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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DAŽELIO „ŽIRNIUKAS“ 

 

2019 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2018 metų veiklos plane buvo numatyti šie tikslai ir uždaviniai: 

1. Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas ir tobulinimas.  

 1.1. Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio programas. 

 1.2. Siekti individualios kiekvieno ugdytinio pažangos: pažįstant, stebint, vertinant. 

 1.3. Skatinti vaiko kūrybinį aktyvumą, sudarant sąlygas saviraiškos ir asmeninės raiškos tobulinimui. 

 1.4. Skatinti vaikų dvasios jėgas ir fizines galias, stiprinti sveikatą. 

 1.5. Projektų, programų integravimas į ugdymo(si) turinį. 

 1.6. Tėvai, socialiniai partneriai – aktyvūs kokybiško ugdymo turinio kūrėjai. 

2. Tikslas. Tobulinti pedagogų asmeninį bei įstaigos veiklos (įsi)vertinimą. 

 2.1.  Tobulinti pedagogų profesinę kompetenciją 

 2.2. Tobulinti įstaigos veiklos įsivertinimą. 
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3. Tikslas. Edukacinės ir ūkinės aplinkos atnaujinimas ir tobulinimas. 

 3.1. Kurti dinamiškas ir motyvuojančias ugdymo(si) aplinkas. 

  3.2. Higieninių  sąlygų gerinimas. 

            Pokyčiai, rodantys 2018 m. veiklos plano veiksmingumą: 

Įgyvendinta Priešmokyklinio ugdymo(si) programa. Atnaujinama įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Rieda metukai, auga žirniukai“. 

Vykdyta tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ ir emocinio ugdymo programa „Kimochis“. Patobulintas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas. Parengta ir įvertinta sveikatos stiprinimo programa „Žirniukų sveikatos 

šalis“ ir pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas 5 metams. Vykdytas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Vidutiniškai po 3 d. visi 

pedagogai kėlė kvalifikaciją. Vienas pedagogas įgijo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, vienas pedagogas studijuoja ŠU 

TSI, siekia įgyti ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją. Organizuotos edukacinės išvykos į „Aušros“ muziejų, dalyvauta edukacinėse programose 

„Puodų lipdymas senoviniu būdu“, „Senolių kaimo gryčioje“, „Užgavėnių kaukių gamyba“, lankytasi „Angelų“ muziejuje, Šiaulių rajono policijos 

komisariate, Teniso mokykloje. Įgyvendintas renginių planas: organizuotos tradicinės, kalendorinės šventės, vaikų kūrybinių darbelių parodos. Organizuoti 

renginiai bendruomenei: Trijų karalių šventė, Užgavėnių, Rasos šventė, Šv. Velykų rytmečiai, adventinio laikotarpio renginiai. Įgyvendinti tradiciniai 

įstaigos projektai: „Už lango tamsu pasiilgom spalvų“, tradicinio projekto su socialiniais partneriais lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniais ir Šiaulių miesto 

Kultūros centro pagyvenusių žmonių kolektyvo „Sidabrinė gija“ nariais „ Močiutės skrynią pravėrus“ renginys–vakaronė „Tėviškėlės rūbas mainos“, 

„Pedagogai vaidina vaikams“ – parodytas spektaklis „Marsiečiai darže“, kurį žiūrėjo vaikai iš logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus. 

Suorganizuotas  Šiaulių miesto  ikimokyklinio ugdymo įstaigų liaudiškų dainų festivalis „Iš dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu“, skirtas atkurtos 

Lietuvos šimtmečiui paminėti. 

Bendruomenė aktyviai dalyvavo visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, „Pagamink inkilą“, labdaros – paramos akcijoje „Laimės 

keksiukai“.  

