
 

 

 

 

 

                                                                                                                                     PRITARTA 

Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“  

Mokyklos tarybos 

2016 m. gegužės 11d. 

protokolu Nr. MT-1 

 

 

PATVIRTINTA 

Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 

direktoriaus  

2016 m. gegužės 19 d. 

įsakymu Nr. 1V-50 

 

 

 

 

ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

Turinys 
 

 

 
 

I. ĮVADAS .................................................................................................................................................................................................................... 4 

 

II. 2015 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ ................................................................................................................................................. 5 

 

1. SITUACIJOS ANALIZĖ ...................................................................................................................................................................................... 6 

 

2. 2015 METŲ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PRIORITETAI: ............................................................ 8 

 

3. 2015 METŲ NUMATYTŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS ..................................................................................................... 9 

 

III. 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS ........................................................................................................................................................................ 14 

 

APLINKOS ĮVERTINIMAS SSGG ....................................................................................................................................................................... 15 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIORITETAI .......................................................................................................... 16 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI ................................................................................................................................................................................... 17 

 

METODINIŲ UŽSIĖMIMŲ TURINYS: ............................................................................................................................................................... 17 

 

 



3 

 

 

 

 



4 

 

 

 

I. ĮVADAS 

 

Elektrėnų lopšelis-darželis ,,Pasaka“ įsteigtas 1988 m. 2015 metų spalio 19d. buvo pakeistas įstaigos statusas iš mokyklos-darželio į 

lopšelį-darželį. 

Adresas - Saulės g. 2, LT-26121 Elektrėnai; 

Tel. 8 (528) 39660, faks. 8 (528) 39778, el. p. pasaka@elektrenai.lt; 

Įstaigos grupė - ikimokyklinio ugdymo įstaiga; 

Kodas – 3110; 

Tipas – lopšelis-darželis – 3111; 

Juridinis statusas – juridinis asmuo – 1; 

Identifikavimo kodas – 190649726; 

Ugdymo kalba - lietuvių. 

Lopšelis-darželis „Pasaka” savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Lopšelio-darželio steigėjas – Elektrėnų savivaldybė, kodas 188756190, adresas – Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Lopšelio-darželio 

„Pasaka“ veiklą koordinuoja Elektrėnų savivaldybės administracijos švietimo,  kultūros  ir sporto skyrius, adresas – Rungos g. 5, LT-26110 

Elektrėnai. 
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II. 2015 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 
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1. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2015 metais, mokykloje-darželyje „Pasaka“, keturiose klasėse mokėsi 86  pradinukai, buvo dvi priešmokyklinio ugdymo grupės ir 

šešios ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi 155 vaikai, iš jų - 49 priešmokyklinukai. 24 mokiniai baigė pradinio ugdymo programą ir 

tęsia mokymąsi Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje.  

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. V TS-75 „Dėl  Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. 

sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano 1 priedo  4 ir 

12 punktų pakeitimu“,  61 (1-3 klasių) mokinys išbrauktas iš mokinių registro.  

Mokykloje-darželyje iki Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos dirbo 4 pradinių klasių mokytojos, 

mokytojo padėjėja (0,5 et.), 16 auklėtojų: iš jų 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Dirbo ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas, 

logopedas, neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojas, specialusis pedagogas, šokio, tikybos, užsienio (anglų k.) specialistai. Po Elektrėnų 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos: 25 pedagogai: iš jų 5 priešmokyklinio ugdymo pedagogai; ikimokyklinio ugdymo 

meninio ugdymo mokytojas, logopedas, neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojas, socialinis pedagogas. Mokyklos direktorius, 

pavaduotojai ugdymui, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas  ir mokytojai įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 4 mokytojai – 

vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 17 ikimokyklinio ugdymo auklėtojų turi vyresniojo auklėtojo kvalifikaciją.  Iki Elektrėnų 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos dirbo 2 pedagogai įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją. 2015 metais dvi 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojos tęsė dalyvavimą  tarptautinėje vaikų  socialinių įgūdžių  ugdymo programoje „Zipio draugai“, 

 Mokykloje–darželyje veikė savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, dvi metodinės grupės (ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė ir pradinių klasių mokytojų metodinė grupė), kurios dalyvavo sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, 

socialinius, finansinius ir kitus mokyklos bendruomenės reikalus. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikuoliukas“ buvo integruojama 

ugdymo procese.  
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 Mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Kiekvienas mokinys įvertinamas individualiai, lyginant esamus jo pasiekimus su 

ankstesniais rezultatais. Specialiųjų poreikių mokiniai integruoti į bendrojo lavinimo klases, dirbo pagal BP (pritaikomi kai kurie dalykai.). 

Mokiniai vertinami individualiai, lyginant esamus jų pasiekimus su ankstesniais  rezultatais. Jų ugdymosi rezultatai aptariami vaiko gerovės  

komisijos (toliau – VGK) posėdžiuose. 

