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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 

,,KREGŽDUTĖ“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Bendroji dalis 
 

1.1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ (toliau – skyrius  

Kregždutė“) 2017 metų veiklos planas (toliau – planas), sudarytas atsižvelgus į 2016 m. veiklos įsivertinimo 

rezultatus, bendruomenės poreikius ir nustato metinius skyriaus ,,Kregždutė“ tikslus bei uždavinius, 
įvykdymo priemones. 

1.2. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis. Įgyvendinant 

valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančius 
visuomenės poreikius, garantuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudojami švietimui skirti ištekliai. 

1.3. Planas parengtas atsižvelgus į gimnazijos 2015-2017 m. strateginį planą. 
1.4. Planą įgyvendins Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

,,Kregždutė“ pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai, jų tėvai. 

      1.5. 2016 m. veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu paskirta darbo grupė, planas aptartas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinėje grupėje, gimnazijos taryboje.  
1.6. Skyrius ,,Kregždutė“  2016 metams buvo išsikėlęs sekančius tikslus: 

 Modernizuoti ugdymo procesą. 

 Kurti naujas, atnaujinti turimas erdves.  

 Tobulinti bendradarbiavimą su tėvais, partneriais ir kitomis institucijomis. 

 Plėtoti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą. 

 Nuolat tobulinti pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją, kompetencijas. 

 Sveikos gyvensenos ir socialinių įgūdžių tobulinimas.  

 Metodinės ir materialinės bazės stiprinimas. 

 

1.7. Įgyvendinant 2016 m. tikslus atlikome eilę veiklų ir priemonių. 

 Modernizuojant ugdymo procesą logopedo kabinete įrengta darbo su kompiuteriu vieta, įdiegtas 

internetas, įsigyti 4 nauji kompiuteriai. Kad pedagogai galėtų tikslingai ir efektyviai naudoti IKT, 

buvo organizuoti darbo su interaktyvia lenta ,,SMART" mokymai, tai sudarė galimybę pedagogams 

aktyviau  naudotis interaktyviomis pamokėlėmis, pratybomis. Ugdymo procese pedagogai naudoja, 
dalijasi su kolegomis jau turimomis IKT metodinėmis priemonėmis, patys jas kuria. Įdiegtas TAMO 

e-dienynas leido plėsti bendradarbiavimą su priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvais, tobulinti jų 

švietimą ir informavimą. Aktyviai pedagogai naudojo šviesos stalą ugdytinių eksperimentavimui, 

kūrybiškumo ir smulkiosios motorikos lavinimui. Parengta nauja ikimokyklinio ugdymo programa 
,,Papilės takeliais“. Programoje  numatyti tikslai ir uždaviniai atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ,,Kregždutė“ bendruomenės poreikius, derinant su švietimui ir ikimokykliniam ugdymui 

keliamais tikslais ir uždaviniais, strateginiais dokumentais, vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų pasiekimų aprašu“, numatytas vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinamas. 

Kliuviniai: ugdymo procese pedagogai nepakankamai naudoja naujas technologijas – interaktyvią 

lentą, projektorius, IKT programas, tėvai retai jungiasi prie e- dienyno.  
 

 Edukacinių ir kitų erdvių plėtotei šiemet skirtas itin didelis dėmesys. Atliktas remontas logopedo 

kabinete, pakeistos metodinio kabineto, lopšelio grupės miegamojo, rūbinės, priešmokyklinės grupės 

grindų dangos. Perklota salės danga (pašalinti defektai). Dviejose grupėse pakeistos vaikų drabužių 

spintelės. Koridoriuje įrengta vaikų kūrybinių darbų  ekspozicija. Vyko lauko edukacinių erdvių 
atnaujinimo ir turtinimo darbai. ,,Ksil pasaulis‘‘ suprojektavo ir įrengė 6 edukacines priemones lauko 

teritorijoje. Įrengta edukacinė aplinka ,,Mano sodas, mano daržas“, kur vaikai augina daržoves ir 



 

prieskoninius augalus.  Įsigyta funkcionalių ugdymo priemonių skirtingam vaikų amžiui, kurios 

naudojamos grupėse, kieme, kitose edukacinėse erdvėse.  Grupėse sumontuoti roletai, koridoriuose – 

žaliuzės. Pakeista stogo danga, atliktas šildymo sistemos modernizavimas, įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė. Įstaigos teritorijoje atnaujinta žalioji erdvė – išrauti seni medžiai, pasodinta 

eglučių gyvatvorė, medeliai. Teritorija naudota pagal vaikų ir pedagogų poreikius, įtraukiant 

bendruomenės narius į teritorijos tvarkymo, kūrimo procesą.  
Kliuviniai: dėl lėšų trūkumo ir šilumos tinklo modernizavimo darbų neatlikti numatyti einamojo 

remonto darbai, neįrengtos dailės studijos patalpos. 
  