  Aktyviai dalyvavome miesto, respublikos renginiuose, sudarydami sąlygas vaikų saviraiškos ir asmeninės raiškos poreikių tenkinimui. Mergaičių 

kvartetas „Mažosios žirniukės“ -  Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ 2018 laureatės, tarptautinio vokalo konkurso „Muzikos talentų 
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lyga“ II ir III vietos laimėtojos; „Rudens mozaika“ dalyvės. Organizavome, dalyvavome mikrorajono įstaigų ugdytiniams sportinius rytmečius: „Futboliukas 

apvalus- suburia gerus draugus“ su lopšelio-darželio „Varpelis“ ugdytiniais, „Mažoji mylia 2018“ su lopšelių-darželių „Klevelis“, „Žiburėlis“, logopedinės 

mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniais. Aktyviai dalyvavome respublikiniuose ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektuose: „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2018“ (mažųjų sportininkų komanda laimėjo III vietą); interaktyviame pilietiškumo ugdymo projekte „Kaip surasti Lietuvą 2018“; akcijoje 

„Apkabinkime žemę 2018. Lietuva dėkoja“; Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasaulinėje pilietinėje akcijoje „LIETUVIS-

LIETUVIUI“ ir kt. Įstaigos ugdytiniai įvairių meninių parodų, konkursų dalyviai, laimėtojai: Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų 

paroda konkursas „Angelų pasakos 2018“ (laimėta  I vieta); respublikinis piešinių konkursas „Mes sportuojame“ (dalyviai); respublikinis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pažintinis - kūrybinis projektas „Pasakėlė Džianiui Rodariui“ (nominuota knygelė); piešinių paroda „Bitė Ritė“; piešinių paroda-konkursas 

„Karalius Mindaugas“(laureatas, nominacija); respublikinis priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokinių dailės darbų konkursas „Lietuvių 

skaičiuočių pynė 2018“ ir kt. 

 Organizuodami neformaliojo ugdymo veiklas: futbolo, krepšinio, šokių, „Robotikos“, teatro, dainavimo, tenkinome vaikų asmeninės raiškos 

poreikį. 

 Analizuotas vaikų sergamumas ir ligų prevencija. Vykdyta „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa“. Vykdyti renginiai, projektai, skatinantys pozityvius vaikų santykius: „Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos diena“, „Pasidalinkime draugyste“. 

 Vykdytas įstaigos veiklos įsivertinimas: atlikta bendruomenės apklausa „Gero darželio“ bruožams įvertinti, rezultatai pristatyti ir aptarti lopšelio-

darželio „Žirniukas“ tėvų aktyvo susirinkime. 

  Įgyvendinti lopšelio–darželio modernizavimo ir renovavimo investiciniai projektai žymiai pagerino įstaigos materialinę bazę. Atlikti lopšelio – 

darželio fasado ir pamatų šiltinimo darbai, nuogrindų sutvarkymas, atnaujinti lauko takai – išklotos plytelės. Grupių edukacinės erdvės, specialistų kabinetai 

papildyti inovatyviomis ugdymo priemonėmis: įsigyta garso sistema ir mikrofonų komplektas, viena interaktyvi lenta, priemonės skirtos darbui su 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais (logopedų kabinetai), programavimo mokymuisi skirti žaislai: edukacinė bitutė „Bee-bot“, „Protingos 

katės“, „Mašinos“.  
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  Įstaiga vykdė tarptautinės vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ apskrities metodinio centro veiklą. Dalyvavo Šiaulių miesto 

socialinių kompetencijų ugdymo modelio veiklose (SKU): su ikimokyklinio ugdymo auklėtojų darbu susipažino, padėjo organizuoti žaidybines veiklas 

Medelyno progimnazijos, S. Daukanto gimnazijos mokiniai. 

