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DETALUSIS VEIKLOS PLANAS 2016 M. 

 
I. TIKSLAS:  MODERNIZUOTI  UGDYMO(SI)  PROCESĄ 

 

Veiklos 

uždavinys  
Priemonės  Atsakingas  Data Laukiami rezultatai 

Aprūpinti 
šiuolaikinėmis  
informacinėmis  
technologijomis,  
ugdymo  
priemonėmis 

 

Nešiojamų kompiuterių  
įsigijimas į grupes 

Skyriaus vedėja Per metus 
Gerės  ugdymo  
kokybė  

Spausdintuvų 
įsigijimas į grupes 

Skyriaus vedėja Per metus 
Gerės  ugdymo  
kokybė  

Multimedia projektorių  
įsigijimas į grupes 

Skyriaus vedėja Per metus 
Gerės  ugdymo  
kokybė  

Planšetų įsigijimas 

 
Skyriaus vedėja Per metus 

Gerės  specialiųjų 
poreikių vaikų 
ugdymo  kokybė  

Skaitmeninių ugdymo 
priemonių „SaulyTUČIAI“  
įsigijimas 

Skyriaus vedėja Per metus 
Gerės  ugdymo  
kokybė, ugdomas 
kūrybiškumas 

Ugdymo priemonių 
„FREPY“ įsigijimas  
(kalbinis ugdymas) 

Skyriaus vedėja 03 mėn. 
Gerės  specialiųjų 
poreikių vaikų 
ugdymo  kokybė 

Ugdymo procese 
naudoti  
inovatyvias  
ugdymo 
priemones 

 
 

Atlikti inovatyvių ugdymo 
priemonių panaudojimo 
įstaigoje analizę 

Skyriaus vedėja 04 mėn. 

Aptartos ir  
išanalizuotos  
galimybės naudotis  
inovatyviomis  
ugdymo priemonėmis 

Metodinės grupės 
susirinkimas 
 „Kūrybinių ir inovatyvių 
pedagogo darbo su vaikais 
metodų taikymo įvairovė“ 

Skyriaus vedėja 
Metodinės grupės 
pirmininkė 

Pagal 
metodinės 
grupės 
planą  
(05 mėn.) 

Bus pristatyta metodų 
taikymo analizė,  
gerės  ugdymo  
kokybė  

 
 

Metodinės grupės 
susirinkimas 
Pranešimas ir atvira veikla 
 „Šviesos stalas darželyje - 
inovacijos ir kūrybiškumo  
laisvė“ 

Metodinės grupės 
pirmininkė 

Pagal 
metodinės 
grupės 
planą 
(05 mėn.)  

Pedagogai  
dalinsis gerąja darbo  
patirtimi 

Mokymai pedagogams kaip 
dirbti su  interaktyvia lenta 

IT specialistas 02 mėn. Technologijų 
taikymas darbui su 
ugdytiniais 

Diegti e-dienyną Administratorius 
Darbo grupė 

01 mėn. Pagerės informacijos 
sklaida, 
bendradarbiavimas 

Pedagogų mokymai 
naudotis e-dienynu 

Administratorius 
Darbo grupė 

01-02 
mėn. 

Pagerės pedagogų 
kompetencija 

Atnaujinti internetinę 
svetainę  

Skyriaus vedėja 
Darbo grupė 

Per metus 
Reprezentuojama 
skyriaus  veikla 

Modernizuoti 
šilumos ūkį 

 
Šildymo sistemos 
rekonstrukcija Skyriaus vedėja Per metus 

HN reikalavimus 
atitinkanti 
temperatūra grupėse, 
taupomos lėšos 

 



 
II. TIKSLAS: KURTI NAUJAS, ATNAUJINTI TURIMAS  ERDVES 

 

Sukurti naujas 
edukacines bei 
laisvalaikio erdves  

Atnaujinti lauko aplinkas  
Ūkvedė  
Skyriaus vedėja 

Per metus 
Tinkama 
ugdymo(si) aplinka, 
estetinis vaizdas 

Dailės studijos patalpų 
įrengimas 

 

Ūkvedė  
Meninio 
ugdymo 
pedagogė 

Per metus 
Sudarytos sąlygos 
meniniam ugdymui 

Edukacinės aplinkos ,,Mano 
sodas, mano daržas“ 
įrengimas 

Skyriaus vedėja 
Ūkvedė 

03-04 mėn. 