 Tobulinant bendradarbiavimą su tėvais, partneriais ir kitomis institucijomis tėvus įtraukėme į 

įvairių klausimų, problemų sprendimą atlikdami apklausas, tyrimus bei pristatydami rezultatus 
(sprendėme mitybos, vaikų pavėžėjimo problemą, dėl patyčių masto ir prevencijos). Aktyviai dirbo 

skyriaus tėvelių komitetas. Suorganizuoti 4 susirinkimai, kuriuose spręsti bei priimti nutarimai  

vaikų mitybos, ugdymo, aplinkos gerinimo, fiksuoto mokesčio lėšų tikslingo panaudojimo, šventinių 
renginių organizavimo klausimais. Bendruomenė aktyviai dalyvavo visuotiniuose susirinkimuose, 

kuriuose pristatytos veiklos bei finansinės ataskaitos (R. Lupeikienė), skaityti pranešimai ,,Kaip 

padėti vaikui greičiau adaptuotis darželyje“ (auklėtoja D. Petrikauskienė), ,,Vaikų sergamumo 

priežastys“ (VSP specialistė D. Raugienė).  Suorganizuota psichologės A. Kazlauskaitės paskaita 
,,Vaikų emocinio intelekto ugdymas“. Tėvai aktyviai dalyvavo grupių ir įstaigos bendruose 

renginiuose, vykdant projektus ,,Noriu būti sveikas, aktyvus, saugus II”, ,,Saulėto oranžinio traukinio 

kelionė per Lietuvą“, ,,Mano žalioji palangė“. Informaciniuose pasitarimuose efektyviai spręsti 
klausimai dėl sveikos ir saugios ugdymo aplinkos gerinimo, lėšų, gautų iš  2 % grąžintinų gyventojų 

pajamų mokesčio, tikslingo panaudojimo.  Atliktas tyrimas ,,Tėvų lūkesčių analizė, perspektyvų 

tobulėjimui ir ugdymo kokybės gerinimui numatymas“. Remiantis tyrimo rezultatais, įstaigos ir tėvų 
bendradarbiavimo formos bei metodai tėvus tenkina. 

 Vyko pozityvus skyriaus ,,Kregždutė“ bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. Darželis puoselėja ryšius su rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis,  biblioteka, S. 

Daukanto muziejumi, neįgaliųjų klubu ,,Parama“. Suorganizuota metodinė diena rajono 
pedagogams, darželio jubiliejaus renginys, kuriame dalyvavo rajono vadovai, ikimokyklinių įstaigų 

atstovai, rėmėjai. Aktyviai bendradarbiavome su gimnazijos pradinių klasių mokytojomis vykdant 

bendrus renginius, projektus. Ikimokyklinio ugdymo vaikai su menine programa dalyvavo miestelio 
bendruomenės šventėse.  

 Vyko sistemingas tėvų informavimas skelbiant informacinę medžiagą grupių stenduose, 

svetainėje  www.papilesgimnazija.lt, miestelio tinklalapyje www.papile.lt, socialiniame  tinklalapyje 
„Facebook“. Rajoniniame laikraštyje ,,Vienybė” publikuoti penki pedagogų informacinio pobūdžio 

straipsniai.  

Kliuviniai: trūksta iniciatyvų patiems organizuojant renginius su kitomis rajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis. Nepavyko užmegzti ryšių su  ,,Kregždutės“ vardą turinčiomis ikimokyklinio 
ugdymo įstaigomis. 

