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Trumpa 2018 metų veiklos įgyvendinimo analizė: 

 Teigiami pokyčiai: 2018 m. pedagogai siekė įgyvendinti  išsikeltus tikslus. 

Vesta atvira rajoninė veikla  „Pojūčiais pažįstame pasaulį“. Įstaigos pedagogės skaitė pranešimus bei dalinosi gerąja patirtimi kitose 
ugdymo įstaigose bei spaudoje: „Dailė be dažų“, „Peliuko Antano ruduo“, „Pasaulinė vandens diena darželyje“, „Kiškių pamokėlės“, „Mokomės 
taisyklių su nykštukais“, „Ką sužinojau, išmokau“, „Metodų mugė. „Žaidimų vaivorykštė“, „Linksmieji raišteliai“ . 2018 m. Besidalijant gerąja 
patirtimi pedagogai ne tik sužinojo, kaip ugdymas vyksta kitose šalies įstaigose, bet ir patys pristatė stendinius pranešimus bei metodines priemones. 
Lopšelyje – darželyje vyko atviros veiklos  „Aš peliuko Antano darže“,  „“Bėgiojantys automobiliai“, „Lietuvos šalelėj – žaliojoj girelėj“, „Vabaliukų 
linksmybės“ , „Švęskime linksmai ir išradingai“ bei atvira veikla – renginys „Klouno gimtadienis“, skirtas įstaigos gimtadieniui paminėti. 

Dalyvauta įvairiuose projektuose „Judėk – gyvenk sveikai“, „Sveikatiada“, „Vandens lašelio kelionė“, „Peliuko Antano ruduo“, 
„Lietuvos pilys“, „Keliaujame kalbos takeliu“, „Aš pats“, „Laukinės raidės“, „Žengiu, jaučiu, patiriu...“, „Marga Lietuva“, ir kt. Pedagogai susipažino 
su Kimochi pritaikymu įvairiose veiklose. 
  Įstaigoje siekiant bendrystės ir šiltų tarpusavio ryšių, vyko bendros pedagogų, tėvų ir vaikų šventės „Kaziuko mugė“, „Rudenėlio šventė“, 
įvairių formų minėjimai skirti Lietuvos šimtmečiui, bei įvairios parodos „Velykų belaukiant“, „Sveikinimas darželiui“, „Puokštė rudens šventei“ ir kt.  

Pedagogai kryptingai gilino žinias apie pedagoginę – psichologinę pagalbą vaikams dalyvaudami seminaruose: „Socialinių įgūdžių 
ugdymas integruojant Kimochis programą“, „Netipiško elgesio vaikai. Galimi sprendimo būdai“, „Jausmų labirintai. Vaiko emocijų ir netinkamo 
elgesio valdymas“, „Meninė – teatrinė kūrybinių sumanymų vizualizacija ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“, „Alternatyvi 
komunikacija PECS“ ir kt. 

Taip pat pedagogai aktyviai dalyvavo bei dalijosi gerąja darbo patirtimi įgyvendinat „Lyderių laikas 3“ pokyčio projektą „Įsivertinimas 
ugdantis vaiko atsakomybę bei savarankiškumą“. 

Lopšelyje-darželyje kasmet gerinama, modernizuojama ugdymo(si) aplinka, skatinama informacinių technologijų plėtra ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) procese. Įsigyjama naujų, šiuolaikiškų ugdymo priemonių, turtinamos ugdomosios erdvės. Siekiant 
aktyvesnio informacinių technologijų naudojimo įsigyta 6 nešiojami kompiuteriai, 2 multimedijos bei 10 išmaniųjų televizorių. 
 

 



VEIKLOS TURINYS 

Tikslo kodas  Uždavinys Priemonė Proceso ir/ar indėlio 
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vienetai, reikšmės 
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Asignavi
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(įstaigo
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(01) 

 
UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (01) 

01.01. Siekti 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo turinio 
programų 
dermės, siejant 
ugdymo turinį su 
gyvenimo 
praktika ir 
orientuojantis į 
kiekvieno vaiko 
gebėjimus ir 
poreikius. 

