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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO  

SKYRIAUS ,,KREGŽDUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 
 
  1.1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ (toliau – skyrius) 2019 metų veiklos planas (toliau – 

planas), parengtas išanalizavus skyriaus 2018 metų veiklos plano įvykdymą, atsižvelgus į gimnazijos strateginį planą 2018-2020 m., veiklos įsivertinimo 

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

  1.2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo   paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės 

reikmes, tenkinti vaikų ugdymosi poreikius ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui 

skirtus išteklius. 

  1.3.  2019 m. veiklos planą rengė direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-260 ,,Dėl darbo grupės sudarymo 2019 m. veiklos planui 

parengti“ darbo grupės atsakingi asmenys. Planas aptartas savivaldos institucijose. 

  1.4. 2019 m. veiklos planą įgyvendins ikimokyklinio ugdymo skyriaus  administracija, pedagogai, kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys 

specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai, socialiniai partneriai. 

  1.5.  Ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Kregždutė“  2018 metams buvo išsikėlęs sekančius tikslus:   

  1.5.1. Tobulinti ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ veiklą, siekiant kokybiško ugdymo, programų įgyvendinimo, grindžiamo nuolatiniu 

pedagogų ir tėvų bendradarbiavimu. 

  1.5.2. Kurti saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 

I tikslas: Tobulinti ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ veiklą, siekiant kokybiško ugdymo, programų įgyvendinimo, grindžiamo 

nuolatiniu pedagogų ir tėvų bendradarbiavimu. 

 

Uždaviniai Vykdyta veikla 

1. Tobulinti ugdymo procesą 

individualizuojant ir 

diferencijuojant ugdymą, 

vertinimo sistemą. 

Sudarytos sąlygos ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Papilės takeliais” bei Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą. Parengtas ir patvirtintas priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (2018-09-03 

direktoriaus įsakymu Nr. V-224). 

Į  ugdymo turinį integruotos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo“, tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo „Zipio draugai“ programos. 

2017-2018 m.m. 22 ugdytiniams, turintiems kalbos, komunikacijos,  įvairaus lygio specialiųjų ugdymosi poreikių, 

teikta kvalifikuota logopedo pagalba. 6 vaikams sutrikimas pašalintas, 17 vaikų - dalinai pašalintas, 6 - nepašalintas. 

2018-2019 m.m. nuo spalio mėn.1 d. savivaldybės tarybos sprendimu padidinus logopedo etatą, pagalba teikiama 30 

vaikų.  

Pagal sudarytą veiklų tvarkaraštį vykdytos kalbinių ir muzikinių gebėjimų integruotos veiklos. Diferencijavimo ir 

individualizavimo galimybės demonstruotos atviroje veikloje ,,Atidarykim tautosakos skrynią“. 

Pagal pedagoginės priežiūros stebėsenos planą, lankytasi 14 ugdomųjų veiklų grupėse, logopedo veiklose.  Fiksuoti ir 

aptarti ugdymo turinio pritaikymo pagal vaikų poreikius, gebėjimus, turimą patirtį, pagalbos vaikui teikimo 

efektyvumo rezultatai. Sistemingai analizuotas ugdymo planų ir metinių veiklos uždavinių įgyvendinimas. Pastebėjus, 

kad ikimokyklinio ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas labiau  orientuotas padėti sunkumų 

turintiems ar patiriantiems ugdytiniams, mažiau individualizuojant jas gabiems vaikams, su pedagogais aptarta 

įvairesnių mokymo(si) formų bei metodų, papildomo savarankiško mokymos(is) taikymo galimybės. Vieningai 

sutarta, kad reikia tobulinti individualizavimo, diferencijavimo, veiklos planavimo įgūdžius. 

Remiantis stebėtų ugdomųjų veiklų protokolais, 90% veiklų sukuriamas darbingas mikroklimatas, pastebimas vaikų 

ugdymo(si) pasiekimų augimas. 

Vykdant vaikų vertinimą vadovautasi  Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

,,Kregždutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo tvarkos 

aprašu. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas vykdytas du kartus per metus. Vertinime dalyvavo logopedas, 

neformaliojo ugdymo mokytojai. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėse  papildomai vykdyti  tarpiniai vertinimai (testas).  

Į vertinimo procesą pavyko įtraukti 25% ugdytinių tėvų, kurie atsakingiau ėmė vertinti savo vaidmenį ugdymo 

procese.  

Vaikų ugdymo( si) rezultatai analizuoti ir aptarti metodinės grupės susirinkimuose, individualiai su tėvais, būsimų 



 

pirmokų mokytojais.  

Tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu aptarti vaikų brandumo mokyklai klausimai.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei pradinių klasių mokytojų metodinių grupių susirinkime aptarta 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermė, vertinimo objektyvumas, susitarta dėl vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tobulinimo prioritetų, priešmokyklinio ugdymo mokytojų rengiamų rekomendacijų tikslumo. 

 

2. Tobulinti ugdymo procesą 

stiprinant vaikų socialinę, 

kompetenciją. 

Grupėse atnaujintos (arba įkurtos) edukacinės erdvės vaikų socialinių įgūdžių ugdymui. 

Įgyvendinama tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ („Bitučių“ gr.) 

Ikimokyklinio  amžiaus vaikų grupė „Boružėlės“ įsijungė į respublikinį – prevencinį projektą  „Žaidimai moko“.  

Didesnis dėmesys skirtas vaikų savitvardos, emocijų raiškos, pasitikėjimo įgūdžiams ugdyti. Vaikų elgesio problemos, 

konfliktų sprendimo būdai spręsti  VGK susirinkimuose. 

Skatinamas vaikų kūrybiškumas, iniciatyvumas, pasitikėjimas savimi, saviraiška. Aktyviai veiklą vykdė Meno 

studija, surengusi 4 vaikų darbų parodas, su ugdytiniais dalyvavusi įstaigos bei miestelio bendrose veiklose, 

konferencijose.   

100% ugdytiniai dalyvavo rajone organizuojamuose renginiuose. 

95% įvykdytas renginių planas. Organizuojant renginius orientuotasi į jų kokybę.   

Dalyvauta miestelio šventėse, pilietiškumo akcijose, bendruomenės padėkos dienos renginyje. 

Darželyje lankėsi teatrų grupės su spektakliais: ,,Mergaitė Doli saldainių šalyje“, „Vabalo Džojaus nuotykiai“, 

,,Grybautojai ir zuikis“. 

Užmegzti ir plėtojami nauji bendradarbiavimo ryšiai su įvairių sričių specialistais: policijos, karo tarnybos ir kt.  

Organizuotos veiklos netradicinėse aplinkose: darželio seklyčioje, S. Daukanto muziejuje, parke, K. Narščiaus 

bibliotekoje, gaisrinėje, vaistinėje „Camelia“ ir kt.  

Vykdyti prevenciniai ,,Veiksmo savaitės be patyčių” suplanuoti renginiai su neįgaliųjų klubo „Parama“ nariais. 

Skatinome pozityvų elgesį vaikų tarpe, mokėme kultūringo bendravimo principų. 

Organizuota Tolerancijos diena su Šiaulių r. Kuršėnų l/d ,,Nykštukas“ ugdytiniais.  

Organizuotos edukacinės išvykos vaikams į už įstaigos ribų esančius objektus – muziejus, Ventos regioninį parką, 

alpakų auginimo ūkį Dargužių k., Akmenės rajono centrą, Šiaulių miestą. 

Dalyvauta pilietiškumo akcijose „Atmintis gyva, nes liudija“, „Dovanoju trispalvę“, „Darom 2018“.  

Užmegzti ryšiai bei pasirašyta sutartis su Šiaulių r. Kuršėnų l/d ,,Nykštukas“. 

Bendradarbiavimas tęsiasi su  ,,Kregždutės“ vardą turinčiomis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 

100% pedagogų dalyvavo mokymuose pagal projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“.  

 



 

3. Reflektuoti praktinės veiklos 

kokybę atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimus ir aprašo rezultatus. 

2018-01-03 metodinės grupės susirinkimo protokoliniu nutarimu (protokolo Nr.1) pradėtas įstaigos vidaus giluminis 

auditas pasirenkant  3.2. rodiklį „Vaiko ugdymosi pasiekimai“. Su išvadomis ir parengtomis rekomendacijomis 

supažindinti pedagogai, bendruomenė. 

Tobulėjo įstaigos pedagogų gebėjimai įsivertinti savo veiklą. 

Mokslo metų pabaigoje visų grupių pedagogai parengė programų įgyvendinimo ataskaitas, analizuodami savo grupės 

ugdymo kokybę, atskleisdami ugdymo turinio įvairovę, metodus, būdus ir sąlygas jiems įgyvendinti bei numatydami 

profesinės kompetencijos tobulėjimo perspektyvas.  

Pateiktos rekomendacijos pedagogams dėl vaikų asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir gautos informacijos 

analizavimo bei panaudojimo ugdymo procesui gerinti. 

Pedagogai ugdė gebėjimus reflektuoti savo praktinės veiklos kokybę atsižvelgiant į vaikų pasiekimus, taikant 

pasiekimų aprašo rezultatus. 