   

 Saviraiškos ir kūrybiškumo plėtojamas vykdomas ne tik grupių veiklų metu, bet ir  meninio 

ugdymo veikloje. Šiais metais veiklą pradėjo du nauji būreliai, skatinantys kūrybiškumo ugdymą 
(dailės bei šokių studijos), veikia Ventos muzikos mokyklos ankstyvojo amžiaus vaikų muzikinio 

ugdymo grupė.  Vaikų vaidybinių gebėjimų ugdymui  įsigijome teatro stendą, priemonių, muzikos 

instrumentą-sintezatorių. Vaikų dailės studija surengė aštuonias vaikų darbų parodas.  Ugdytiniai 

sėkmingai dalyvavo dainų festivalyje ,,Paukščiai“ Šiauliuose, piešinių konkursuose ,,Atveriu vartus į 
gamtą”, ,,Tau, mama”, sėkmingai dalyvavo „Naisių vasaros“ organizuotame konkurse, ekologinio 

švietimo projektuose. Gauti padėkos raštai, apdovanojimai. Muzikos bei šokių vadovės paruošti 

ugdytiniai dalyvavo šventėse, darželio jubiliejaus renginyje.  Priešmokyklinio ugdymo vaikai 
sėkmingai pasirodė rajoninėse varžybose ,,Mažųjų olimpiada“, ,,Futboliuko fiesta“. Siekiant 

paįvairinti meninę veiklą, kvietėmės kolektyvus iš svetur. Įstaigoje koncertavo grupė ,,Tonika“,  

Kauno dramos teatro artistai, gimnazijos saviveiklininkai. Suorganizuotos edukacinės kelionės į 
Vilnių, Šiaulius, Telšius, po apylinkės lankytinas vietas. 

Kliuviniai: trūksta sporto būrelių, dėl lėšų stygiaus neįrengėme dailės studijos patalpų. 

Nepakankamai aktyviai dalyvauta projektuose, konkursuose. Trūksta pedagogų iniciatyvų patiems 

organizuojant, rengiant konkursus, konferencijas.   
 

http://www.papilesgimnazija.lt/
http://www.papile.lt/


 

 Kvalifikacijos kėlimui pedagogai, auklėtojų padėjėjai aktyviai dalyvavo seminaruose, mokymuose, 

konferencijose. 2016 metais gimnazijoje dirbo 10  pedagoginių darbuotojų. Kvalifikacijos 

tobulinimui panaudoti 286  Eur. (t.y. 72% visų skirtų lėšų). Vienam darbuotojui teko – 27 Eur. 

Pedagogai per metus seminaruose ir kursuose kvalifikaciją kėlė 25 dienas, arba 154 val. Nemažai 
seminarų mokytojai išklausė virtualioje aplinkoje www.vma.lt, kurie buvo nemokami.   

 Aktyviai dirbo metodinės grupė. Susirinkimuose pedagogai dalijosi savo žiniomis iš seminarų, 

skaitė pranešimus: ,,Vaikų sveikatos ir saugumo stiprinimas per projektinę veiklą“ (R. Lupeikienė), 
,,Vaidybinė veikla viena iš vaiko kūrybiškumo ugdymo formų“ (A. Statkienė). Pedagogai vedė 

atviras veiklas: ,,Paukšteliai parskrido“ (D. Petrikauskienė), ,,Ledo gėlės“ (A. Jankaitienė), ,,Grožis 

ir gėris kuriamas darbu“ (R. Gricienė), integruota kūno kultūros ir muzikos veikla (Z. Dabožinskienė 

ir O. Ąžuolaitė). Pristatyti atlikti tyrimai: ,,Tėvų lūkesčiai 2016“,  ,,Patyčių mastas, priežastys ir 
prevencijos galimybės“ (R. Lupeikienė). Aptarta atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa 

,,Papilės takeliais“ , vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo aprašas, ikimokyklinio ugdymo tėvų 

informavimo tvarka.  
 Suorganizuota rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena, dalytasi gerąja 

darbo patirtimi, pristatytos geriausiai pavykusios veiklos, vykdyti projektai. Pedagogai dalyvavo 

rajono ikimokyklinio ugdymo metodinių būrelių veikloje, kūrė ir pristatė  metodines priemones 

gimnazijoje organizuotoje parodoje (V. Mažylienė). Auklėtojų padėjėjai  dalyvavo 3 dienų 
mokymuose, kur įgytas žinias bei praktinius patarimus naudojo savo darbe. Išanalizavus įstaigos 

veiklą, nustatytos stipriosios ir silpnosios pusės, priimti sprendimai veiklos tobulinimui ir gerinimui.  

