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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

SKYRIAUS ,,KREGŽDUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Bendroji dalis 
 

 1.1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ 
(toliau – skyrius) 2018 metų veiklos planas (toliau – planas), sudarytas atsižvelgus į strateginį 

gimnazijos planą 2018-2020 m., veiklos įsivertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius ir 
nustato metinius skyriaus 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 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įgijimas, vykdomas neformalusis švietimas, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudojami švietimui skirti ištekliai. 

 1.3.Planas parengtas atsižvelgus į Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginį 

plėtros planą.  
 1.4. Planą įgyvendins Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

,,Kregždutė“ pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai, tėvai. 
1.5. 2018 m. veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, planas aptartas 

savivaldos institucijose. 

1.6. Ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Kregždutė“  2017 metams buvo išsikėlęs sekančius 

tikslus: 

 Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę.  

 Kurti įstaigoje sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.  
 Skatinti lyderystę įstaigoje: būti inovatyvia, sumania, atsakinga ir nuolat tobulėjančia 

įstaigos bendruomene. 
1.7. Įgyvendinant 2017 m. numatytus tikslus atlikome šias veiklas ir priemones: 

 

Siekiant užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę, numatyti 

konkretūs uždaviniai: tobulinti ugdymo turinį, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą  bei 

bendradarbiaujant su tėvais, pedagogais, socialiniais partneriais, rengti ir įgyvendinti įvairaus 

lygmens projektus. Sėkmingai buvo vykdomos pirmojo uždavinio – tobulinti ugdymo turinį, 

siekiant tikslų ir uždavinių dermės, orientuojantis į ugdymo inovacijas bei informacinių 

komunikacinių technologijų taikymą priemonės. Ugdymas vyko pagal atnaujintą ikimokyklinio 

ugdymo programą ,,Papilės takeliais“ bei Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Į  ugdymo 

turinį integruotos tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“, 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programos. Ugdymo procese ugdytinių eksperimentavimui, kūrybiškumo ir smulkiosios 

motorikos lavinimui pedagogai aktyviai naudojo šviesos stalą, interaktyvią lentą, sukaupė užduočių 

bazę, sukūrė metodinių priemonių, kurias demonstravo gimnazijoje vykusioje parodoje (A. 

Jankaitienė). Vyko gerosios patirties sklaida. Auklėtojos V. Mažylienė, A. Jankaitienė  vedė atviras 

veiklas, kuriose dalijosi darbo su IKT, interaktyvia SMART lenta patirtimi. Siekiant užtikrinti 

ugdymo(si) ir pasiekimų kokybę metodinės grupės susirinkimuose pedagogai nagrinėjo ugdymo 

turinį reglamentuojančius dokumentus. Parengtas ir patvirtintas ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

,,Kregždutė“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų 



 

informavimo tvarkos aprašas. Priešmokyklinio ugdymo  pedagogai sėkmingai naudojo e-dienyną 

TAMO, tęsdami bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, vykdydami  jų švietimą bei informavimą. 

 Tobulinant ugdymo turinį,  aktyviai bendradarbiauta su tėvais,  socialiniais partneriais, 

rengti ir įgyvendinti įvairaus lygmens rajono, respublikos, tarptautiniai bei trumpalaikiai ir 

ilgalaikiai įstaigos projektai:  tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio 

švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, respublikiniai projektai  „Vaikų Velykėlės 

2017“,  ,,Rudens Mandala“, Vilniaus universiteto botanikos sodo ekologinis  konkursas „Mano 

žalioji palangė“.  Darželis puoselėjo ryšius su rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis,  neįgaliųjų 

klubu ,,Parama“, ,,Akmenės cementas“ futbolo komanda, miestelio K. Narščiaus biblioteka, Simono 

Daukanto muziejumi. Užmegzti ryšiai bei pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su  ,,Kregždutės“ 

vardą turinčiomis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 

Didelis dėmesys skirtas ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(-si) poreikių. 

Gimnazijos VGK svarstėme švietimo pagalbos teikimo, saugios, mobilios, palankios bei 

aktyvinančios vaiko     ugdymo(si) aplinkos kūrimo, prevencinio darbo klausimus. Vykdytas 

prasmingas pažinimo, tyrinėjimų, kūrybos procesas, skatinant vaikų  iniciatyvumą, pasitikėjimą 

savimi, saviraišką. Įstaigoje aktyviai veiklą vykdė Meno studija (neformaliojo ugdymo (dailės) 

mokytoja A. Jankaitienė), surengusi 8 vaikų darbų parodas, su ugdytiniais dalyvavusi įstaigos bei 

miestelio parodose, konferencijose, konkursuose.  12 vaikų muzikinius įgūdžius lavino Ventos 

muzikos mokyklos ankstyvojo amžiaus vaikų muzikinio ugdymo grupėje. Priešmokyklinio ugdymo 

vaikai aktyviai dalyvavo ir sėkmingai pasirodė rajoninėse šaškių, ,,Mažųjų olimpiada“,  ,,Futbolo 

žvaigždė“ varžybose (Z. Dabožinskienė).  