 2015 m. mokyklos biudžetą (aplinkos) sudarė 220818 eurų. Iš jų darbuotojų atlyginimams 109564 eurų, Sodrai 33087 eurų, 

kvalifikacijos kėlimui 251 eurų, kitos išlaidos: 77916 eurų. Moksleivio krepšelio lėšos – 213994 eurų. Iš jų pedagogų atlyginimams skirta 159466 

eurų,  sodrai 49142 eurų lėšos kvalifikacijai kelti 498eurų,  vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti – 4010 eurų, kita 878eurų. Kitos tikslinės 

lėšos 1975 eurų:  

Rėmėjų lėšos: 2% gyventojų pajamų mokestis – 1705,59 eurų; likutis metų pradžioje – 5509,14 eurų Nenaudota 2674,40 eurų;  Ugdymo lėšų gauta 

7356,01 eurų. Panaudota: kanceliarinėms prekėms –  1859,51eurų; spauda (vaikiški žurnalai) – 432,80eurų.; baldeliams – 1815,95 eurų.; žaislams, 

ugdymo priemonėms – 2899,20v eurų, kita 348,55eurų. Tėvų mokesčio neformaliajam ugdymui gauta – 4173,87 eurų. Panaudota: darbo 

užmokesčiui ir sodrai – 2904 eurų; įsigyta sporto prekių – 826,29 eurų, kita -443,58eurų. 
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2. 2015 METŲ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PRIORITETAI: 

 

 

1.TEIKTI KOKYBIŠKAS ŠVIETIMO PASLAUGAS 

 

2. UGDYTI BENDRUOMENĖS POŽIŪRĮ Į SVEIKATĄ, KAIP VERTYBĘ 
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3. 2015 METŲ NUMATYTŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS  

 

I. TIKSLAI: 1. TEIKTI KOKYBIŠKAS ŠVIETIMO PASLAUGAS. 

                                     2. UGDYTI BENDRUOMENĖS POŽIŪRĮ Į SVEIKATĄ KAIP VERTYBĘ. 

      II. UŽDAVINYS:       1.1. TOBULINTI VEIKLOS VADYBĄ; 

                                           1.2. KURTI (TOBULINTI) PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMĄ; 

                                           2.1. GILINTI UGDYTINIŲ ŽINIAS APIE SVEIKATOS SVARBĄ;  

                                           2.2. SKATINTI FIZINĮ AKTYVUMĄ. 

 

 

     III. METODINIŲ UŽSIĖMIMŲ TURINYS: 

 

 

 

Priemonės 

 

 

Laikas 

Terminai 

 

Įgyvendinimo rodikliai 

 

 

1 2 3 

1.„Žaidimų savaitė“ arba – „Žiemos 

išdaigos“ sportinės pramogos, 

žaidimai su sniegu. 

Sausio mėn. (pagal 

oro sąlygas) 

Neįvyko dėl oro sąlygų. 

2.Pilietinė  akcija „Atmintis gyva, 

nes liudija“. 

 2015-01-13 

 

 

 

Sausio 13 – ąją vyko pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Akcijos metu buvo 

kalbama, ką Lietuvai reiškia sausio 13 – oji, deginamos atminties žvakutės. 

3. Tėvų įtraukimas į ugdymo 

procesą. 

 „Kačiukų“ grupėje tėvai padėjo pasiruošti atvirai veiklai. 

„Drugelių“ grupėje „namų“ užduotėlės pagal grupės veiklos planą. 

„Pasakėlių“ grupėje „Mamų savaitė“ – mamos pasakojo apie savo profesijas. 

Visų grupių mamos dalyvavo kvadrato varžybose. Po 1 šeimą konkurse „Mano šeima 

gali“. Tėčiai pakviesti į „Tėtuk aš dar mažytis“.  

„Boružėlių“ Grupėje tėvai padėjo daryti trispalvę, kuri buvo skirta konkursui „Mano 

trispalvė“ 

4.  Priešmokyklinių ir ikimokyklinių 

grupių ugdytinių komandos „Ledo 

rituliuko“ varžybos su m/d 

2015-02-05 „Ledo rituliuko“ varžybos vyko su m/d „Žiogelis“ ir l/d „Drugelis“ ugdytinių 

komandomis. Šį  kartą mūsiškių komanda buvo stipresnė ir nugalėjo priešininkus. 

Žaidėjams ir „sirgaliams“ varžybos suteikė daug gerų emocijų. 
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„Žiogelis“ ir l/d „Drugelis“ 

ugdytinių komandomis. 

5. Seminaras įstaigos pedagogams 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ 

2015-02-09 Seminaro metu buvo suteiktos žinios apie pagrindinius įgūdžius, kaip išvengti sunkumus 

ugdant vaikus, ruošiant mokyklai, gyvenimui. Sveikatos želmenėlių prezidentė  

J. Jakučiūnienė 

6. Bendradarbiavimas su soc. 

parneriais 

Visus mokslo metus „Pasakėlių“ grupės ugdytiniai vyko į Elektrėnų priešgaisrinę gelbėjimo stotį. 