Kliuviniai: pedagogai renkasi seminarus ne pagal savo tobulintinas sritis. Sumažėjus seminarų 
Akmenės jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre, auklėtojoms tenka vykti į kitus miestus.  

 

 Sveikos gyvensenos ir socialinių įgūdžių tobulinimas vykdomas toliau tęsiant ir plėtojant vaikų 

sveikos gyvensenos įpročius, pasitelkiant darželio bendruomenę, skleidžiant gerąją patirtį. Didelis 
dėmesys skiriamas darželio darbuotojų, dirbančių su vaikais, kompetencijos sveikatos stiprinimo 

klausimais plėtojimui. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė vykdė švietėjišką darbą sveikatos 

stiprinimo klausimais: ruošė  rekomendacijas, lankstinukus tėvams, konsultavo  pedagogus, kitus 

įstaigos darbuotojus apie sveikatos išsaugojimą, grūdinimo priemones, užkrečiamų ligų plitimo ir 
rizikos veiksnius, apsisaugojimo būdus ir profilaktikos priemones. Visuotiniame tėvų susirinkime 

psichologas skaitė paskaitą tėvams apie vaikų emocinio intelekto ugdymą. Darbuotojų, tėvų ir 

bendruomenės įtraukimas į vaikų sveikatos saugojimo prevencinį darbą vyko įgyvendinant rajono 
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tęstinį projektą ,,Noriu būti sveikas, aktyvus, 

saugus II“. Suorganizuotas susitikimas su policijos atstovais ir jų bičiuliu Amsiu. Įsigyta priemonių 

saugaus elgesio mokymui,  sporto priemonių fiziniam aktyvumui skatinti. Akcentuojant saugumo,  
judėjimo bei sveikos mitybos svarbą  suorganizuoti renginiai: ,,Būk saugus gatvėje“, ,,Sportuoja visa 

šeima“, ,,Vitaminai-mūsų draugai“, ,,Sulčių dienelės“, ,,Sveikuolių sveikuoliai“, kartu su ,,Paramos“ 

klubo nariais mokėmės šiaurietiško ėjimo. Didelį dėmesį skyrėme saugios, patrauklios, vaikų fizinį 

aktyvumą skatinančios aplinkos kūrimui. Lauko žaidimų aikštelės seni, nusidėvėję ir nesaugūs 
įrengimai pakeisti naujais sporto įrenginiais.   

Kliuviniai: trūksta kūno kultūros pedagogo, kuris rūpintųsi vaikų fiziniu aktyvumu, plokščiapėdystės 

prevencija. Neturime nė vieno sporto būrelio, kurių labai pageidauja vaikų tėveliai.  
 

 Metodinės ir materialinės bazės stiprinimas vyksta nuolat ieškant  ir kitų finansavimo šaltinių. 

Rėmėjų lėšomis grupėse sumontuoti roletai, koridoriuose – žaliuzės. Sudaryta tinkama ugdymo(si) 

aplinka, estetinis vaizdas, atnaujintos grupių edukacinės aplinkos – įsigyta baldų (drabužinių 
spintelių), kėdžių salėje, kilimų,  lentų, teatro stendas. Sukurtas logotipas, vėliava, sukurtas ir 

įrašytas himnas. Tinkamai ugdymo aplinkai užtikrinti grupės aprūpintos ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam ugdymui reikalingomis priemonėmis – žaislais, spaudiniais. Vaikų ugdymui(si) 

įsigijome 4 kompiuterius, šiuolaikinį muzikos instrumentą-sintezatorių, muzikinį centrą.  Atnaujinta 
lauko aplinka sveikatos stiprinimo ir saugojimo kompetenciją lavinančiomis priemonėmis. 

Finansuoto projekto „Noriu būti sveikas, aktyvus, saugus II“ lėšomis įsigijome priemonių judėjimui 

ir sportui.  
Modernizavus šildymą, temperatūra grupėse atitinka HN reikalavimus, taupomos lėšos.  

Atvežamų vaikų saugumui užtikrinti ir bendruomenės patogumui įrengta automobilių stovėjimo 

aikštelė. Pakeista stogo danga. Taupiai ir racionaliai naudojamos lėšos. 