 Vaikų veikla viešinta įstaigos internetinėje svetainėje www.papilesgimnazija.lt, įstaigos 

veidaknygėje,  tinklalapiuose www.akmene.lt,  www.papile.lt. Pedagogai informacija dalijosi 

rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, įstaigos ir 

grupių lankstinukuose, informaciniuose stenduose.  

Kliuviniai: didelis vaikų sergamumas įtakojo ugdymo kokybės rezultatus. Pedagogų 
iniciatyvumo trūkumas naudojant šiuolaikines technologijas ir modernius bei pažangius ugdymo 
metodus. Yra dalis tėvų, nesidominčių vaikų ugdymu. Neturint specialiojo pedagogo, ugdymo 
procese neišnaudotos galimybės ir pastangos ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi 
poreikių. 

  
Kuriant įstaigoje sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, sėkmingai 

vykdytos numatytos priemonės šio tikslo uždavinių įgyvendinimui.  Bendradarbiaujant su tėvais, 
socialiniais partneriais, specialistais ugdyti vaikų saugumo ir sveikatos stiprinimo įgūdžiai 
organizuojant sveikos gyvensenos akcijas, sportines pramogas,  išvykas, varžybas, žygius 
pėsčiomis, edukacines veiklas. Plėtojant teisingą supratimą apie saugų elgesį, atliktos civilinės 
saugos evakuacijos pratybos, suorganizuotas susitikimas su viešosios policijos skyriaus pareigūnais 
bei jų bičiuliu Amsiu.  Dalyvauta Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje ir 
Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. 

Siekiant populiarinti aktyvų vaikų ir tėvų judėjimą, formuoti sveiką požiūrį į kūno kultūrą ir 

stiprinant bendravimą ir bendradarbiavimą su vaiko šeima,  suorganizuoti  sporto užsiėmimai 

vaikams ir tėvams (FK ,,Akmenės cementas“ narys V. Rubel),  įvykdytas savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas  ,,Noriu būti sveikas, aktyvus, saugus 3” (R. 

Lupeikienė), prisijungta prie sveikatos stiprinimo projekto  „Sveikatiada” (VSP specialistė D. 

Raugienė). Tai sudarė galimybę telkti bendruomenę saugios ir sveikatą stiprinančios ugdymo(-si) 

aplinkos kūrimui.  

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. Atnaujinti dokumentai, užtikrinantys 

vaikų sveikatos priežiūrą įstaigoje. PPT psichologė R. Mokusienė bendruomenei skaitė paskaitą 

apie emocinio intelekto ugdymą, pedagogams organizavo refleksijos užsiėmimą.  

Darželyje  kuriama darni ir moderni edukacinė aplinka. 2017  metais savivaldybės lėšomis 

atlikta dalinė vidaus patalpų renovacija: sutvarkyti trijų grupių sanitariniai mazgai, laiptinės, 

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


 

pakeista grindų danga, sumontuotos pakabinamos lubos. Visos patalpos atitinka  HN75: 2016 

reikalavimus. Kompiuterizuotos visų grupių auklėtojų, metodinio kabineto, logopedo, neformaliojo 

ugdymo mokytojo, ūkvedžio darbo vietos. Ugdymo procese  naudojama interaktyvi lenta, 3 

projektoriai, filmavimo kamera, fotoaparatas, 8 nešiojami, 4 stacionarūs kompiuteriai, 10 

spausdintuvų. Visose patalpose veikia internetas. Atnaujintos grupių edukacinės aplinkos – įsigyta 

naujų baldų (komodų, spintų, stalčių blokų), sportinio inventoriaus.  Tinkamai ugdymo aplinkai 

užtikrinti grupės nuolat aprūpinamos ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui reikalingomis 

priemonėmis. Įsigyta žaislų, spaudinių, rašomųjų lentų, magnetola. Rėmėjų lėšomis įrengtos 

žaliuzės.   