„Kiškučių“ grupės ugdytiniai vyko į Elektrėnų miesto biblioteką. 

„Drugelių“ grupės ugdytiniai vyko į Elektrėnų policijos komisariatą. Gerinom ugdymo 

kokybę. 

7. Dalyvauti (organizuoti) 

seminaruose įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimo klausimais. 

Visus metus Pedagogai gilino žinias apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, ir jas pritaikė 

praktikoje. 

8. „Žiema,  žiema, bėk iš kiemo“ 

pramoga, skirta Užgavėnių šventei. 

2015-02-13 

 

Puoselėjamos tautinės tradicijos, žaidžiami liaudiški žaidimai 

9. Renginiai, skirti vasariui – 

sveikatos mėnesiui: „Pamankštinsim 

pėdutes“, „Kvėpuokime teisingai“, 

„Jeigu būsi tu švarus – būsi sveikas 

ir stiprus“, „Išgirsk mane“, 

„Grūdinamės visi“, „Linksmoji 

mankšta“ 

2015-02-02 iki 

2015-02-27 

Grupėse buvo ugdomi vaikų higieniniai įgūdžiai, mokomi taisyklingai kvėpuoti, 

įsiklausyti, linksmai mankštinosi. 

10. Organizuoti seminarą „Kaip 

pergudrauti stresą“. (lektorė  

L. Laurinčiukienė) 

2015-03-05 Buvo gilinamos žinios, kaip valdyti stresą, patiriamą  darbe ir gyvenime. 

11.Metodinės grupės susirinkimas: 

„Minutės – aukso grūdeliai“  

„Mankštų paįvairinimas“ 

pranešimas. 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimas“ – 

pranešimas iš seminaro.  

Pasisakymas iš seminaro „Kaip 

pergudrauti stresą?“ 

Veiksmo savaitė „Be patyčių“. 

Vyr. aukl. D. Čepanonienės 

pasisakymas apie dalyvavimą 

2015-03-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldona Miusova skaitė pranešimą apie „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas“. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. auklėtoja D. Čepanonienė su grupės vaikais dalyvavo socialinių įgūdžių ugdymo 

programoje „Zipio draugai“. 
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socialinių įgūdžių ugdymo 

programoje „Zipio draugai“ 

Pažintinis – pramoginis renginys 

„Apie Lietuvą“ 

 

2015-03-23 iki 

2015-03-29 

Ikimokyklinio ugdymo  auklėtoja vyr. auklėtoja D. Čepanonienė  suorganizavo pažintinį – 

pramoginį renginį „Apie Lietuvą“ . 

12. Metodinės grupės posėdis. 

Pranešimas „IQES online sistemos 

galimybės mokytojų profesinei 

kompetencijai tobulinti“  

panaudojant kolegialų grįžtamąjį 

ryšį. 

2015-03 Posėdžio metu D. Čepanonienė pristatė seminaro medžiagą. Tačiau nėra tinkamų sąlygų  

įgyvendinti IQES online sistemos galimybę. 

13. Dalyvauti respublikiniuose ir ES 

Projektuose „Vaisių vartojimo 

skatinimas įstaigose“ ir „ Pienas 

vaikams“ 

Visus mokslo metus Gauname pagal ES projektą vaisius ir pieno produktus. 

14. Dalyvauti sveikatą stiprinančių 

mokyklų ir asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ seminaruose, kursuose, 

konferencijose, projektuose. 

Visus mokslo metus Dalyvavome pratybų knygelės konkurse. Jolanta Liepis važiavo į ataskaitinę konferenciją. 

D. Jakučiūnienė vedė seminarą  „Gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

15.„Balandis – sveikatingumo ir 

švaros mėnuo“ 

-Bendra mankšta 

Dalyvavimas akcijoje „Darom“ 

-Švarių rankų diena 

-Sveikatos valandėlių organizavimas 

grupėse. 

- Akcija „Sveikas vaikas  - laimingas 

vaikas“, skirta pasaulinei sveikatos 

dienai paminėti. 

2015-03 

 

2015-03-07 iki 

2015-03-11 

Ugdytiniai gilino žinias apie švarą ir sveikatą, buvo judrūs ir aktyvūs. 

16. Dalyvauti tarptautinėje socialinių 

įgūdžių ugdymo programose „Zipio 

draugai“, „Obuolio draugai“ 

Visus metus D. Čepanonienė dalyvavo „Zipio darugai“ programoje, įgijo žinių apie vaikų socialinių ir 

emocinių gebėjimų ugdymą. 

17. Futboliuko varžybos tarp 

ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių. 

2015-04-10 Nugalėjo priešininkus užėmėm I vietą. Buvo daug gerų emocijų. 
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18. Skaitovų konkursas 2015-04 Dalyvavo 5 vaikai. E. Jachilavičiūtė „Meškučių“ grupė II – vieta. D. Ravinskaitė 

„Drugelių“ grupė I - vieta. 

