suvoks ugdymo procesą 

kaip visumą. Ugdymo metodus ir būdus 

parinks apgalvotai, tikslingai, orientuojantis 

į tikslus, vaikų amžių, gebėjimus ir 

poreikius. Į ugdymo procesą aktyviai 

įtrauks  tėvus. Pedagogai glaudžiai 

bendradarbiaus tarpusavyje ir su tėvais. 

 

100% pedagogų suvoks ugdymo procesą kaip visumą. Ugdymo 

metodus ir būdus parinks apgalvotai, tikslingai, orientuojantis į tikslus, 

vaikų amžių, gebėjimus ir poreikius. 

Taikant pasiekimų vertinimo sistemą, vaikai tenkins savo poreikius, 

bus taikomi šiuolaikiški ugdymo metodai. 

Pedagogo ir tėvų sąveika su vaiku užtikrins lanksčias ir kokybiškas 

paslaugas, reikiamą švietimo pagalbą ugdytiniams.  
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Tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimas sukurs vaikui 

geriausias ugdymo (si) galimybes.  

Pedagogo ir tėvų sąveika su vaiku turės 

lemiamos įtakos vaiko savijautai ir 

įgyjamai patirčiai. 

Vaikai aktyviai dalyvaus ugdymo(si) procese, gebės savarankiškai 

naudoti įvairią medžiagą ir priemones, pasieks aukštesnį gebėjimo 

lygį. 
 

      Priemonės 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1. 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

,,2018 m. veiklos plano 

pristatymas“ 

Direktorė 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Metodininkė 

 

 

 

Lopšelio-darželio bendruomenė 

 

2018-01 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

2. 

 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo poreikių tenkinimas, 

programų įgyvendinimas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Metodininkė 

Grupių auklėtojos 

Lopšelio-darželio bendruomenė Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 
 

3. 

Edukacinių programų vaikams 

organizavimas 

Direktorė 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Metodininkė 

 

Lopšelio-darželio bendruomenė 

Širvintų švietimo centras, Širvintų 

sporto mokykla, Širvintų rajono 

ikimokyklinės įstaigos, Širvintų 

rajono policijos komisariato 

Prevencijos poskyrio specialistai, 

Sveikatos centro stomatologas.   

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

 

4. 

Seminarų organizavimas 

Dalyvavimas metodinuose, 

kvalifikaciniuose renginiuose, 

kvalifikacijos kėlimas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Metodininkė 

Grupių auklėtojos 

Širvintų rajono švietimo centras 

 

 

Pagal 

planą 

Žmogiškieji 

ištekliai, biudžeto 

lėšos,  

intelektualiniai 

ištekliai (lektoriai), 

pedagogai, 

interneto paslaugos 

 

5. Dalyvavimas projektuose, Direktoriaus pavaduotoja Širvintų rajono švietimo centras, Nuolat MK lėšos  
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

parodose, akcijose. 

 Įvairaus lygmens projektų 

rengimas ir vykdymas 

ugdymui 

Metodininkė 

Grupių auklėtojos 

Širvintų kultūros centras, rajono 

ikimokyklinių įstaigų metodinis 

būrelis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

6. 

Metodinio būrelio posėdis 

„Vaikų ugdymo pasiekimų ir 

pažangos vertinimo sistemos 

tobulinimas“. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Metodinio būrelio pirmininkė 

Lopšelio-darželio bendruomenė  

2018-04 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

7. 

Mokytojų tarybos posėdis 

„Pedagogų veiklos vertinimo ir 

įsivertinimo veiklos analizė“  

Direktorė 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

Lopšelio-darželio bendruomenė 

2018-05 MK lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

8. 

 

Metodinio būrelio posėdis 

„Planavimo procedūrų kokybė“ 

Direktorė 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

 Spalio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 
 

9. 

Metodinis darbas. 

Metodinės konsultacijos. 

Veiklos priežiūra. 

 

Direktorė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

 

   

 

10. 