Kliuviniai: nemokių tėvų skaičiaus didėjimas (tėvų  įsiskolinimai), nepakankamai aktyvi rėmėjų 
paieška. 

http://www.vma.lt/


 

  

1.8. Vaikų skaičius grupėse (09-01) 

 

Metai Ankstyvojo amžiaus gr. Ikimokyklinio amžiaus gr. Priešmokyklinio amžiaus gr. 

2016 (2015) 13 (13) 52 (54) 24 (23) 

    

1.9. Priešmokyklinės grupės ugdytinių, gyvenančių toliau kaip 3 km ir pavežamų į skyrių skaičius 

 

Metai Gyvena toliau kaip 3 km Pavežamų į skyrių (%) 

2016 (2015) 12 (12) 100 % (100 %) 

 

1.10. Pagalba vaikui (logopedo) 

 

Metai Etatai Pareigybių skaičius Vaikų skaičius 

2016 (2015) 0,5 (0,5) 1 (1) 26 (36) 

 

1.11. Skyriaus socialinis kontekstas 

 

Socialinis kontekstas 2016 (2015) 

Vaikai, likę be tėvų globos - (1) 

Rizikos grupės vaikų skaičius 6 (3) 

Nemokamai maitinamų vaikų skaičius 12 (10) 

Vaikai iš daugiavaikių šeimų 29 (31) 

 

1.12. Skyriaus ,,Kregždutė“ pedagoginiai darbuotojai 

 

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigybė Kvalifikacinė kategorija Etatų skaičius 

1. Roma Lupeikienė skyriaus vedėja III vadybinė 1 

2. Vida Mažylienė auklėtoja vyr. auklėtoja 1 

3. Aušra Jankaitienė auklėtoja auklėtoja 0,55 

4. Dalė Petrikauskienė auklėtoja vyr. auklėtoja 0,75 

5. Ramutė Gricienė auklėtoja vyr. auklėtoja 1 

6. Dovilė Joniškienė auklėtoja vyr. auklėtoja 1 

7. Odeta Ąžuolaitė auklėtoja vyr. auklėtoja 0,5 

8. Odeta Ąžuolaitė meninio ugd. pedagogė mokytoja 0,5 

9. Zita Dabožinskienė priešm. ugd. pedagogė vyr. mokytoja 1 

10. Audronė Statkienė priešm. ugd. pedagogė vyr. mokytoja 1,05 

11. Marija Kazlauskienė logopedė logopedė 0,5 

 

1.13. Skyriaus ,,Kregždutė“ aptarnaujančio personalo darbuotojai 

 

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigybė Etatų skaičius 

1. Genė Mažylienė ūkvedė 0,5 

2. Genė Mažylienė valytoja 0,5 

3. Genė Mažylienė auklėtojo padėjėja 0,25 

4. Zita Dabožinskienė valytoja 0,25 

5. Genutė Galkontienė auklėtojo padėjėja 1 

6. Onutė Daunienė auklėtojo padėjėja 1 

7. Valerija Rupšienė auklėtojo padėjėja 1 

8. Juozas Stasiulis einamojo remonto darbininkas 0,75 

9.  Rita Čiupkovienė kiemsargė 0,5 

10. Laima Kundrotienė naktinė sargė 1 

11. Vaidas Bronušas naktinis sargas 1 

 

 

 

 



 

1.14. Dalyvavimas projektuose ir konkursuose  2016 m. 

 

Veiklos pavadinimas Rezultatas 

,,Naisių vasaros” piešinių konkursas ,,Vaikų Velykėlės‘‘ Prizai  

Respublikinis ekologinis projektas ,,Žalioji palangė” Padėkos raštai, diplomai 

Respublikinis projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ Padėkos raštas 

Dainų festivalis ,,Paukščiai“ Padėkos raštas 

Piešinių konkursas ,,Atveriu vartus į gamtą” Padėkos raštai 

Piešinių konkursas ,,Tau, mama” Padėkos raštai 

Akmenės rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

projektas ,,Noriu būti sveikas, aktyvus, saugus II“ 

450 eurų 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas ,,Mažųjų olimpiada“ Padėkos raštas 

Rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų ,,Futboliuko festivalis“  Padėkos raštas 

Konkursas ,,Velykų palangė” 70 eurų 

Respublikinis projektas ,,Savaitė be patyčių“ Padėkos raštas 

Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“ Padėkos raštas 

 

1.15. Materialinės bazės pokyčiai  2016 m.  

 

 

1.16. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos 

 

 JAV lietuviai p. J. ir L. Šalčiai skiria finansinę paramą.  