Gerės vaikų 
gyvenimo įgūdžių 
bei kūrybiškumo 
ugdymas 

Kūrybinių darbų  ekspozicija 
Meninio 
ugdymo 
pedagogai 

02 mėn. 
Tinkama 
ugdymo(si) aplinka, 
estetinis vaizdas 

Kiemo  ,,Žaliosios erdvės“ 
atnaujinimas 

Ūkvedė 04 mėn.  
Tinkama 
ugdymo(si) aplinka, 
estetinis vaizdas 

Įstaigos patalpų remontas 
pagal sudarytą planą 

Ūkvedė 
06-08  
mėn.  

Tinkama 
ugdymo(si) aplinka 

Automobilių stovėjimo 
aikštelės įrengimas 

Skyriaus vedėja Per metus 
Tinkama 
ugdymo(si) aplinka 

 
III. TIKSLAS: PLĖTOTI VAIKŲ SAVIRAIŠKĄ IR KŪRYBIŠKUMĄ 

 
Sudaryti sąlygas ir 
prieinamumą 
vaikams lankyti 
dailės ir 
choreografijos 
užsiėmimus  

Užsiėmimų tvarkaraščių, 
veiklos planų derinimas Skyriaus vedėja 01 mėn. 

Gerės saviraiškos ir 
kūrybiškumo 
ugdymo kokybė 

Įsigyti muzikinį centrą 
choreografijos užsiėmimams Ūkvedė 02 mėn. 

Tinkama 
ugdymo(si) aplinka 

 

 
 

 
Kurti aplinką, 
sudaryti sąlygas 
vaikų vaidybinių 
gebėjimų ugdymui 

 

Metodinės grupės 
pasitarimas  
,,Vaidybinė veikla - viena iš 
vaiko kūrybiškumo ugdymo 
formų“ 

Metodinės 
grupės 
pirmininkė 

Pagal 
metodinės 
grupės 
planą 

Pedagogai  
dalinsis gerąja 
darbo  
patirtimi  

Vaikų spektaklių kūrimas 
Skyriaus vedėja Per metus 

Ugdomas vaikų 
kūrybiškumas 

Įsigyti teatro stendus, 
priemones, reikalingas vaikų  
vaidybai 

Ūkvedė 02 mėn. 
Sudarytos sąlygos  
vaikų saviraiškai, 
kūrybai per vaidybą 

Įvairinti projektinę 
veiklą 

Dalyvauti savivaldybės 
rengiamuose projektų 
konkursuose (VSSP)  

Skyriaus vedėja 01, 02 
mėn. 

 

Gerės gyvenimo 
įgūdžių ugdymas, 
veiklų įvairovė  

Vykdomi grupių projektai Skyriaus vedėja 

Pagal 
grupių 
metinius 
planus 

Gerės gyvenimo 
įgūdžių ugdymas, 
veiklų įvairovė 

Dalyvavimas projekte „Mes 
rūšiuojam“ 

Skyriaus vedėja Per metus 
Gerės gyvenimo 
įgūdžių ugdymas 



Bendruomenės 
narių įtraukimas į 
renginių 
organizavimą  

Renginiai: 

 Sporto šventės  

 Rudenėlio šventė  

 Kalėdiniai renginiai  

Meninio 
ugdymo 
pedagogai 

 

Pagal 
renginių 
planą 

Tėvai padės  
organizuoti  
renginius, įgis  
naujos  
bendradarbiavimo 
patirties 

Užtikrinti meninio 
ugdymo kokybę 

Ištirti meninio ugdymo 
,,Meno studija“ bei 
choreografijos užsiėmimų 
veiklos kokybę 

Skyriaus vedėja  05 mėn. 