 Dalintasi darbo patirtimi - parengti ir pristatyti pranešimai konferencijose: „Tęstinė projektinė veikla „Močiutės skrynią pravėrus““, „Spalvotos 

figūros“, „Moliūgo kelionė“, „Patirtinis ugdymas - vaiko ūgtį skatinantis veiksnys“, „Pilietiškumo ugdymas priešmokykliniame amžiuje“, „Aš lietuviškai 

kalbu“. Vesta atvira ugdomoji  veikla Šiaulių universiteto programos Erasmus+  studentams (judesio korekcijos mokytoja O. Urbienė). Dvi ŠU studentės 

atliko praktiką. 

 

II 2019 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

  Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“ savo veiklos tikslus 2019 metais kelia atsižvelgdamas į Šiaulių miesto 2019 metų švietimo siekius, įstaigos 

veiklos 2019-2021 metų strateginiame plane numatytas kryptis, įstaigos vykdomą veiklą, turimus išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus. 

2019 metų veiklos tikslai ir uždaviniai: 

1 tikslas. Gerinti edukacinių paslaugų kokybę. 

1.1. Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio programas. 

1.2. Gerinti įstaigos vaikų pasiekimus sakytinės, rašytinės kalbos ir skaičiavimo, matavimo ugdymo srityse. 

1.3. Gerinti ugdymo turinio  kokybę, plėtojant pažangias ir inovatyvias praktikas. 

1.4. Plėtoti bendradarbiavimą su šeima. 

 

2 tikslas. Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą ir plėtoti ugdytinių emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymą. 

1.1. Užtikrinti pagalbos teikimą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

1.2. Įgyvendinti veiklas, skirtas vaiko fizinės ir psichinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui. 

1.3. Vykdyti programas, projektus emocinėms ir socialinėms kompetencijoms ugdyti. 
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3 tikslas. Siekti įstaigos darbuotojų profesinio tobulėjimo ir asmeninio augimo. 

3.1. Tobulinti pedagogų dalykines, skaitmeninio raštingumo ir STEAM srities kompetencijas. 

 

3.2. Tobulinti bendruomenės kompetencijas. 

 

4 tikslas. Modernių, sveikų ir saugių vaikų ugdymo(si) ir bendruomenės darbo sąlygų sudarymas. 

4.1. Įsigyti ir naudoti įstaigos veikloje naujas, modernias priemones. 

4.2. Gerinti įstaigos higienines ir darbo sąlygas. 

 

2019 METŲ VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdymo 

data 

Vykdytojai. Partneriai Laukiamas rezultatas 

1 TIKSLAS. Gerinti edukacinių paslaugų kokybę. 

1.1.  Įgyvendinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

turinio programas. 

1.1.1. Ikimokyklinio ugdymo 

programos „Rieda metukai, auga 

žirniukai“ refleksija. 

II, IV ketv. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

darbo grupė 

IU programa „Rieda metukai, 

auga žirniukai“ atitiks 

Pasiekimų apraše pateiktas 

vaiko vertybines nuostatas ir 

esminius gebėjimus. 

1.1.2. Bendrosios 

priešmokyklinio 

ugdymo programos įgyvendinimas. 

II ketv. PUG pedagogai 40 ugdytinių įgis 

kompetencijas, reikalingas 

mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą. 

1.1.3. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo turinio, 

pagalbos specialistų veiklos 

planavimo tobulinimas el. dienyne 

„Mūsų darželis“. 

I-II ketv. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, 

pagalbos specialistai 

Veiksmingesnė pagalba 

veiklos planavimui, 

efektyvesnė informacijos 

sklaida. 

1.1.4. Edukacinių veiklų stebėjimas, 

analizavimas ir aptarimas. 

2019 m.  Direktorius, 

direktoriaus 

Stebėta 19 veiklų, 10 renginių. 

Pedagogams suteikta 
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pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

individuali pagalba, 

rekomendacijos. 

1.2. Gerinti įstaigos vaikų 

pasiekimus sakytinės, 

rašytinės kalbos ir 

skaičiavimo, matavimo 

ugdymo srityse. 

1.2.1. Aktyvių metodų taikymas 

gerinant vaikų sakytinės, rašytinės 

kalbos ir skaičiavimo, matavimo 

pasiekimus. 