Ugdytinių dalis, 
ugdomų pagal 
ikimokyklinio 
ugdymo 
programą padarė 
pažangą (%). 

Užtikrinti kokybišką 
ikimokyklinio ugdymo 
turinio programų 
įgyvendinimą. 

100 proc. ugdytinių, 
ugdomų pagal  
ikimokyklinio ugdymo 
programą padarė pažangą. 

Direktorius, 
direktoriaus pav. 
ugdymui, 
ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

 
I-IV 
ketvirčiai 
 

  

 
Ugdytinių dalis, 
ugdomų pagal 
priešmokyklinio 
ugdymo 
programą padarė 
pažangą (%). 

Užtikrinti priešmokyklinio  
ugdymo plano įgyvendinimą 
organizuojant integruotas 
(temines) dienas, veiklas 
vedant netradicinėse 
edukacinėse aplinkose. 

90 proc. ugdytinių, 
ugdomų pagal 
priešmokyklinio ugdymo 
programą padarė pažangą. 

Direktorius, 
direktoriaus pav. 
ugdymui, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

 

Atnaujinti 
mokyklos 
ikimokyklinio 
ugdymo 
programą. 

Įgyvendintos Švietimo ir 
mokslo ministro įsakymo 
„Dėl ikimokyklinio ugdymo 
programų kriterijų aprašo“ 
nuostatos. 

Parengta ir patvirtinta 
Kaišiadorių lopšelio-
darželio „Žvaigždutė“ 
ikimokyklinio ugdymo 
programa. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 

 
I-III 
ketvirčiai 
 

  

 

  

Papildyti grožinės ir 
metodinės literatūros fondą, 
įsigyti muzikos įrašų, 
spaudinių. 

Įsigyta grožinės, metodinės 
literatūros, muzikos įrašų, 
spaudinių. 

Direktorius, 
direktoriaus pav. 
ugdymui, 
vyr. buhalteris 

 
I-IV 
ketvirčiai 
 

  

 



  
Teikti pedagoginę, 
specialiąją, socialinę bei 
psichologinę pagalbą. 

Soc. remtinų  vaikų 
maitinimas 
Specialiųjų poreikių vaikų 
skaičius – vnt. 

Direktorius, 
buhalteris 
 

 
 
I-IV 
ketvirčiai 
 

  

 
Logopedo ir psichologo 
priemonių individualiam 
darbui su vaikais 
papildymas. 

Direktorius 
pav. ugdymui, 
logopedas 
 

 
 
(02) 

 
ŽMOGIŠKŪJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMO IR APLINKOS APRŪPINIMO PROGRAMA (02) 
 

02.01. Skatinti ir 
sudaryti 
galimybes 
lopšelio-darželio 
bendruomenei 
tikslingai kelti 
kvalifikaciją, 
tobulinti 
profesines 
kompetencijas 
vardan kiekvieno 
ugdytinio 
pažangos. 

Pedagogai 
tobulina 
dalykines ir 
pedagogines 
kompetencijas ne 
mažiau kaip 5 
dienas per metus 
(%). 

Pedagogų dalyvavimas 
įvairiuose seminaruose, 
kursuose, nuotoliniuose 
mokymuose ir kt. 
 

80 proc. pedagogų dalyvaus  
įvairiuose seminaruose, 
kursuose, nuotoliniuose 
mokymuose ir kt. 
Grįžę  iš mokymų, seminarų 
pedagogai dalinsis gerąja 
patirtimi.  

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 

I-IV 
ketvirčiai 

1500   

Nepedagoginiai 
darbuotojai 
tobulina 
dalykines 
kompetencijas ne 
mažiau kaip 1 
dieną per metus 
(%). 