19.Projektas „Aš – žmogus“ 2015-04-13 iki 

2015-04-17 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Liepis ir vyr. mokytoja Dalia Subačienė 

organizavo projektą „ Aš – žmogus“, projekte dalyvavo mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo 

grupių ugdytiniai. Šiuo projektu buvo siekiama įtvirtinti žinias apie žmogaus kūno sandarą 

ir jo veiklos principus, padėti suprasti, kad žmogus yra ne tik kūnas, tačiau turi jausmus, 

emocijas. Padėti vaikams išmokti įvertinti ir įvardinti savo emocijas bei savijautą, augti 

sveikam, stipriam, saugoti ir stiprinti savo sveikatą. 

20. Projektas „Gegužė – šeimos 

mėnuo“: 

5-8d „Mamos savaitė“ 

11-22d. „Šeimos dienos“ 

25-29d. „Tėčių savaitė“ ir 

baigiamasis renginys. 

2015-05-04 iki 

2015-05-29 

Balandžio  29 d. vyko aktyviausių, sportiškiausių mamyčių kvadratas. 

Gegužės 14 d. pakvietėme šauniausias, linksmiausias, drąsiausias, aktyviausias šeimas 

dalyvauti konkurse „Mūsų šeima gali“. 

Šeimos mėnesio renginius užbaigėme gegužės 21 d.  koncertu tėčiams— „Tėtuk, aš dar 

mažytis…“. Šventinę nuotaiką palaikė susirinkę tėčiai ir jų mažosios atžalos. 

21. Konkursas „Dainingiausias 

ikimokyklinukas“ tarp savivaldybės 

ikimokyklinių įstaigų ugdytinių. 

2015-05 Buvo daug gerų emocijų. Pasirodė solinio dainavimo atlikėjai. 

22. „Mažasis krepšinis“ – vaikų 

krepšinio varžybos tarp savivaldybės 

ikimokyklinių įstaigų.  

2015-05-15 Ugdytiniai demonstravo krepšinio įgūdžius, patyrė daug gerų emocijų. 

23. „Sudie darželi“, „Išeinu į 

mokyklą – palinkėkit sėkmės“ 

„Drugelių grupė“ 

2015-05-28 iki 2015 Vyko vaikų ir pedagogų darbelių paroda, Buvo puoselėjamos įstaigos tradicijos. 

24.Mokyklos veiklos kokybės 2.6.2. 

(vertinimas, kaip ugdymas) ir 3.2.2. 

(vaiko pasiekimų kokybė 

priešmokykliniame amžiuje) sričių 

įsivertinimas. 

2015-06 Buvo išsiaiškinta, kokią įtaką ugdymo procesui turi vertinimas. 

25. Bendruomenės susitikimas su 

sveikos gyvensenos 

propaguotojomis B. Vasiliauskiene, 

V. Kandrotiene. 

2015-10 Susitikimo metu buvo stiprinamos ir gilinamos žinios apie sveikatą. 

26. Metodinės grupės pasitarimas:  

-Projektų, sveikatos stiprinimo 

priemonės įsigyti, pristatymas. 

-Pasiruošimas „Rudenėlio“ šventei; 

2015-10-02 Pasidalijo darbo patirtimi.  
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-Pasiruošimas kvadrato varžyboms 

tarp savivaldybės ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių auklėtinių. 

27. Projektas skirtas „Rudenėlio“ 

šventei. Susitikimas su sveikos 

gyvensenos propaguotojomis  

Br. Vasiliauskiene ir  V. 

Kandrotiene. 

2015-10-13 iki 

2015-10-17 

Gilino žinias apie rudens gėrybes darže, sode bei miške, aiškinosi jų naudą mūsų sveikatai. 

28. „Sulčių ir vitaminų diena“ , 

Skirta pasaulinei sveiko maisto 

dienai. 

2015-10-15 Gebėjo atskirti svarbų ir visavertį maistą nuo nebūtino ir menkaverčio. 

29. Mokyklos veiklos  kokybės 

įsivertinimas: 3.2.2. (vaiko 

pasiekimų kokybės 

priešmokykliniame amžiuje). 

2015 spalio mėn. Išaiškinta kokią įtaką ugdymo procesui turi vertinimui. 

30. Kvadrato varžybos tarp 

savivaldybės ikimokyklinių įstaigų 

komandų. 

2015-11-12 Varžybos vyko su m/d. „Žiogelis“ ir l/d. „Drugelis“ ugdytinių komandomis. Šį  kartą 

mūsiškių komanda buvo stipresnė ir nugalėjo priešininkus. Užėmėm I ir III vietą.  

31.Adventinė savaitė „Pasek man 

pasaką“. 

2015-12-14 iki 

2015-12-18 

Susidomėjo ir skleidė meilę pasakoms, vaikai išreiškė savo kūrybiškumą. Vaikai suvokė 

tautos tradicijas ir papročius. 