Kokybiškas 
meninių  
kompetencijų 
ugdymas 

Veikla pagal meninės 
saviraiškos renginių planą 

Skyriaus vedėja  
Kartą per 
metus 

Viešinamas 
meninio ugdymo 
veiklos turinys 

Puoselėti senąsias 
tradicijas ir kurti 
naujas 

Veikla pagal 2016 metų 
renginių planą ir metodinės 
grupės veiklos planą 

Skyriaus vedėja 
Metodinės 
grupės 
pirmininkė  

Per metus 
Puoselėjama 
skyriaus kultūra 

 
IV. TIKSLAS: TOBULINTI BENDRADARBIAVIMĄ SU TĖVAIS, PARTNERIAIS IR KITOMIS 

INSTITUCIJOMIS 

 

Tobulinti ryšius su 
tėvais ir vietos 
bendruomenėmis 

Kviesti tėvus dalyvauti 
talkose įstaigos teritorijai 
sutvarkyti  

Skyriaus vedėja  
04, 05 
mėn. 

Gražės įstaigos 
aplinka 

Inkilėlių gamyba kartu su  
tėveliais, gimnazijos 
pradinių klasių moksleiviais 

Grupių 
auklėtojos 

03 mėn. 
Bus pagaminti ir 
iškelti inkilai 
paukščiams 

Bendradarbiauti su 
gimnazijos pradinių klasių 
mokytojomis vykdant 
bendrus renginius, projektus: 

 ,,Judėjimo savaitė“ 

 ,,Sveikuoliai“ 
 ,,Knygų Kalėdos“ 

 

Skyriaus vedėja  

Pedagogai  
dalinsis gerąja 
patirtimi, vyks 
bendradarbiavimas  

Įrengti „Pasiūlymų dėžutes“ 
grupėse  

 

Skyriaus vedėja 02 mėn. 
Greita ir objektyvi 
informacija apie 
įstaigos darbą  

Organizuoti koncertus, 
parodas Papilės seniūnijos 
bendruomenių namuose 

Meninio 
ugdymo 
pedagogai 

Per metus 
Reprezentuojama 
skyriaus veikla 

Organizuoti visuotinius tėvų 
susirinkimus 

Skyriaus vedėja 
02 mėn. 
10 mėn. 

Informacijos 
perteikimas,  
bendradarbiavimas 

Organizuoti grupės tėvų 
susirinkimus 

Grupių 
auklėtojos 

Pagal planą 
Informacijos 
perteikimas,  
bendradarbiavimas 

Stiprinti ryšius su 
kitomis švietimo 
įstaigomis 

Dalyvauti organizuojamose 
konferencijose 

Skyriaus vedėja  Per metus 

Pedagogai 
dalinsis gerąja 
darbo patirtimi, įgis 
naujos patirties  



Dalyvauti rajono 
ikimokyklinių įstaigų 
bendruose sporto 
renginiuose:  

 ,,Futboliukas“ 

 ,,Sveikuoliai“ 

 ,,Mažųjų olimpiada“ 

Skyriaus vedėja  Per metus 
Reprezentuojama 
skyriaus veikla  

Užmegzti ryšius su  
,,Kregždutės“ vardą 
turinčiomis ikimokyklinio 
ugdymo įstaigomis 

Skyriaus vedėja  Per metus 

Pasidalijimas gerąja 
patirtimi 
Reprezentuojama 
skyriaus veikla  

 
V. TIKSLAS: TOBULINTI PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJĄ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Tobulinti pedagogų 
profesines žinias, 
dalykines 
kompetencijas ir 
gebėjimus 

Kvalifikacijos tobulinimo 
poreikių tyrimas ir prioriteto 
nustatymas 

Skyriaus vedėja 01 mėn. Gerės ugdymo 
kokybė 

Dalyvavimas rajono, šalies 
seminaruose, konferencijose 
bei kituose renginiuose 

Skyriaus vedėja Per metus Įgytos 
kompetencijos 
pritaikytos 
praktinėje veikloje  

Atvirų veiklų stebėjimas ir 
aptarimas: 

 ,,Ledo gėlės“ 

 ,,Gandrinės“ 

 ,,Velykų rateliai, 
žaidimai“ 

 ,,Gėris ir grožis kuriamas 
darbu“ 

Skyriaus vedėja Pagal 
metodinės 
grupės 
planą 

Pedagogai 
dalinsis gerąja 
darbo patirtimi   
 

Gerosios patirties sklaida 
rajone ir įstaigoje  

 