Kryptingas ir nuoseklus 
darbuotojų vertinimas, 
numatant ir sudarant 
darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimo poreikio 
planą, atsižvelgiant į 
lopšelio-darželio veiklos 
prioritetus. 

Parengtas  darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo 
planas. 
100 proc.  nepedagoginių 
darbuotojų  dalyvaus įvairiuose 
seminaruose, kursuose, 
nuotoliniuose mokymuose ir kt. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio ir 
bendriesiems 
reikalams 

I-IV 
ketvirčiai 

 500  

Tėvų (globėjų)  
dalis, dalyvaujanti 
lopšelio-darželio 
organizuojamuose 
edukaciniuose 
renginiuose, 
užtikrinančiuose 
bendradarbiavimą 
vaiko ugdymo 
klausimais. (%). 

Organizuoti parodas, 
įtraukiant tėvus į vaikų 
pažinimo kompetencijos 
plėtimą. 

70 proc.  tėvų (globėjų), 
dalyvaus lopšelio-darželio 
organizuojamuose 
edukaciniuose renginiuose. 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

I-IV 
ketvirčiai 

   

Organizuoti meninę, 
kūrybinę, judriąją veiklą 
lauke. 

Dalis ugdomosios veiklos iš 
grupių bus perkeltos į lauką. 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

I-IV 
ketvirčiai 

   

Skatinti vaikus branginti 
žemę, tausoti jos turtus, 
rūpintis tuo, ką turime. 
Pakeitus edukacinę 

Edukacinė ekskursija/išvyka į 
Lietuvos liaudies buities 
muziejų Rumšiškėse. 
Priešmokyklinės grupės vaikai 

Priešmokyklini
o  ugdymo 
mokytojai 

III-IV 
ketvirčiai 



aplinką, tyrinėti gamtą, 
gyvūnus. 
 

pramogaus pasivažinės su 
arkliukais, susipažins su gamta, 
kraštovaizdžiu, dalyvaus 
kultūrinėje edukacijoje „Vaikų 
žaidimai, pasakos, dainos“. 

Atskleisti vaikų 
kūrybiškumą, pažinimo 
kompetenciją, kuriant 
kompozicijas iš įvairių 
gamtinių medžiagų 
darželio kieme. 

60 proc. vaikų kartu su tėvais 
(globėjais) ir pedagogais 
dalyvaus bendruose renginiuose 
bei veiklose. Kurs paveikslus iš 
įvairių rudens gėrybių: gėlių, 
daržovių, sėklų, lapų.  Lipdys 
gyvūnėlius, vabaliukus, bandys 
naujas technikas. 
Kiekviena grupė - skirtingai, 
savitai, tyrinėdami, bandydami, 
naudodami įvairias medžiagas. 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

I-IV 
ketvirčiai 

 
Pedagogams dalyvauti 
seminaruose, kursuose 
apie edukacinių aplinkų 
panaudojimą vaikų 
tyrinėjimams. 

20 proc. pedagogų dalyvaus  
mokymuose, seminaruose apie 
edukacinių aplinkų panaudojimą 
vaikų tyrinėjimams. 
Grįžę pedagogai dalinsis gerąja 
patirtimi su kolegėmis. 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

I-IV 
ketvirčiai 

 

Tęsti grupių, edukacinių 
erdvių aprūpinimą 
mokymo/ugdymo 
priemonėmis. 

Atnaujintos mokymo/ugdymo 
priemonės, grupės papildytos 
žaislais, žaidimais už 3 tūkst. 
Eur. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pav. ugdymui,  
direktoriaus 
pav. ūkio ir 
bendriesiems 
reikalams 

I-IV 
ketvirčiai 

3000   

 
Įsigyti lauko žaidimo 
aikštelių įrengimus. 

Įgyti lauko žaidimo aikštelių 
įrengimai. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pav. ugdymui,  
direktoriaus 
pav. ūkio ir 
bendriesiems 
reikalams 

III-IV 
ketvirčiai 

  90
00 

Sėkmingas 
įstaigos 
funkcionavimas. 