2019 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, 

pagalbos specialistai 

10% aukštesni įstaigos vaikų 

pasiekimai sakytinės, rašytinės 

kalbos ir skaičiavimo, 

matavimo ugdymo srityse. 

1.2.2. Kiekvienoje įstaigos grupėje 

parengtas ir įgyvendintas projektas 

sakytinės, rašytinės kalbos ir 

skaičiavimo, matavimo ugdymui 

tobulinti. 

2019 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, 

pagalbos specialistai 

Parengti grupių projektai (ne 

mažiau kaip vienas grupėje). 

Lanksčiai, kūrybiškai, 

veiksmingai taikant metodus 

gerės individuali kiekvieno 

ugdytinio ugdymo(si) pažanga. 

1.2.3. Mokymosi rezultatų 

įsivertinimo ir savirefleksijos 

skatinimo būdų taikymas. 

2019 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, 

pagalbos specialistai 

Pedagogai pakankamai skirs 

dėmesio vaikų mokymosi 

rezultatų įsivertinimo būdų 

taikymui (naudos skrybėlių, 

įspūdžio metodus ir kt.) 

1.2.4. Gerosios patirties sklaida. 

Ugdymo priemonių paroda. 

2019 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, 

pagalbos specialistai 

Ne mažiau kaip 10 pedagogų 

pristatė efektyviai taikomas 

priemones sakytinės, rašytinės 

kalbos ir skaičiavimo, 

matavimo ugdymo srityse. 

1.3. Gerinti ugdymo  

turinio  kokybę, plėtojant 

pažangias ir inovatyvias 

praktikas. 

1.3.1. Vykdomos STEAM veiklos 

naujai įrengtoje „Atradimų 

laboratorijoje“. 

II-IV ketv. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

 

Parengtas STEAM veiksmų 

planas. 30% įgyvendintos 

STEAM veiklos naujai 

įrengtoje „Atradimų 

laboratorijoje“. 

Užpildyta paraiška dėl 

prisijungimo į STEAM 

mokyklų tinklą. 

Pasirašytos 3 

bendradarbiavimo sutartys su 
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socialiniais partneriais dėl 

STEAM veiklų plėtojimo. 

1.3.2. Dalyvaujama mikrorajono, 

miesto, respublikos projektuose, 

renginiuose, konkursuose. 

2019 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, 

pagalbos specialistai 

Sudarytos galimybės vaikų 

saviraiškos ir asmeninės 

raiškos poreikių tenkinimui. 

1.3.3. Dalyvaujama Šiaulių miesto 

socialinių kompetencijų ugdymo 

(SKU) modelio įgyvendinime. 

2019 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Vaikai patobulins gebėjimą 

bendrauti ir bendradarbiauti, 

bus atsakingesni, iniciatyvesni, 

kūrybiškesni. 

1.3.4. Kryptingas vaikų pažintinės 

veiklos organizavimas. 

2019 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, 

pagalbos specialistai 

Suorganizuota ne mažiau kaip 

10 pažintinių veiklų, išvykų. 

Vaikai patobulins socialinę, 

pažinimo, bendradarbiavimo, 

kultūrinę kompetencijas. 

1.4. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

šeima. 

1.4.1. Šeimų dalyvavimas: 

 - edukacinių aplinkų kūrimo, 

atnaujinimo, puošimo veiklose; 

 - atvirų durų dienose, savaitėje; 

 - tėvų darbo, profesijų pristatyme; 

 - renginių organizavime; 

 - projektinėje veikloje. 

2019 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

l/d bendruomenė 

50 % šeimų aktyviai dalyvauja 

numatytose veiklose, teikia 

idėjas, praktiškai įgyvendina. 