 Didelis dėmesys skirtas vaikų saugios aplinkos užtikrinimui. Atlikta žaidimų aikštelės 

metinė kontrolė,  kurios metu nustatyti įrangos gedimai, nusidėvėjimo vietos ir galimai pavojingi 

sveikatai įrangos trūkumai. Išmontuoti seni, HN neatitinkantys įrenginiai, įrengtas smūgį sugerianti 

danga. Rėmėjų lėšomis apskardinta plytinė tvora, pavyzdingai tvarkoma aplinka. 2017 m. įstaiga 

gražiausiai tvarkomų švietimo ir ugdymo įstaigų kategorijoje tapo nugalėtoja.  

Kliuviniai: dėl lėšų trūkumo  iki galo nesutvarkyta žaidimų aikštelė, liko nepakeista 120 m 

tvoros.  Trūksta sporto būrelių, kurių labai pageidauja vaikų tėveliai.  

 

Siekėme tapti inovatyvia, sumania, atsakinga ir nuolat tobulėjančia įstaigos 

bendruomene. Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyti uždaviniai: reflektuoti pedagoginę veiklą ir 

vertinti įstaigos kaitos procesus, kelti pedagogų kvalifikaciją, ugdyti ir puoselėti įstaigos 

bendruomenės gebėjimą atsakingai dirbti, tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti, atsakyti už įstaigos 

veiklos ir vaikų ugdymo(si) sėkmę. 

Nuolat analizuotas  įstaigos ugdymo procesas  numatant tobulinimo būdus. Atliktos 

apklausos, tyrimai.  Atlikus platųjį auditą, nustatytos stipriosios pusės – vadovo veiklos 

veiksmingumas,  vidaus auditas, vaiko teisių garantavimas ir tobulintinos sritys – vaiko pasiekimų 

kokybė, vaiko poreikių tenkinimas. Siekiant gilinti pedagogų veiklos reflektavimo kompetenciją, 

parengtas ir patvirtintas Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, veiklos vertinimo ir įsivertinimo, 

Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai. Vyko pedagogų veiklos 

stebėsena,  parengtų veiklos įsivertinimo anketų analizė ir aptarimas. Numatytos pedagogų 

tobulėjimo kryptys, parengtas kvalifikacijos tobulinimo  planas.  

2017 metais buvo atnaujintos darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareigybių aprašymai. 

Skatinti gerai dirbantys darbuotojai:  už inovatyvių įdėjų skatinimą bendruomenės šventėje ,,Gilės“ 

nominacija įteikta skyriaus vadovei R. Lupeikienei ir neformaliojo ugdymo (dailės) mokytojai A. 

Jankaitienei. Už nuoširdų ir ilgametį darbą rajono mero padėka apdovanota auklėtoja R. Gricienė.  

 Efektyviai ir įvairiapusiškai išnaudotos kvalifikacijos tobulinimo galimybės. Dalintasi gerąja 

patirtimi, parengti ir pristatyti pranešimai konferencijose (Z. Dabožinskienė), rajono ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinėje dienoje (O. Ąžuolaitė),  metodinės grupės susirinkimuose (A. 

Statkienė, A. Jankaitienė. Z. Dabožiskienė), gimnazijos bei pedagogų tarybos posėdžiuose  (R. 

Lupeikienė).  Pedagogai per metus seminaruose ir kursuose kvalifikaciją kėlė 43 dienas, arba 234 

val. Dalį seminarų išklausė virtualioje aplinkoje www.vma.lt, kurie buvo nemokami. 

Įstaigos bendruomenė sprendė aktualius klausimus, išsakė savo pageidavimus ir lūkesčius. 

Tėvų komitetas susirinkimuose sprendė vaikų mitybos, ugdymo, aplinkos gerinimo, fiksuoto 

mokesčio lėšų tikslingo panaudojimo, šventinių renginių organizavimo klausimus. Bendruomenė 

aktyviai dalyvavo visuotiniuose susirinkimuose, kuriuose išklausė veiklos bei finansines ataskaitas. 

Darbuotojų informaciniuose pasitarimuose efektyviai spręsti klausimai dėl sveikos ir saugios 

ugdymo aplinkos gerinimo, lėšų, gautų iš  2 % grąžintinų gyventojų pajamų mokesčio, tikslingo 

panaudojimo.   

Nuolat bendradarbiaujama su gimnazijos administracija, pedagogais, savivaldos institucijų 

atstovais, sprendžiamos aktualios įstaigos problemos, numatomos valdymo ir ugdymo alternatyvos.  

Du kartus metuose organizuojamas susitikimas su  būsimų pirmokų mokytojomis aptarti 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermę, vaikų rengimo mokyklai sėkmes ir 

nesėkmes.  

http://www.vma.lt/


 

2017 m. įstaiga siekė atvirumo kaitai, ieškodama inovatyvių ir modernių ugdymo metodų, 

pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, toliau sėkmingai įgyvendindama besimokančios 

organizacijos modelį.  