Toliau dalyvauti Europos 

Sąjungos ir nacionalinio 

biudžeto lėšomis remiamose 

programose „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisiai vaikams“. 

Direktorė 

AB „Žemaitijos pienas“,  

AB „Ažuožerių sodai“. 

Sausis-

gruodis 

 

 

11. 
Ugdytinių kūrybinių darbelių 

parodos. 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

 įstaigos pedagogės, meninės 

Širvintų rajono švietimo centras, 

Širvintų rajono ikimokyklinės 

įstaigos, miesto kultūros centras 

Sausis-

gruodis Ugdymo lėšos, 

tėvų parama 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

kompetencijos ugdymo 

metodinė grupelė   
 

 

 

 

 

 

2.Tikslas. Praplėsti lauko erdvių funkcionalumą, skatinant vaikų sveikatinimo aktyvią ir kūrybišką veiklą. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

   

Ugdytiniai, jų tėveliai, bendruomenės nariai 

suvokia sveikatos saugojimo svarbą, laikosi 

sveikos gyvensenos principų. 

Kiekviena grupė vykdo sveikos gyvensenos 

projektus. 

Įstaiga priskirta Sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklui. Patvirtinta ilgalaikė sveikatos stiprinimo 

programa. 

Vaikai aktyviai ir kūrybiškai 

išnaudos lauko erdvių 

funkcionalumą Ženkliai sumažės 

vaikų sergamumas. Bus aktyviai 

įgyvendinamas sveikos 

gyvensenos projektas „Noriu 

augti sveikas“. 

 

Mažėjantis vaikų sergamumas. Nuolat įvertinamas sveikatinimo 

projektų efektyvumas ir pokyčiai. Bus išnaudojamos ugdymo lauke 

galimybės. Tėvų konsultavimas sveikatos ugdymo klausimais, siekiant 

vaikų sveikatos ugdymo tęstinumo šeimoje. Kokybiškesnis 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Toliau įgyvendinamas 

projektas „Noriu augti sveikas“. Kasdieniniame gyvenime vaikai įgyja 

naujų kompetencijų, adaptuojasi, įgyja įgūdžių.  

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1. 

Funkcialios lauko aplinkos 

kūrimas 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2/ tėvų parama 

 

2. 

Metodiniai užsiėmimai, 

kurių metu bus 

analizuojami vaikų 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Metodininkė 

 2018 
Žmogiškieji 

ištekliai 
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veiklos stebėjimai, 

aptariami vaikų ugdymosi rezultatai 

 

3. 

Dalyvavimas respublikiniuose ir 

rajoninėse ikimokyklinių įstaigų 

sporto šventėse, olimpiadose, 

„Futboliuko“, „Sveikatos 

želmenėlių“ projektuose, akcijose, 

parodose 

Direktorė 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

 

Respublikos, rajono ir miesto 

ikimokyklinės įstaigos 

Pagal 

renginių 

planą 

MK lėšos  

4. 

Šeimos ir darželio partnerystės 

plėtojimas , siekiant stiprinti vaikų 

sveikatą 

 

Direktorė 

Grupių auklėtojos 
 Nuolat 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

5. Edukacinės pažintinės išvykos  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Metodininkė 

   

Tėvų parama, 

ugdymo lėšos, 

mokinio krepšelio 

lėšos 

 

6. 

Įstaigos aplinkos atnaujinimas, 

užtikrinant sveikas ir saugias 

ugdymosi sąlygas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Auklėtojos 

 Nuolat 
Žmogiškieji 

ištekliai 
 

7. 
Ilgalaikio projekto 

,,Noriu augti sveikas“ vykdymas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Metodininkė 

Auklėtojos 

 

Respublikinė sveikos gyvensenos 

asociacija „Sveikatos želmenėliai“ 

Pagal 

renginių 

planą 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

8. 

Vaikų sveikatos stiprinimas, 

sveikatos įgūdžių formavimas 

organizuojant sveikatingumo 

renginius 

Sveikatos priežiūros specialistė  

Pagal 

renginių 

planą 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

9. 