VGK posėdžiuose analizuotos  priežastys ir  trukdžiai, įtakojantys silpnus vaikų ugdymosi pasiekimus ir pažangą. 

Aktyviai bendradarbiauta su paramos šeimai centro darbuotojais dėl vaikų elgesio problemų, tėvų taikomų auklėjimo 

stilių.  

Akmenės rajono PPT penkiems vaikams nustatyti dideli specialieji poreikiai, dviems vaikams tyrimas tęsiamas. 

 

4. Siekti aktyvesnio tėvų 

įsitraukimo į švietimo veiklas, 

geresnio tarpusavio 

bendradarbiavimo. 

Atliktos anketinės tėvų apklausos: dėl veiklos ir ugdymo kokybės gerinimo, dėl informavimo būdų ir formų, dėl vaikų 

lankomumo. Numatytos perspektyvos tobulėjimui ir ugdymo kokybės gerinimui.  

58 % tėvų lankėsi Atvirų durų savaitės veiklose ir stebėjo vaiko ugdymo(si) galimybes grupėje, 4 tėvai patys vedė 

užsiėmimus, netradicines veiklas. 

Tėvai aktyviai dalyvavo renginiuose: Advento vakaronėse, Kalėdiniuose renginiuose, Mamyčių šventėje,  dirbtuvėlėse  

„Molinukų Kalėdos“, „Molinukų Velykos“. 

Lyginant su praėjusiais metais, 25% didesnis tėvų aktyvumas dalyvaujant visuotiniuose ir grupių susirinkimuose.  

Sistemingai vykdytas tėvų švietimas. Psichologė R. Mokusienė visuotiniame tėvų susirinkime skaitė paskaitą apie 

emocinio intelekto ugdymo šeimoje pagrindus, vyko praktiniai mokymai tėvams pagal projektą „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“.  

Logopedė M. Kazlauskienė tėvams teikė konsultacijas,  supažindino kaip ugdyti vaiką namuose šalinant kalbos ir 

komunikacijos sutrikimus, organizavo atviras logopedines pratybas.  

VSP specialistė D. Raugienė rengė vaikų sergamumo ataskaitas ir analizę, vykdė švietėjišką veiklą vaikų sveikatos  

saugojimo ir stiprinimo klausimais. Priešmokyklinio ugdymo  pedagogai sėkmingai naudojo e-dienyną TAMO, prie 

kurio jungėsi 71,43 % tėvų.  

Ikimokyklinio ugdymo vaikų tėvams apie vaikų individualius pasiekimus pedagogai rengė mėnesio veiklos ataskaitas, 

su kuriomis jie supažindinti pasirašytinai.  

Įstaigoje nuolat tobulinama tėvų informavimo sistema: vaikų veikla, pasiekimai viešinami įstaigos internetinėje 

svetainėje www.papilesgimnazija.lt, įstaigos veidaknygėje,  tinklalapiuose www.akmene.lt. Pedagogai informacija  

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


 

 

dalijosi rajoniniame laikraštyje „Vienybė“. Bendruose ir grupių informaciniuose stenduose skelbiama informacija apie 

vykstančius susitikimus ir bendruomenės renginius, aktualūs pedagoginiai, psichologiniai, medicininiai straipsniai, 

dokumentai.  

Informacija pateikiama ir el. paštu.  

Bendradarbiaujant su tėvais, pedagogais, socialiniais partneriais  rengti ir įgyvendinti įvairaus lygmens projektai (1.6. 

lentelė). 

5. Stiprinti pedagogų profesinę 

kompetenciją ugdymo proceso 

organizavimo įvairovės 

galimybių srityje. 

Vyko sistemingas pedagogų profesinis tobulėjimas pozityviai įtakojęs ugdymo turinio kaitą ir darbo kokybę.  

Kvalifikacijos kėlimo klausimai spręsti Mokytojų atestacijos komisijos posėdžiuose, numatytos perspektyvos. 

Visiems pedagogams sudarytos sąlygos dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, galimybės skleisti ir perimti 

gerąją darbo patirtį.  

Lyginant su praėjusiais metais 15 % daugiau pedagogai išklausė valandų kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

seminaruose, konferencijose. Vadovas baigė neformaliosios švietimo lyderystės programos modulį ,,Švietimo 

lyderystės samprata” (projektas ,,Lyderių laikas 3”). 

Vestos trys gerosios darbo patirties atviros veiklos kolega-kolegai, peržiūrėta ir aptarta filmuota ugdymo veikla.  

Bendradarbiaujant su rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogais dalintasi gerąja patirtimi, stebėtos ugdomosios veiklos 

jų įstaigose.  