 Kliuviniai: ikimokyklinio ugdymo pedagogams mažai organizuojama seminarų Akmenės 

jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre, tenka vykti į kitus miestus. Pedagogai respublikinėse 

konferencijose nereprezentuoja įstaigos, dalyvauja kaip dalyviai, bet ne kaip pranešėjai.  

 

 1.8. Dalyvavimas projektuose ir konkursuose  2017 m. 

 

Veiklos pavadinimas Rezultatas 

Akmenės rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų ,,Futbolo žvaigždė“  III vieta 

Akmenės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

šaškių varžybos 

I vieta 

Respublikinis projektas ,,Vaikų Velykėlės 2017‘‘ Prizai  

Respublikinis ekologinis konkursas  ,,Mano žalioji palangė” Padėkos raštai 

Respublikinis projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per 

Lietuvą“ 

Padėkos raštas 

Respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ Padėkos raštas 

Respublikinis kūrybinis projektas ,,Rudens Mandala“ 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 3“ 

400 eurų 

Respublikinis projektas ,,Savaitė be patyčių“ Padėkos raštas 

Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“ Padėkos raštas, gauti taškai 

Respublikinis projektas ,,Savaitė be patyčių“ Padėkos raštas 

Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“ Padėkos raštas, gauti taškai 

Respublikinis Tolerancijos projektas Padėkos raštas 

 

Taip pat dalyvaujame ES programose  „Pienas vaikams“ , „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokykloje“. 

 

1.9. Vaikų skaičius grupėse (09-01) 

 

Metai Ankstyvojo amžiaus 

gr. 

Ikimokyklinio amžiaus 

gr. 

Priešmokyklinio amžiaus 

gr. 

2017 

(2016) 

15 (13) 49 (52) 25 (24) 

    

1.10. Priešmokyklinės grupės ugdytinių, gyvenančių toliau kaip 3 km ir pavežamų į 

skyrių skaičius 

 

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

2017 

(2016) 

10 (12) 100 % (100 %) 

 

 1.11. Pagalba vaikui (logopedo) 

 

Metai Etatai Pareigybių skaičius Vaikų skaičius 

2017 (2016) 0,5 (0,5) 1 (1) 29 (26) 

 

 1.12. Skyriaus socialinis kontekstas 



 

 

Socialinis kontekstas 2017 (2016) 

Vaikai, likę be tėvų globos - (1) 

Rizikos grupės vaikų skaičius 8 (6) 

Nemokamai maitinamų vaikų skaičius 9 (12) 

Vaikai iš daugiavaikių šeimų 32 (29) 

 

1.13. Skyriaus ,,Kregždutė“ pedagoginiai darbuotojai 

 

Eil. 

nr. 

Vardas, pavardė Pareigybė Etatų 

skaičius 

1. Roma Lupeikienė Švietimo padalinio (ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

,,Kregždutė“) vadovas 

1 

2. Vida Mažylienė Auklėtojas 1 

3. Aušra Jankaitienė Auklėtojas 0,55 

4. Aušra Jankaitienė Neformalaus švietimo (dailės) mokytojas 0,25 

5. Dalė Petrikauskienė Auklėtojas 1 

6. Ramutė Gricienė Auklėtojas 1 

7. Dovilė Joniškienė Auklėtojas 1 

8. Odeta Ąžuolaitė Auklėtojas 0,5 

9. Odeta Ąžuolaitė Neformalaus švietimo (muzikos mokymas) mokytojas  0,5 

10. Zita Dabožinskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1 

11. Audronė Statkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,05 

12. Marija Kazlauskienė Logopedas 0,5 

13. Kristina Puzarienė Metodininkas 0,5 

14. Rima Juškuvienė Neformalaus švietimo (šokio) mokytojas 0,25 

   10,1 

 

1.14. Skyriaus ,,Kregždutė“ aptarnaujančio personalo darbuotojai 

 

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigybė Etatų skaičius 

1. Genė Mažylienė Ūkvedys 0,5 

2. Genė Mažylienė Tarnybinių patalpų valytojas 0,5 

3. Genė Mažylienė Sandėlininkas 0,25 

4. Laima Kondrotienė Tarnybinių patalpų valytojas 0,25 

5. Laima Kundrotienė Auklėtojo padėjėjas 0,5 

6. Genutė Galkontienė Auklėtojo padėjėjas 1 

7. Onutė Daunienė Auklėtojo padėjėjas 1 

8. Valerija Rupšienė Auklėtojo padėjėjas 1 

9.  Juozas Stasiulis Einamojo remonto darbininkas 0,75 

10. Rita Čiupkovienė Kiemsargis 0,5 

   6,25 

 