Gerosios darbo patirties sklaida, 

sveikos gyvensenos klausimais 

 

Grupių auklėtojos 

 

 

Kiti ikimokyklinių įstaigų 

pedagogai 

Pagal 

poreikį 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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                                                                                Kultūrinė veikla  

 

Eil. 

Nr. 

Tema Darbo formos ir metodai Atsakingi Data 

1. Atsisveikinimas su eglute Rateliai, žaidimai, dainos A. Jutelienė 

D.Jakštienė 

2018-01-06 

2. Sveikatingumo diena „Sveikas aš, sveikas tu“ Sporto valandėlės, pasivaikščiojimai Grupių auklėtojos 2018-01-25 

 Eilėraščių konkursas „Žiema žiemužė“ Eilėraščiai Grupių auklėtojos 2018-02-09 

3. Užgavėnių išdaigos ir linksmybės Dainavimas, rateliai, žaidimai, folkloro 

panaudojimas. 

D. Jakštienė 

J.Pavydienė 

D.Bagdžiunienė  

J.Andriuškevičienė 

R. Zibalienė 

2018 -02-13 

 

4. Vasario 16-oji Dainavimas, rateliai, žaidimai, folkloro 

panaudojimas. 

Respublikinis projektas „Kaip surasti Lietuvą“ 

S.Pivoriūnienė 

K.Lieparskienė 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės 

2018-02-15 

5. Lietuvos šimtmečiui foto paroda „ Mano 

gimtinė“ 

Foto nuotraukos Stasė Pivoriūnienė 

Grupių auklėtojos 

2018-02-01–  

 2018-04-01 

6. Vasaris – sveikatos mėnuo  

„Sportuok gamtoje“ 

Sporto valandėlės, žaidimai Aldona Bučinskienė 

Sandra Judeikienė 

2018-02 

7. Kūrybinės raiškos savaitė „Grįštantys paukščiai 

parneša pavasarį“ 

Šokis, vaidyba, dainavimas, improvizacija. 

 

J.Andriuškevičienė 

D. Jakštienė 

J. Pavydienė 

D. Bagdžiūnienė 

2018-03-19 

 

8. Žemės diena „Žemė- visų planeta“ Darbeliai, pokalbiai, žaidimai. Grupių auklėtojos 2018-03-20 

9. Pasaulinė vandens diena. „Sveikatiados 

iššūkis-pieno kokteikliai“ 

Visos veiklos orientuotos į maisto pasirinkimo 

piramidę. 

Grupių auklėtojos 2018-03-22 

10. Prevencijos diena „Draugystės ratelis“  

„ Madų šou Lietuvai“ – Lietuvos 100-osioms 

metinėms 

Žaidimai, madų šou. Violeta Rinkevičienė 2018-03-25 

11. Papuoškime Velykų medelį. Margučių marginimas,  improvizavimas, 

individuali veikla, medelių puošyba. 

I.Černiauskienė  

 R.Pečiulienė  

Rasa Meškutavičienė 

2018-04-01  
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12. Balandis-švaros mėnuo Renginys Žemės dienai paminėti Danutė Bareikienė 

Inga Maslinskienė 

2018-04-20 

13. Sveikatingumo diena „Sveikatos takelis“ Vaistažolių ir prieskonių takelio atnaujinimas Grupių auklėtojos 2018-04-27 

14. Sveikatingumo diena „Sporto šalyje – 

futboliukas“  

Futboliuko varžybos, žaidimai Vilma Pimpienė 2018-05-16 

15. Išleistuvių šventė  Šokis ,vaidyba, inscenizacija Violeta Rinkevičienė 

Danguolė Šeipūnienė 

Aistė Šilgalienė 

2018-05-25 

16. Vaikystės Šventė „Dangus saulei-žemė 

vaikams“  

Žaidimai, estafetės Rasa Meškutavičienė 

Inga Maslinskienė 

Judita Pavydienė 

2018-06-01 

17. Labas, rugsėji. „Praverkime darželio vartelius“. Rateliai, dainos Neli Liaudanskienė 

D. Jakštienė 

J.Pavydienė  

J. Andriuškevičienė 

D.Bagdžiunienė  

2018-09-03 

18. Sveikatinimo akcija „Apibėk darželį“ Bėgimas, mankšta Aldona Bučinskienė 

Sandra Judeikienė 

2018-09-21 

19. Kūrybinės raiškos savaitė “Rudenėlio puokštė“            Žaidimai, estafetės, parodos, išvykos, susitikimai Meninės kompetencijos 