1.4.2. Mokymų ciklas 

bendradarbiaujant su šeima „Mokomės 

vieni iš kitų“: 

 - „Žirniuko“ dirbtuvėlės; 

- šeimos tradicijų, pomėgių 

pristatymas; 

 - renginių ciklas „Kalėdinių 

dekoracijų, atvirukų gaminimo 

dirbtuvėlės“. 

2019 m.  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Tėvų ir įstaigos darbuotojų 

partnerystė paremta kūrybinių 

idėjų sklaida, įgyvendinimu. 

Bendradarbiaujant su 

šeima organizuoti 8 

renginiai, susitikimai. 

2 TIKSLAS. Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą ir plėtoti ugdytinių emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymą. 
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2.1. Užtikrinti pagalbos 

teikimą vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

2.1.1. Individualios pagalbos planų 

rengimas. 

I, IV ketv. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, 

pagalbos specialistai 

Parengti, suderinti su tėvais ir 

įgyvendinti individualios 

pagalbos planai 18 vaikų. 

Stebėtos 3 pedagogų 

organizuojamos veiklos 

grupėse su vaikais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

2.1.2. Kvalifikuota logopedo pagalba 

specialiųjų poreikių vaikams, 

turintiems kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų. 

2019 m.  Logopedai 32 vaikams bus teikiama 

logopedo pagalba. 

7 vaikams pašalinti kalbos 

trūkumai. 

2.1.3. Darbo su gabiais vaikais 

organizavimas ir tobulinimas. 

2019 m.  Meninio 

ugdymo 

mokytojas, 

pedagogai 

Programa su muzikai gabiais 

vaikais parengta ir įgyvendinta 

su 15 vaikų. 

Grupės trumpalaikiuose 

ugdomosios veiklos planuose 

sistemingai planuotas 

individualus darbas su gabiais 

vaikais. 

2.1.4. Vaiko gerovės komisijos 

veiklos plano įgyvendinimas. 

2019 m. Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 

Planas parengtas ir 

įgyvendintas ne mažiau 90%. 

2.2. Įgyvendinti veiklas, 

skirtas vaiko fizinės ir 

psichinės sveikatos 

saugojimui ir stiprinimui. 

2.2.1. Vaikų sveikatos stiprinimo 

programos „Žirniukų sveikatos šalis“ 

įgyvendinimas. 

2019 m.  Sveikatinimo veiklos 

organizavimo darbo 

grupė 

Ne mažiau 90% įgyvendintos 

vaikų sveikatos stiprinimo 

programoje „Žirniukų 

sveikatos šalis“ numatytos 

priemonės. 

2.2.2. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto veiklos plano 

įgyvendinimas. 

2019 m. Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Planas parengtas ir 

įgyvendintas ne mažiau 90%. 

2.2.3. Soc. pedagogo veiklos plano 

įgyvendinimas. 

2019 m. Socialinis pedagogas Planas parengtas ir 

įgyvendintas ne mažiau 90%. 

2.3.  Vykdyti programas, 2.3.1. Įgyvendinama tarptautinė 2019 m.  Direktoriaus 40 ugdytinių gaus  programos 
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projektus emocinėms ir 

socialinėms 

kompetencijoms ugdyti. 

socialinių įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai”. 

pavaduotojas ugdymui, 

PU pedagogai 

„Zipio draugai“ baigimo 

diplomus, įgis socialinių 

įgūdžių ugdymo 

kompetencijas. 

2.3.2. Įgyvendinama socialinių-

emocinių įgūdžių programa 

„Kimochi“. 

III-IV ketv. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, 

soc. pedagogas 

Programos „Kimochi“ veiklos 

vyksta mažiausiai dvejose 

įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

grupėse. 

3 TIKSLAS. Siekti įstaigos darbuotojų profesinio tobulėjimo ir asmeninio augimo. 

3.1. Tobulinti pedagogų 

dalykines, skaitmeninio 

raštingumo ir STEAM 

srities kompetencijas. 