Skyriaus vedėja Pagal 
rajono 
metodinių 
būrelių 
veiklos 
planus  

Pedagogai 
dalinsis gerąja 
darbo patirtimi   

 

 

VI. TIKSLAS: STIPRINTI VAIKŲ SVEIKATĄ BEI SOCIALINIUS ĮGŪDŽIUS 

 

Rūpintis saugios ir 
palankios aplinkos 
kūrimu 

Organizuoti psichologų 
paskaitas: 

 ,,EQ ugdymo 
ankstyvajame amžiuje 
svarba“ 

 ,, Kaip mokyti vaiką 
laikytis taisyklių“ 

Skyriaus vedėja 
Pagal 
VGK  
planą 

Gerės gyvenimo 
įgūdžių ugdymas, 
glaudesnis 
bendradarbiavimas 
su rajono PPT 
specialistais, tėvais 

Organizuoti prevencinius 
renginius: 

 Projektas „Saugus, kai 
žinau“ 

 ,,Savaitė be patyčių“ 

 Projektas 

Grupių 
auklėtojos 

Pagal 
planą 

Gerės gyvenimo 
įgūdžių ugdymas, 
sumažės patyčių 
atvejų 

  



 
 
 
Skyriaus vedėja  Roma Lupeikienė 

 „Aš neskriaudžiu  
kitų - prisijunk ir tu“ 
Įrengti saugaus eismo 
gatvelę su kelio ženklais  

Ūkvedė 
Skyriaus vedėja 

Per metus 
Tinkama 
ugdymo(si) aplinka  

Saugaus eismo dienos 
organizavimas 

Grupių 
auklėtojos 

Pagal 
planą 

Gerės ugdymo 
kokybė 

Skatinti vaikų  
fizinį aktyvumą,  
sveikos gyvensenos 
idėjų  
sklaidą 

 

Metodinės grupės 
susirinkimas  
„Vaikų sveikatos ir saugumo 
stiprinimas per projektinę 
veiklą“ (pranešimas) 

 

Skyriaus vedėja 

Pagal 
metodinės 
grupės 
planą 

 

Bus aptartos ir  
išanalizuotos  
sveikatos  
saugojimo, vaikų  
fizinio aktyvumo ir  
sveikos gyvensenos 
idėjos  

Fizinį aktyvumą skatinančių 
renginių organizavimas: 

 netradicinės mankštos 
lauke; 

 sporto šventės su tėvais;  

 judėjimo savaitės 
renginiai; 

 ,,Futboliukas“; 

 ,,Sveikuoliai“; 

 ,,Mažųjų olimpiada“. 

Meninio 
ugdymo 
pedagogai 

 

Pagal 
renginių 
planą 

Vaikų judėjimo 
poreikių tenkinimas, 
fizinio aktyvumo 
skatinimas 

Dalyvavimas programose:  
„Pienas vaikams“  
 „Vaisių vartojimo 
skatinimas mokykloje“ 

 

Skyriaus vedėja Per metus 
Sveikos mitybos 
propagavimas 

 

VII.  TIKSLAS: METODINĖS IR MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS    
 

Stiprinti  įstaigos 
materialinę bazę, 
ieškant  ir kitų 
finansavimo šaltinių 

Aprūpinti grupes 
ikimokykliniam ir 
priešmokykliniam ugdymui 
reikalingomis priemonėmis 

Ūkvedė 
Skyriaus vedėja 

Per metus 

Tinkama 
ugdymo(si) aplinka 
Gerės ugdymo 
kokybė 

Atnaujinti grupių edukacines 
aplinkas 

Ūkvedė 
Skyriaus vedėja 

Per metus 
Tinkama 
ugdymo(si) aplinka, 
estetinis vaizdas 

Atnaujinti lauko aplinkas 
sveikatos stiprinimo ir 
saugojimo kompetenciją 
lavinančiomis priemonėmis 

Ūkvedė 
Skyriaus vedėja 

Per metus 
Tinkama 
ugdymo(si) aplinka, 
estetinis vaizdas 

Papildyti salę nauju sporto 
inventoriumi 

Ūkvedė 
Skyriaus vedėja 

Per metus 
Gerės ugdymo 
kokybė 