32. Kalėdiniai renginiai 

ikimokyklinėse grupėse pakviesti 

aktoriai „Varlytės“ teatras 

2015-12-14 iki 

2015-12-18 

Priešmokyklinės grupės vyko į „Vilkolakio“ teatrą. Ankstyvojo amžiaus grupės 

organizavo kalėdines šventes grupėse. 
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III. 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 
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APLINKOS ĮVERTINIMAS SSGG 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Kompetentingas, pastoviai besitobulinantis pedagogų 

kolektyvas. 

2. Įstaigos prioritetinė sritis – vaikų sveikatos stiprinimas ir 

saugojimas. 

3. Dirba sportinės veiklos organizatorius (neformaliojo ugdymo 

pedagogas), įstaigoje veikia neformaliojo ugdymo būrelis 

„Sporto ABC“ 

4. Veikia dailės studija „Spalvų terapija“ ir „Dainos studija“. 

5. Įgyvendinamas priešmokyklinis ugdymas. 

6. Organizuojama daug edukacinių, meninių, sportinių renginių. 

7. Tikslingai panaudojamos paramos lėšos. 

8. Nuolatos tobulinama ugdymosi aplinka. 

1. Neturime atitinkačios ugdytinių poreikių sporto salės. 

2. Daugėja vaikų, augančių asocialiose šeimose, trūksta tėvų 

suinteresuotumo. 

3. Trūksta modernių mokymo priemonių ir informacinių 

technologijų. 

4. Maža informacinė sklaida. 

                                       GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Sveikos gyvensenos ugdymo prioritetas. 

2. Mikrorajone gyvena daug jaunų šeimų. 

3. Netoli mokymo, kvalifikacijos kėlimo centrai. 

4. Galimybė gauti lėšų rengiant projektus ir vykdant programas. 

5. 5  Dalyvavimas sveikatą stiprinančių mokyklų programoje.  

6. Lopšelio – darželio materialinės bazės gerinimas. 

7. Naujų informacinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas 

edukacinių aplinkų kūrimas. 

8. 8. Komandinio darbo skatinimas. 

9. Bendradarbiauti su spec. pagalbą teikiančiais pedagogais. 

10. Gerinti informacinę sklaidą pasitelkiant informacines 

technologijas. 

1. Gyventojų emigracija ir migracija. 

2. Kitų įstaigų konkurencija. 

3. Nepakankamas švietimo programų, aplinkos išlaikymo 

finansavimas. 

4. Nepastovūs išoriniai veiksniai. 
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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIORITETAI 

 

 

 

1. Sudaryti sąlygas įstaigos bendruomenės bendradarbiavimui, gerinant paramą ir pagalbą. 

2. Ugdyti žmogaus požiūrį į sveikatą, perimant bendrąsias žmogaus vertybes ir pačiam jas kuriant. 
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 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

I. TIKSLAI: 1. SUDARYTI SĄLYGAS ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS BENDRADARBIAVIMUI,  GERINANT 

PARAMĄ IR PAGALBĄ. 
                                     2. UGDYTI ŽMOGAUS PAŽIŪRĮ Į SVEIKATĄ, PERIMANT BENDRĄSIAS ŽMOGAUS VERTYBES IR 

PAČIAM  JAS KURIANT. 

      II. UŽDAVINYS:       1.1. TOBULINTI VEIKLOS VADYBĄ; 

                                           1.2. KURTI (TOBULINTI) PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMĄ; 

                                           2.1. GILINTI UGDYTINIŲ ŽINIAS APIE SVEIKATOS SVARBĄ;  

                                           2.2. SKATINTI FIZINĮ AKTYVUMĄ. 

           METODINIŲ UŽSIĖMIMŲ TURINYS: 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiami rezultatai 

1. 

„Žaidimų savaitė“ arba „Žiemos išdaigos“ 

sportinės pramogos, žaidimai su sniegu 

(pagal oro sąlygas). 

 

2016-01 Neformaliojo ugdymo  pedagogas O. 

Manomaitis, grupių auklėtojos, 

ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė, 

direktoriau pavaduotoja ugdymui 

 J. Rimkienė. 

Sportiniai užsiėmimai salėje ir lauke. 

Sportinė šventė salėje. 

Muzikinis „Dainos studijos“ 

pasirodymas šventes metu. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 
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2. 

Dalyvavimas pilietinėje akcijoje „Kai 

mūsų širdys plaka vienu ritmu“ ir 

„Atmintis gyva nes liudija“. 

2016-01-

13 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  

J. Liepis, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J.Rimkienė, tėvai. 

Papuošti įstaigos langai karpiniais. 

Paruoštas stendas 

Pravesti pokalbiai su ugdytiniais apie 

sausio 13-oios įvykius.  

3. 

„Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ Užgavėnių 

šventė. 

2016-02-

09 

Ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė, 

Visų grupių auklėtojos. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

J.Rimkienė, tėvai. 