ugdymo metodinė grupelė 

2018-10-15– 

19 

20. Kūrybinės raiškos savaitė „Kalėdų  belaukiant“  Šokis ,vaidyba, inscenizacija, parodos Grupių auklėtojos 2018-12-17– 

31 

21. Dalyvavimas miesto organizuojamuose 

renginiuose. 

Koncertai, šventės, susitikimai. D. Jakštienė 

 

Visus metus 

 

 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Kas atsiskaito ir informuoja Kam atsiskaitoma ir informuojama 
Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 
Ribinis laikas 

L.e. direktoriaus pareigas Sondra Bartulienė 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis 

,,2018 m. veiklos plano pristatymas“. 

Finansinė ataskaita už 2017 m., 2% lėšų panaudojimo aptarimas 

Pranešimas Sausis 
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Sveikos gyvensenos asociacijos grupė 

Metodinis pasitarimas 

Programos „Noriu augti sveikas“ vykdymas. 

 

Vaizdinis pranešimas Spalis 

L.e. direktoriaus pareigas 

Sondra Bartulienė 

Mokytojų tarybos posėdis 

„Vaikų pasiekimų ir pažangos analizė“ 

 

Pranešimas 

Spalis, 

Gegužė 

 

Logopedė   Diana Dalalienė, Dalia 

Stankevičienė 

 

Vaiko gerovės komisijai  „Vaikų , turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus pažangos ataskaita“ 
Pranešimas Vasaris, gegužė,  

 

Specialistė-dietistė 

Birutė Vaizgenienė 

 

Vaikų sveikatos stiprinimas, sveikatos įgūdžių formavimas 

organizuojant sveikatingumo renginius  

Pranešimas Kovas 

Ūkvedė 

Kristina Vaškevičienė 

Visuotiniam darbuotojų susirinkime atsiskaito už ūkio dalies 

programos vykdymą 
Pranešimai Sausis – gruodis 

 

______________________________________________________ 
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ŠIRVINTŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“ 

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS 

 

 

Tikslas – telkti lopšelio-darželio bendruomenę pagrindinių įstaigos tikslų bei uždavinių įgyvendinimui. 

 

Uždaviniai: 

1. Teikti pasiūlymus įstaigos bendruomenei tobulinant veiklos sritis. 

2. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais bei kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis. 

 

 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Laikotarpis, 

data 
Dalyviai Atsakingas asmuo 

1. Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 2018 m. svarstymas. Sausis 
Tarybos 

nariai 
I. Maslinskienė 

2. 
Lopšelio-darželio tarybos pirmininko ir Vaiko gerovės komisijos pirmininko 2017 m. 

ataskaitų svarstymas. 
Sausis Tarybos nariai I. Maslinskienė 

3. Lopšelio-darželio direktoriaus 2017 m. ataskaitos svarstymas. Vasaris Tarybos nariai I. Maslinskienė 

4. 

Susirinkimas dėl lopšelio-darželio bendruomenės bendradarbiavimo organizavimo ir 

planavimo:  

1. Aptarti lopšelio-darželio bendruomenės įtraukimą į sportinę, kultūrinę veiklą, labdaros 

projektus.  

2. Aptarti galimybę poilsio zonų vaikams įrengimą, žaliosios zonos įrengimo skirto 

paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.  