Įgyvendinti įstaigos 
nuostatuose nustatytas 
funkcijas. 

Pedagoginio personalo darbo 
užmokesčio apmokėjimas – 100 
proc. 

Direktorius, 
buhalteris 
 

I-IV 
ketvirčiai 

1978
30 

  



 
 

 Administracijos darbuotojų ir 
aptarnaujančio personalo darbo 
užmokesčio apmokėjimas – 100 
proc. 

Direktorius, 
buhalteris 
 

I-IV 
ketvirčiai 

 2770
6 

 

Darbuotojų užduočių 
formulavimas, siekiant geresnių 
darbo rezultatų. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pav. ugdymui, 
direktoriaus 
pav. ūkio ir 
bendriesiems 
reikalams 

I ir III 
ketvirtis 

   

Mokinių ir pedagogų registro 
tvarkymas, ŠVIS duomenų 
bazės tvarkymas, ataskaitų 
pateikimas. 

Sekretorius-
registrų 
tvarkytojas 
 

I-IV 
ketvirčiai 

   

Darbuotojų atostogų grafikų 
rengimas, derinimas. 
Tėvų apklausa ir grupių 
skaičiaus numatymas. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pav. ugdymui,  
direktoriaus 
pav. ūkio ir 
bendriesiems 
reikalams 

I-IV 
ketvirčiai 

   

Apmokėtos paslaugos (vanduo, 
patalpų šildymas, apšvietimas, 
ryšio ir interneto paslaugos, 
šiukšlių išvežimas, skalbinių 
plovimas, kilimėlių nuomos,, 
indų ir įrankių įsigijimas, 
šilumos ūkio ir buhalterinės 
programos, apsaugos paslaugos, 
aprangos ir patalynės įsigijimas, 
darbuotojų sveikatos 
profilaktinio patikrinimo išlaidų 
apmokėjimas). 
Ugdytinių maitinimas. 

Direktorius, 
buhalteris 
 

I-IV 
ketvirčiai 

 5220
0 

 

Ugdymo reikmėms tenkinti ir 
ugdytinių aplinkai išlaikyti 
(surinktos/panaudotos lėšos) 

Direktorius, 
direktoriaus 
pav. ugdymui 

I-IV 
ketvirčiai 

  76
00 

Higienos ir švaros prekėms 
skirta/panaudota lėšų. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pav. ūkio ir 

I-IV 
ketvirčiai 

 3000  



 
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 
Kas atsiskaito ir informuoja 

 
Kam atsiskaitoma ir informuojama Atsiskaitymo ir informavimo forma Ribinis atsiskaitymo laikas 

Direktorius Mokytojų Tarybai „Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimo ir aplinkos aprūpinimo 
programos“. 

Žodinė ataskaita 2019 m. gruodžio mėnuo 

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui 

Mokytojų Tarybai „Dėl ugdymo turinio 
įgyvendinimo programos“.  

Žodinė ataskaita 2019 m. gruodžio mėnuo 

 
2019 m. lopšelio-darželio metinio veiklos plano darbo grupės nariai: 
Asignavimų valdytojas         Žaneta Ribkauskienė 
Nariai:   

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja        Jolanta Bagzevičienė   
 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja        Dalia Kupčiūnienė  
 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja        Janina Bataitienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja        Aurelija Plančiūnienė  
Direktorės pavaduotoja ugdymui       Edita Stanislauskienė 
Vyr. buhalterė        Rita Subačienė 
          

 
 

bendriesiems 
reikalams 

   Ataskaitų “Pienas vaikams“ ir 
„Vaisiai vaikams“ rengimas ir 
ataskaitų teikimas. 

Pagalbinė 
sandėlio 
darbininkė 

I-IV 
ketvirčiai 

   