Suorganizuota šventė kurioje 

puoselėjamos tautinės tradicijos, 

žaidžiami liaudiški žaidimai. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

4. 

Renginiai, skirti vasariui – sveikatos 

mėnesiui: 

„Pamankštinkim pėdutes“, Kvėpuokime 

teisingai“, „Jeigu būsi tu švarus – būsi 

sveikas ir stiprus“, „Išgirsk mane“, 

„Grūdinamės visi“, „Mankštinamės visi 

kartu“. 

2016-02 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos  

O. Chrovostova, O. Pundzevičienė, 

neformaliojo ugdymo  pedagogas 

 O. Manomaitis, ikimokyklinio 

ugdymo meninio ugdymo mokytoja  

D. Liubinienė. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių 

auklėtojos. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

J.Rimkienė. 

Sveikatos valandėlės grupėse. 

Pravesta bendra mankšta 

„Mankštinamės visi kartu“ . 

Informacija apie veiklas įstaigos 

internetinėje svetainėje. 

 

5. 

Dalyvavimas konkurso „Sveikuolių 

sveikuoliai“ II etape. 

2016-03-

17 

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja 

 R. Stankevičienė, visuomenės 

sveikatos biuro specialistė V. 

Vetrova. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

6. 

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“ . Nuo  

2016-03-

14 

Iki 

2016-13-

20 

 

Socialinė pedagogė J.Rimkienė, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių pedagogės. 

Pokalbiai su vaikais apie tai kaip 

jaučiamės kada mus giria ir kada 

mus žemina.  

Žaidimai, kurie moko dalintis, 

draugauti. 

Bendra visų grupių vaikų nuotrauka. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

7. 

Priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių 

ugdytinių komandos „Ledo rituliukas“ 

varžybos su m/d „Žiogelis“ ir l/d 

„Drugelis“ ugdytinių komandomis. 

2016-03 Neformaliojo ugdymo  pedagogas 

 O. Manomaitis, grupių auklėtojos. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

J.Rimkienė. 

Treniruotės kurių metu ugdytiniai 

susipažins su šio sportinio žaidimo, 

pagrindinėmis taisyklėmis. 

Suorganizuotos ir pravestos 

varžybos. 
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Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje.  

8. 

Viktorina „Aš tikrai myliu Lietuvą“. 2016-03 Priešmokyklinių grupių pedagogės. 

Ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė. 

Suorganizuota ir pravesta viktorina, 

panaudotos naujos ugdymo formos, 

Žaidimais praturtinsime žinių bagažą 

apie gimtąjį kraštą. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

9. 

Judriųjų žaidimų varžytuvės. 2016-03 Neformaliojo ugdymo pedagogas 

 O. Manomaitis. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

J.Rimkienė. 

Suorganizuotos ir pravestos 

varžytuvės suteiks teigiamas 

emocijas, stiprins atsakomybę 

pasitikėjimą savimi. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

10. 

Viktorina – pramoga  „Seku seku pasaką“. 2016-03 Ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė. 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės 

S. Vyšniauskienė, N. Karužienė. 

Suorganizuota ir pravesta viktorina 

vaikams ir tėveliams, viktorinos 

tikslas: ugdyti vaikų kūrybiškumą, 

skatinti tėvus  kuo daugiau skaityti 

pasakų. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

11. 

Pranešimas apie ugdymo programą. 2016-03 Ikimokyklinio ugdymo pedagogės 

S. Čižauskienė, D. Visockienė,  

S. Vyšniauskienė. 

Pranešimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

metodiniame posėdyje. 

12. 

Metinė vadovo veiklos ataskaita. 2016-03 Direktorė A. Ščiukaitienė Parengta ir pristatyta ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

metodiniame posėdyje ir tėvų 

susirinkime metinė vadovo veiklos 

ataskaita. 

13. 

Bendra mankšta salėje. 

 „Balandis – sveikatos ir švaros mėnuo“ 

Sveikatos valandėlių organizavimas 

grupėse. 

„Švarios rankutės, sveikas vaikutis“ 

2016-04 Neformaliojo ugdymo pedagogas 

 O. Manomaitis, ikimokyklinio 

ugdymo grupių auklėtojos J. Liepis,  

D. Visockienė, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė. V. Vėtrova, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

J.Rimkienė, tėvai. 

Sveikatos valandėlės grupėse. 

Pravesta bendra mankšta 

„Mankštinamės visi kartu“ . 

Pranešimas „Žinių apie švarą ir 

sveikatą gilinimas, skatinanti 

ugdytinių nuostatą būti judriu, 
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 aktyviu“. Informacija apie veiklas 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

14. 

Dalyvavimas socialinėje akcijoje 

„Darom“. 

 

2016-04 Lopšelio-darželio „ Pasaka“ 

bendruomenė. 

Sutvarkyta lopšelio-darželio 

teritorija. 

Informacija įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

15. 

„Mažasis futboliukas“ ikimokyklinių 

grupių vaikams. 