 1.15. Materialinės bazės pokyčiai  2017 m.  

 

Priemonės Kiekis Suma Eur 

Dalinė vidaus patalpų renovacija (grindų keitimas, sienų dažymas, WC  

mazgai, laiptinės) 

1 49000 

Įrengtos žaliuzės langams (Fondo lėšos) 33 vnt. 1910 

Pakeista grindų danga (linoleumu, klojant plokštes)  157 m² 2000 

Įrengta smūgį silpninanti žaidimų aikštelė 120 m² 5848 

 58758 



 

 

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 

 Vaiko teisių, saugumo užtikrinimas. 

 Metodinė pagalba planuojant. 

 Diegiamos ugdymo naujovės. 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

 Geras mikroklimatas, demokratiška 

atmosfera. 

 Tėvai sistemingai informuojami apie 

vaiko daromą pažangą, sudaromos 

prielaidos tęstinumui šeimoje. 

 Tradicijų puoselėjimas. 

 Galimybių tobulėti sudarymas. 

 Pastato modernizavimas. 

 Įstaigos geografinė padėtis sudaro 

sąlygas pažintinei, kultūrinei, edukacinei 

veiklai plėtoti. 

 Vaiko pasiekimų kokybė. 

 Pedagogų iniciatyvumo trūkumas 

rengiant projektus, programas. 

 Nepakankamas IKT panaudojimas  

ugdomojoje veikloje. 

 Ribotos galimybės įsteigti įstaigoje 

pageidaujamų specialistų etatus. 

 Psichologinė, socialinė pagalba. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Šeimos informavimo apie vaiką 
procedūrų kokybė.  

 Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė.   

 Lygių galimybių suteikimas ir 

teisingumas.  

 Vaiko teisių atspindėjimas įstaigos 

veiklos dokumentuose. 

 Projektinė veikla. 

 Elektroninis dienynas.  

 Lauko erdvių išnaudojimas.  

 Rinktis darbo kryptis, veiklos prioritetus, 

dalyvauti metodinėje veikloje. 

 Racionalus ugdymo procesui skirtų lėšų 

panaudojimas. 

 Blogėjanti vaikų sveikata.  

 Didėjantis skaičius šeimų, kurioms 

reikalinga socialinė parama.  

 Maži pedagogų ir kitų specialistų 

atlyginimai, kurie įtakoja motyvaciją. 

 Pedagogų amžius (tėvų požiūriu). 

 Minimali tėvų pagalba vaikui. 

 

III. VEIKLOS PRIORITETAI, VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2018 M. 

 

Veiklos prioritetai   

 



 

 Ugdymo(si) kokybės gerinimas plėtojant vaikų kūrybiškumą, saugumą, sveiką gyvenimą. 

 

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  (2018-2020 m.) 

 

 Užtikrinti kokybišką ugdymą(si). 

 Kurti saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką. 

 

2018 metų tikslai 

 

 Tobulinti ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ veiklą, siekiant kokybiško ugdymo, 

programų įgyvendinimo, grindžiamo nuolatiniu pedagogų ir tėvų bendradarbiavimu. 

 Kurti saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką. 

 

IV. NUMATOMI  2018 M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

Įgyvendinus tikslus ir uždavinius bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai įstaigos veiklos 

pokyčiai: 

 

 Užtikrinta ugdymo paslaugų kokybė. 

 Moderni, saugi ir palanki vaikų sveikatai aplinka. 

 Tobulėjanti ikimokyklinės įstaigos bendravimo ir bendradarbiavimo su vaikų tėvais, 

socialiniais partneriais sistema. 

 

V. PRIEDAI 

 

Eil. nr. Veiklos 

1.  Detalusis veiklos planas 

2.  Ugdymo proceso priežiūros planas 

3.  Bendradarbiavimo su tėvais, socialiniais partneriais  planas 

4.  Kvalifikacijos tobulinimo planas 

5.  Renginių planas 

6.  Ūkinės-finansinės veiklos planas 

7.  Logopedo metinis veiklos planas 

8.  Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo planas  

 

 
SUDERINTA                                                                                   SUDERINTA 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo                                       Gimnazijos tarybos  

metodinės grupės 2017-12-18                                                           2017-12-18  posėdžio                                                                  
susirinkimo protokoliniu nutarimu                               protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 6)          

(protokolo Nr. 5)                                                                                                      

 

 

 



 

 

 