 AB „Kalcitas“ Šaltiškių molio karjeras atveža smėlio, remia technika. 

 Papilės seniūnija pagal programas numato darbus aplinkos sutvarkymui, skiria žmonių pagalbiniams 

darbams atlikti. 

 Mažeikių miškų ūkio Papilės  urėdija remia mediena.  

 UAB ,,Grūstė“ remia organizuojant šventes. 

 Įstaiga turi paramos labdaros fondą. 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS ,,KREGŽDUTĖ“ STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, 

GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS  (SSGG) 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Nuosekliai įgyvendinami veiklos prioritetai ir 

strateginiai tikslai. 

 Įstaigos geografinė padėtis sudaro sąlygas 

pažintinei kultūrinei, edukacinei veiklai plėtoti. 

 Sudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti. 

 Diegiamos ugdymo naujovės. 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

 Tėvai sistemingai informuojami apie vaiko 

daromą pažangą. 

 Sistemingas interjero, aplinkos atnaujinimas, 

 Ugdymo procese nepakankamai naudojamos 

naujovės. 

 Darbo su šeima organizavimas. 

 Dalyvavimas rajono, respublikiniuose projektuose. 

 Pedagogų gerosios darbo patirties sklaidos 

nepakankamumas. 

 Nepakankama ugdymo kokybės stebėsena ir 

kontrolė. 

 Sveikatos priežiūros organizavimas. 

 

 

Priemonės Kiekis Suma Eur 

Įrengta automobilių aikštelė  250 m² 13700 

Įrengta apsaugos sistema (apsauginė, vaizdo stebėjimo, gaisro signalizacijos) 1 9500 

Šildymo sistemos renovavimas 1 30000 

Pakeista stogo danga  1 21800 

Įrengti roletai, žaliuzės langams  30 vnt. 2400 

Kasmetinis remontas  1 2500 

Pakeista grindų danga linoleumu, klojant plokštes   145 m² 1625 

Įsigyta lauko aikštelės įrenginių  5 vnt. 6000 

Įsigyta kompiuterinės technikos 4 vnt. 2000 

Iš viso: 89.525 



 

materialinės bazės turtinimas. 

 Racionalus materialinių išteklių valdymas. 

 Internetinė prieiga visose grupėse. 

 Įdiegtas e-dienynas. 

 Kvalifikuota logopedo pagalba. 

 Geras mikroklimatas. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Racionalus e-dienyno ir IKT naudojimas siekiant 

asmeninės vaiko pažangos. 

 Skleisti gerąją patirtį. 

 Dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose 

projektuose,  programose, renginiuose. 

 Kelti pedagogų kvalifikaciją.  

 Siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp pedagogų 

ir kitų specialistų. 

 Tobulinti metodinę veiklą. 

 

 Daugėja socialinės rizikos šeimų. 

 Tėvų pasyvumas, menkas domėjimasis vaiko 

ugdymu. 

 Darbuotojų motyvacijos stoka. 

 Daugėja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

 Kasmet prastėjanti pastato būklė. 

 Nesaugus žaidimų aikštelių pagrindas. 

Tėvų bedarbystės didėjimas įtakoja socialinių 

problemų atsiradimą. 

 

III. PRIEDAI 

 

Eil. nr. Veiklos 

1.  Įstaigos filosofija, vizija, misija, tikslai ir uždaviniai 

2.  Numatomi veiklos programos įgyvendinimo rezultatai 

3.  Detalusis veiklos planas 

4.  Ugdymo proceso priežiūros planas 

5.  Metodinės grupės veiklos planas 

6.  Bendradarbiavimo su tėvais, socialiniais partneriais  planas 

7.  Kvalifikacijos tobulinimo planas 

8.  Renginių planas 

9.  Ūkinės-finansinės veiklos planas 

10.  Logopedo metinis veiklos planas 

11.  Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo planas  

12.  Veiklos plano rengimo darbo grupė 

 

 

 

 
PRITARTA                                                                                      SUDERINTA 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo                                       Gimnazijos tarybos  

metodinės grupės 2016-12-13 d.                                                       2016-12-14 d. posėdžio                                                                  
susirinkimo protokoliniu nutarimu                protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 5)                                                      

(protokolo Nr. 7)                                                   
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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 

,,KREGŽDUTĖ‘‘ VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2017 M. 