3. Svarstyti, kaip įtraukti daugiau bendruomenės narių į labdaros projektą.  

Kovas Tarybos nariai I. Maslinskienė 

5. Įstaigos biudžeto 2018 m. projekto ir pirkimų plano svarstymas. Kovas Tarybos nariai I. Maslinskienė 

6. Mokslo metų užbaigimo šventės organizavimas darželio darbuotojams. Birželis Bendruomenė 
A. Vitkauskienė, 

A. Jutelienė 
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7. Darželio tarybos veiklos tobulinimo plano svarstymas, konkrečių žingsnių tikslinimas. Rugsėjis Tarybos nariai I. Maslinskienė 

8. Aptarti idėjas, skirtas Mokytojų dienai paminėti. Rugsėjis Bendruomenė 

A.Vitkauskienė,  

A. Jutelienė 

I. Maslinskienė 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Laikotarpis, 

data 
Dalyviai Atsakingas asmuo 

9. 
Gautos 2 paramos tikslinis panaudojimas.  

Bendruomenės Kalėdų šventės planavimas. 
Gruodis Tarybos nariai 

I. Maslinskienė  

A.Vitkauskienė 

10. 
Tarybos veiklos ataskaita už  2017 m. 

Prioritetai, tikslai, uždaviniai 2018 m. 
Gruodis Bendruomenė I. Maslinskienė 

11. 
Kultūrinių ryšių stiprinimas su kitų darželių bendruomenėmis (bendros išvykos, 

šventiniai renginiai). 
Visus metus Bendruomenė I. Maslinskienė 

12. Paminėti darbuotojų jubiliejus, organizuoti bendrus renginius bendruomenei. Visus metus Bendruomenė 

A. Vitkauskienė,  

A. Jutelienė             

I. Maslinskienė 

13. Inicijuoti pažintinę – kultūrinę kelionę darbuotojams. 
Rugsėjis –

gegužis 
Bendruomenė A.Vitkauskienė 

14. 
Teikti informaciją lopšelio-darželio internetinėje svetainėje apie 

lopšelio-darželio tarybos veiklą 
Visus metus  I. Maslinskienė 

15. 
Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas.  

 
Visus metus  I. Maslinskienė 

16. Tarybos posėdžiai 
Vieną kartą 

per ketvirtį 
 I. Maslinskienė 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
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ŠIRVINTŲ LOPŠELIS – DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“ 

 

                                                          

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 

2018 M.  

 

TIKSLAS. Gerinti pedagogų profesinį meistriškumą. Pagalba pedagogėms ugdomojo      proceso organizavime ir vykdyme. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Dalintis gerąja patirtimi: 

➢ atvirų ugdomųjų veiklų metu; 

➢ vykti į atviras veiklas rajone, pagal rajono metodinio būrelio planą; 

➢ metodinių darbų ir projektų pristatymas; 

➢ bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir kitomis rajono, šalies švietimo įstaigomis. 

2. Kaupti ir skleisti informaciją: 

➢ dokumentų analizė; 

➢ savišvieta;  

➢ kvalifikacijos kėlimas; 

➢ įstaigos veiklos analizė ir tolimesnės veiklos planavimas; 

➢ sukauptos informacijos ir patirties sklaida metodiniuose užsiėmimuose, seminaruose, spaudoje; 

➢ tėvų konsultavimas įvairiais ugdymo klausimais; 

➢ vaikų padarytos pažangos vertinimas. 

 

 
EIL. 

NR. 

 

                     VEIKLA 

 

ATLIKIMO  

      DATA 

 

      ATSAKINGAS 

 

  PASTABOS 

I. METODINIAI PASITARIMAI 

1. Metodinio būrelio posėdis 
„Vaikų ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos 

tobulinimas“. 

Balandžio 

mėn. 

Aušra Vitkauskienė, Kristina Lieparskienė  

2. Metodinio būrelio posėdis  

„Planavimo procedūrų kokybė“ 

Lapkričio mėn. Aušra Vitkauskienė, Kristina  Lieparskienė  
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3. Metodinio būrelio posėdis ,,Metinės veiklos plano 2018 

m. aptarimas. Metodinių grupelių veiklos aptarimas ir 

įsivertinimas. 