2016-04 Neformaliojo ugdymo  pedagogas 

Ovidijus Manomaitis. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

J.Rimkienė. 

 

Treniruotės kurių metu vaikai 

susipažins su pradiniais futbolo 

kamuolio valdymo technikos 

elementais. 

Informacija įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

 

16. 

Skaitovų konkursas. 2016-04 Ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių auklėtojos, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

J.Rimkienė. 

Suorganizuotas skaitovų konkursas, 

kurio metu atrinkti pretendentai į 

savivaldybės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinių 

skaitovų konkursą. 

Informacija įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

17. 

Projektas „Darni šeima, stipri šeima“ 

„Mamos savaitė“ 

„Mama gali“ 

„Tėčių savaitė“ ir baigiamasis renginys 

Tėvų dienos. 

2016-04 Ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė, 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių auklėtojos, 

neformaliojo ugdymo  pedagogas  

O. Manomaitis, 

logopedė A.Urvakienė , soc. 

pedagogė J. Rimkienė. 

Veiklos grupėse. 

Paruošti stendai grupėse. 

Suorganizuotas renginys skirtas 

bendruomenės ryšių stiprinimui, tėvų 

ir kitų šeimos narių įtraukimui į 

bendrą veiklą. 

Gerosios patirties sklaida 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių metodiniame 

susirinkime. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

18. 

Visuotinis tėvų susirinkimas „2016–2017 

m. m. pasirinkto priešmokyklinio ugdymo 

modelio projekto pristatymas“. 

2016-04 Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė. 

Pranešimas tėvams. 
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19. 

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų „Pasaka“ 

susivienijimo konferencija „Inkliuzinis 

lopšelis-darželis – tai mokykla visiems: 

realybė ar siekiamybė?“. 

2016-04-

08 

Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė. 

Pranešimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

metodiniame posėdyje, gerosios 

patirties sklaida,  . 

20. 

Konkursas – festivalis „Dainingiausias“ 

ikimokyklinukas. 

2016-05 Ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė 

Konkursas kurio tikslas: gabių 

ugdytinių atradimas, solinio 

dainavimo puoselėjimas. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

21. 

„Krepšinio abėcėlė“ priešmokyklinės 

grupės vaikams. 

2016-05 Neformaliojo ugdymo pedagogas  

O. Manomaitis, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui J.Rimkienė 

 

Treniruotės priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikams, kurių metu vaikai 

susipažins su pradiniais krepšinio 

kamuolio valdymo technikos 

elementais. 

Informacija įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

22. 

„Sudie darželi“. 2016-05 „Drugelių“, „Pasakėlių“ ir „Kiškučių“  

grupių auklėtojos, ikimokyklinio 

ugdymo meninio ugdymo mokytoja 

D. Liubinienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui J. Rimkienė 

 

Vaikų ir pedagogų darbelių paroda. 

Šventinis renginys, kurio metu 

išlydėsim vaikučius į mokyklą. 

 Puoselėdami įstaigos tradicijas 

stiprinsim ryšius su bendruomene. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

23. 

Metodinė diena - išvyka „ Man gera čia“, 

skirta gerinti mikroklimatą įstaigoje. 

2016-05 Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė. 

Suorganizuota išvyką. 

Informacija įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

 

24. 

Visuotinis tėvų susirinkimas - koncertas 

„Sveikas darželi“. 

2016-09-

01 

Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo 

meninio ugdymo mokytoja D. 

Liubinienė  

Vaikų koncertas tėveliams. 

Pranešimas tėvams apie vaikų 

adaptacija. Straipsnis spaudoje, 

informacija įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

25. 

Pasirengimas darbui pagal atnaujintą 

ikimokyklinio ugdymo programą, veiklos 

stebėsenos plano sudarymas darbo grafikų 

derinimas. 

2016-09 Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė. 

Suderinti ir patvirtinti metiniai 

ugdymo planai. 

Suderinti ir patvirtinti neformalaus 

ugdymo veiklos grafikai. 
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Sudarytas ir patvirtintas ugdomosios 

veiklos stebėsenos planas. 

26. 

Metodinės grupės pasitarimas: 

Projektų, sveikatos stiprinimo priemonėms 

įsigyti, pristatymas. 

2016-10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

J.Rimkienė.  

Pranešimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

metodiniame posėdyje.  

27. 

Projektas skirtas „Rudenėlio šventei“. 

„Duonos riekutėje žiemkenčio kelias“. 

 

 

2016-10 Ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė, 

visų grupių auklėtojos, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

J. Rimkienė. 

Veiklos grupėse, kurių metu vaikai 

gilins žinias apie rudens gėrybes 

darže, sode bei miške, aiškinsis jų 

naudą mūsų sveikatai. 

Informacija įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

28. 

Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas. 2016-10-

05 

Ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 J. Rimkienė. 

Priešmokyklinių grupių vaikų 

koncertas, sveikinimai pedagogams. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

29. 

„Sulčių ir vitaminų diena“, skirta 

pasaulinei sveiko maisto dienai. 