 

VIZIJA 

 

 Tapti nuolat tobulėjančia įstaiga, kurioje užtikrinamas vaikų saugumas, laiminga ir džiugi vaikystė, 

kokybiškas ugdymas. 

MISIJA  

 

 Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, sudaryti 

prielaidas tolesniam ugdymui(si) mokykloje.  

 

STRATEGINIAI TIKSLAI (2015-2017 M.) 

 

 Įstaigos modernizavimas, metodinės ir materialinės bazės turtinimas. 

 Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams. 

 Siekti, kad sveikatos ugdymas taptų viena iš svarbiausių veiklos prioritetų. 

 Skatinti įstaigos personalą nuolat tobulėti, ieškoti inovacijų, taikyti praktiniame darbe. 

 

2017 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas: užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę, taikant šiuolaikines technologijas 
ir modernius bei pažangius ugdymo metodus.  

Uždaviniai: 

1.1. Tobulinti ugdymo turinį, siekiant tikslų ir uždavinių dermės, orientuojantis į ugdymo inovacijas bei 

informacinių komunikacinių technologijų taikymą. 
1.2. Siekti individualių ir specialiųjų poreikių vaikų gebėjimų ugdymo(si), įtraukiant vaikus į prasmingą 

pažinimo, tyrinėjimų bei kūrybos procesą, skatinant jų iniciatyvumą, pasitikėjimą savimi, saviraišką. 

1.3. Bendradarbiaujant su tėvais, pedagogais, socialiniais partneriais, rengti ir įgyvendinti įvairaus lygmens 
projektus. 

 

2. Tikslas: kuriant įstaigoje sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, ugdyti sveiką, saugų, 
savarankišką, iniciatyvų, kūrybišką, laimingą vaiką. 

Uždaviniai: 

2.1. Optimizuoti vaikų sveikatos ugdymo kokybę per aktyvią vaikų veiklą, sutelkiant  

įstaigos bendruomenę sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių tvirtinimui. 
2.2. Skatinti naujų, netradicinių, vaikams priimtinų būdų ir metodų naudojimą fizinio aktyvumo poreikiui 

tenkinti, sveikatai stiprinti. 

2.3. Tobulinti vaiko sveikatos stiprinimo politiką bei gerinti įstaigos materialinę bazę, kuriant darnią ir 
modernią edukacinę aplinką. 

 

 
3. Tikslas: skatinti lyderystę įstaigoje: būti inovatyvia, sumania, atsakinga ir nuolat tobulėjančia įstaigos 

bendruomene. 

Uždaviniai: 

3.1. Reflektuoti pedagoginę veiklą ir vertinti įstaigos kaitos procesus. 
3.2. Kelti pedagogų kvalifikaciją, siekiant geresnių ugdymo rezultatų bei tobulinant bendrąsias, profesines ir 

specialiąsias kompetencijas. 

3.3. Ugdyti ir puoselėti įstaigos bendruomenės gebėjimą atsakingai dirbti, tinkamai bendrauti ir 
bendradarbiauti, atsakyti už įstaigos veiklos ir vaikų ugdymo(si ) sėkmę. 
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NUMATOMI  2017 M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

Įgyvendinus tikslus ir uždavinius bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai įstaigos veiklos pokyčiai: 

 

 Užtikrinta ugdymo paslaugų kokybė. 

 Saugi, palanki vaikų sveikatai aplinka, sudarytos palankios sąlygos sveikatos saugojimo 

kompetencijos įgūdžių įtvirtinimui. 

 Tobulėjanti ikimokyklinės įstaigos bendravimo ir bendradarbiavimo su vaikų tėvais, 

socialiniais partneriais sistema. 

 Kompetetingi auklėtojai, taikantys šiuolaikines ugdymo technologijas, inovacijas, aktyvius 

ugdymo metodus.  

 Atsakingai panaudojus įstaigos žmogiškuosius, materialinius, finansinius išteklius, bus 

modernizuota saugi ir kokybiška vaikų edukacinė aplinka, tenkinanti ugdytinių poreikius. 

 

 

 

 

 

 