Gruodžio mėn. Aušra Vitkauskienė, Kristina  Lieparskienė  

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

  1.  Vykti į kursus ir seminarus. Visus metus Visos pedagogės  

  2. Apibendrinti seminarų medžiagą, siūlomas naujoves 

taikyti darbe. 

Visus metus 

 

Visos pedagogės  

  3.  Dalyvauti metodiniuose užsiėmimuose įstaigoje ir kt. Visus metus 

 

Visos pedagogės  

  4. Sistemingai analizuoti Vyriausybės, savivaldybės 

naujausius dokumentus, 

reglamentuojančius ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą. 

Visus metus 

 

L.e.p direktorė Sondra Bartulienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita 

Sinkevičienė, 

metodininkė Kristina Lieparskienė 

 

III. ATVIROS VEIKLOS 

  1. Atvira ugdomoji veikla.   Spalio mėn. 

 

Danguolė Bagdžiūnienė  

  2. Atvira ugdomoji veikla. 

 

Balandžio  

mėn. 

Sigita Gujienė 

 

 

  3. Rajoninė atvira ugdomoji veikla. Pagal rajono 

  metodinio 

būrelio planą 

Aušra Vitkauskienė 

 

 

IV. PROJEKTAI 

  1. ,,Noriu augti sveikas“. Tęstinis Sandra Judeikienė 

Aldona Bučinskienė 

 

 

  2. „ Mano tėviškėlė“. 

 

Tęstinis Kristina Lieparskienė  

  3. ,,Skaitome vaikams“. 

 

Tęstinis Virginija Stundytė  

  4. „Grįžtantys paukščiai parneša pavasarį“. Trumpalaikis Aušra Vitkauskienė 

Dalytė Jakštienė 

Jolanta Andriuškevičienė 

Judita Pavydienė 

Danguolė Bagdžiūnienė 

 

  5. „Saugus gatvėje, namuose, gamtoje“ Trumpalaikis Aušra Vitkauskienė 

Inga Maslinskienė 
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Birutė Vaizgenienė 

  6. „Sveikuolių sveikuoliai“ Trumpalaikis Aldona Bučinskienė 

Birutė Vaizgenienė 

 

 

  7. ,,Keliaujam per sporto šalį su futboliuku“ Ilgalaikis Vilma Pimpienė  

  7. „Mus augina pasakėlės“. 

 

Trumpalaikis Danguolė Šeipūnienė 

Asta Kavaliauskienė 

Gražina Žamblauskienė 

Dalia Stankevičienė 

Diana Dalalienė 

Audronė Žiupkienė 

Rima Zibalienė 

 

  8. ,, Kaip surasti Lietuvą 2018?” Ilgalaikis Kristina Lieparskienė 

Danguolė Šeipūnienė 

Aistė Šilgalienė 

Violeta Rinkevičienė 

 

  9. Šviečiamosios gyvulininkystės programa ,,Augink, 

rūpinkis, mylėk“. 

Ilgalaikis 

 

  Aistė Šilgalienė  

V. BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

  1. Edukacinės išvykos į Vilniaus, Ukmergės, Molėtų, Trakų 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 

Pagal 

galimybes 

Kristina Lieparskienė 

Aušra Vitkauskienė 

Rita Sinkevičienė 

 

 

  2. Ugdymo planų ir programų derinimas su pradine 

mokykla. 

Rugsėjo, 

gegužės mėn. 

Kristina Lieparskienė, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

 

  3.  Tolesnis bendradarbiavimas su Menų mokykla ir Sporto 

centru. 

Visus metus 

 

Dalytė Jakštienė 

Aušra Vitkauskienė 

 

 

 

PRITARTA 

Širvintų  lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ 

tarybos 2018 m. sausio  12d. posėdžio 

protokolo Nr. (2.1.)-V1-1 nutarimu 

 