2016-10-

14 

Visuomenės sveikatos biuro 

specialistė V. Vetrova, visų grupių 

auklėtojos, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 J. Rimkienė. 

Veiklos grupėse. 

Parengti informaciniai lankstinukai 

apie sveikos mitybos propagavimą, 

kad tėvai gebėtų atskirti svarbų  ir 

visavertį maistą nuo nebūtino ir 

menkaverčio. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

 

 

30. 

Darželio  veiklos kokybės įsivertinimas. 

 

2016-10 Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė. 

Pranešimas „Kokią įtaką ugdymo 

procesui turi vertinimas.“ 

Apklausos - IQES online Lietuva 

pristatymas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

metodiniame posėdyje.  

 

31. 

Kvadrato varžybos tarp savivaldybės 

ikimokyklinių įstaigų komandų. 

2016-11 Neformaliojo ugdymo  pedagogas 

Ovidijus Manomaitis, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui J. Rimkienė. 

Suorganizuotos ir pravestos kvadrato 

varžybos. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje apie 

https://iqesonline.lt/code/
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kvadrato propagavimą tarp 

ikimokyklinių grupių.  

Vaikų judėjimo poreikio tenkinimas. 

Saugos ir savisaugos jausmo 

žaidžiant ugdymas.  

32. 

Tarptautinės „Tolerancijos dienos 

minėjimas“. 

2016-11 Socialinė pedagogė J.Rimkienė, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių pedagogės. 

Veiklos grupėse pagal atsiųstus 

pasiūlymus kaip paminėti 

Tolerancijos dieną. 

Paruoštas stendas. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

33. 

Kalėdų pasaka „Alisa stebuklų šalyje“. 2016-12 

 

Lopšelio-darželio „Pasaka“ 

bendruomenė. 

Parašytas scenarijus. 

Paruoštos dekoracijos. 

Suorganizuotas renginys Elektrėnų 

kultūros centre. 

Straipsnis spaudoje, informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje apie 

kūrybiškumo ugdymą, 

bendruomeniškumo skatinimas. 

34. 

Kalėdinė akcija „Padovanok draugui“. 2016-12 Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

pedagogės, tėvai. 

Paruošti skelbimai. 

Paruošti dovanų krepšiai. 

Suorganizuotas renginys. 

35. 

„Pasakos“ darbuotojų  Kalėdinis žiburėlis. 2016-12 Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė 

Paruošta ir pravesta programa 

skatinanti kolektyvo tarpusavio 

bendravimą. 

36. 

Metodinės grupės pasitarimas: 

Metodinės grupės veiklos ataskaita; 

Metodinės grupės pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimai; 

Metodinės grupės veiklos plano projekto 

2017 metams, pristatymas, aptarimas ir 

tvirtinimas. 

2016-12-

30 

Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė 

Pedagogų aptartas ir pakoreguotas 

veiklos planas sudarys prielaidas 

įstaigos uždavinių įgyvendinimui. 
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37. 

Spektaklių – koncertų vykusiu 2016 metais 

aptarimas, plano 2017 metams sudarymas, 

pristatymas. 

Visus 

metus 

Ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė. 

Spektaklių – koncertų plano 2017 

metams pristatymas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

metodiniame posėdyje. 

38. 

Individualios logopedo konsultacijos 

tėvams, pedagogams. Informacinės 

medžiagos rengimas. 

Visus 

metus 

Logopedė A. Urvakienė Pranešimai tėvams ir pedagogams, 

stendiniai pranešimai. 

39. 

Dainų ir šokių kolektyvo „Pasaka“ 

neformali veikla. 

Visus 

metus 

Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė, 

ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytoja D. Liubinienė, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogė O. 

Pundzevičienė. 

Tautinių rūbų kolektyvui įsigijimas. 

Dainų ir šokių parinkimas, 

repeticijos. 

Dalyvavimas įstaigos renginiuose. 

Dalyvavimas Elektrėnų savivaldybės 

renginiuose. 

40. 

Dalyvavimas Respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ veikloje. 

Visus 

metus 

Užsiregistravę nariai. Dalyvavimas renginiuose, 

konferencijose, projektuose, gerosios 

patirties sklaida. 

41. 

Seminarai tėvams. 

Du kartus 

per metus 

Direktorė A. Ščiukaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Rimkienė 

Suorganizuoti psichologo, sveikatos 

biuro specialisto seminarai, kuriuose 

dalyvaus dauguma ugdytinių tėvų 

(globėjų). 

Informacija įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

42. 

Seminarai darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimui. 

Visus 

metus 

Direktorė A. Ščiukaitienė Prioritetinės sritys: 

 Kompiuterinių kompetencijų 

tobulinimas 

 Ikimokyklinės programos 

atnaujinimas, darbas pagal 

atnaujintą programą. 

 Sveikatos stiprinimas, 

psichologinės ir fizinės 

savijautos gerinimas. 
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