3.1.1. Prisijungta prie respublikinės 

ilgalaikės, kompleksinės programos: 

„Darželių bendrystės erdvė: 

įgalinančios partnerystės link“. 

II-IV ketv. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

70% pedagogų dalyvavo bent 

vienoje „Darželių bendrystės“ 

organizuojamoje edukacinėje 

veikloje ir pagilino profesines 

kompetencijas. 

3.1.2. Prisijungta prie nuotolinio 

mokymo platformos: Pedagogas.lt. 

2019 m.  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

50% įstaigos darbuotojų 

patobulino profesines 

kompetencijas. 

3.1.3. Pedagogų dalyvavimas 

skaitmeninio raštingumo ir STEAM 

srities kvalifikacijos seminaruose. 

2019 m.  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

25% pedagogai patobulino 

skaitmeninio raštingumo 

kompetenciją. 

50% pedagogų kėlė 

kvalifikaciją STEAM srityje 

3.1.4. Įsitraukimas į eTwinning 

projektų platformą. 

2019 m.  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Pedagogai dalyvauja ne mažiau 

kaip 2 respublikiniuose 

projektuose. 

3.1.5. Pedagogų bendradarbiavimas 

ir gerosios darbo patirties sklaida 

konferencijose, seminaruose, 

metodinėse dienose. 

2019 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Ne mažiau 10% pedagogų 

vykdė gerosios patirties 

sklaidą. 

3.2. Tobulinti bendruomenės 3.2.1. Nepedagoginio personalo 2019 m.  Direktorius Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 
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kompetencijas. kvalifikacijos kėlimas. mokymai. 

3.2.2. Metodinės pagalbos teikimas 

mažą darbo patirtį turintiems 

pedagogams. 

2019 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Teikta metodinė pagalba 100 

proc. Patobulintos profesinės 

kompetencijos. 

4 TIKSLAS. Modernių, sveikų ir saugių vaikų ugdymo(si) ir bendruomenės darbo sąlygų sudarymas. 

4.1. Įsigyti ir naudoti 

įstaigos veikloje naujas, 

modernias priemones. 

4.1.1. Žaislų, žaidimų, ugdymo, 

didaktinių priemonių, sporto 

inventoriaus, spaudinių atnaujinimas. 

II-IV ketv. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

10% atnaujinta žaislų, žaidimų, 

ugdymo, didaktinių priemonių, 

sporto inventoriaus, spaudinių. 

4.1.2. STEAM veikloms skirtų 

priemonių įsigijimas. 

II-IV ketv. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Įsigyta 30% STEAM veikloms 

reikalingų (tyrinėjimo, 

eksperimentavimo) priemonių. 

 

4.2. Gerinti įstaigos 

higienines ir darbo 

sąlygas. 

4.2.1. Vidaus erdvių atnaujinimas. I-III ketv. Direktorius 

Ūkio dalies vedėjas 

Suremontuotos patalpos 

laboratorijai. 

Atliktas jungiamojo 

koridoriaus ir vestibiulio 

remontas. 

Atliktas kabineto, grupės 

remontas. 

Sutvarkyti grupių virtuvėlių 

langai. 

4.2.2. Lauko edukacinių erdvių 

kūrimas. 

II-III ketv. Direktorius 

Ūkio dalies vedėjas 

Pedagogai 

Įkurta ne mažiau kaip 1 

edukacinė erdvė. 

Atnaujintos bent 2 smėlio 

dėžės. 

4.2.3. 2018 m. prekių, paslaugų 

viešųjų pirkimų plano parengimas ir 

įgyvendinimas. 

2019 m. Ūkio dalies vedėjas Parengtas planas ir 

įgyvendintas ne mažiau kaip 

80%. 

4.2.4. Ūkio dalies vedėjo darbo plano 

įgyvendinimas. 

2019 m. Ūkio dalies vedėjas Planas parengtas ir 

įgyvendintas 100 %. 

 

_____________________________________ 