Pedagogai vykdė patirties sklaidą, organizavo šventes ir renginius. Organizuotas tradicinis rajono ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų ugdytinių meninio skaitymo konkursas ,,Gimtine mano, esi gražiausia“. 

Vyko suplanuoti metodinės grupės susirinkimai. Dviejuose iš jų dalyvavo gimnazijos administracija, pradinių klasių 

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.  

Tęsiamas informacinių technologijų (interaktyvios lentos, filmavimo kameros, šviesos stalo ir kt.) įsisavinimas,  

informacinių įrangų atnaujinimas, papildymas (multimedijos, laminatorius, skeneris). 

Grupėse pedagogai naudojosi nešiojamais kompiuteriais, belaidžio interneto ryšio technologijomis. 

Sistemingai vykdoma vadybinė ir metodinė pagalba, sudarytos sąlygos vystytis mentorystei, todėl atsiskleidė 

pedagogų profesinis sugebėjimas  lanksčiau modeliuoti ir organizuoti ugdymo procesą.  

Kiekvienas pedagogas parengė individualų savo mokslo metų veiklos įsivertinimą (savianalizę).  

 

Kliuviniai. Tėvų dalyvavimas įsivertinimo procese yra vangus. Nepakankamai skiriama lėšų inovatyvioms veikloms skirtų erdvių įrengimui. Kokybiškam 

ugdymui ir objektyviam vertinimo procesui  ikimokyklinio ugdymo grupėse trukdo didelis ugdomų vaikų skaičius, neįdiegtas ikimokyklinio ugdymo e-

dienynas.  

 

 

 

 



 

II tikslas: Kurti saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką. 

 

Uždaviniai Vykdyta veikla 

1. Kurti, turtinti ir plėtoti 

ugdomąją aplinką, skatinančią 

sveiką gyvenseną, vaikų sveikatą. 

Baigtas įgyvendinti projektas „Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė” 

pastato modernizavimas”. Apšiltintas pastatas, įrengtas pandusas neįgaliesiems, atstatyti statybos metu pažeisti takai ir 

žolynai. Pagerėjo vaikų ugdymo sąlygos, temperatūra atitinka HN 75:2016 reglamentuotus dydžius.  

Pagerėjo pastato estetinis vaizdas. 

Įdiegta šilumos suvartojimo monitoringo valdymo sistema, kuri pagerino pastato energetinį efektyvumą ir leido 

sumažinti šildymo sąnaudas. 

Atliktas kasmetinis remontas – perdažytos sienos, valgyklos grindys. Visos patalpos (išskyrus valgyklos) atitinka 

HN75: 2016 reikalavimus. 

Suremontuoti pagrindinių įėjimų tambūrai, instaliuotas apšvietimas.  

Pakeistos susidėvėjusios renginių salės durys,  laiptinių porankių plokštės, įrengtos sienų apsaugos. 

Atlikti darbai kieme vaikų saugumui užtkrinti – panaikintos metalinių konstrukcijų nuolaužos, išardyta nelygi ir 

susidėvėjusi aikštelės plytelių danga, atvežta žemės, pasėta žolė. Atnaujinti mediniai suoliukai. Išpjauti ir išgenėti seni 

medžiai, pasodinti dekoratyviniai medeliai. Įrengtas LED kiemo apšvietimas. 

Sutvarkytos vaikų lauko žaidimų aikštelės – įrengta 130  m² smūgiui atsparios dangos.   

Nacionalinis vaikų aikštelių kontrolės centras „Inspektum“ atliko metinę kontrolę,  kurios metu nustatyti nedideli 

pažeidimai nedelsiant pašalinti: išmontuotos ir  perstatytos supynės, aplink įrenginius atvežta smėlio.  

Grupės aprūpintos ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui reikalingomis priemonėmis, sportiniu inventoriumi. 

Koridoriuose sumontuota paveikslų kabinimo sistema, informaciniai stendai, padėkos raštų galerija. Atnaujinti 

valgyklos baldai. 

Bendradarbiaujant su tėvais, socialiniais partneriais, specialistais ugdyti vaikų saugumo ir sveikatos stiprinimo 

įgūdžiai organizuojant ir įgyvendinant savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą  

,,Noriu būti sveikas, aktyvus, saugus“, sveikatos stiprinimo projektą  „Sveikatiada“,  šeimos sporto šventę 

,,Sportiškiausia Lietuvos šeima“, saugaus elgesio renginį ,,Paspirtukų ir dviratukų diena“ kartu  su  Akmenės rajono 

viešosios policijos skyriaus pareigūnais.  

Suorganizuotos išvykos į baseiną, kur vaikai mankštinosi ir pramoko plaukimo pradmenų.  

Daug dėmesio skirta vaikų mitybos problemoms spręsti. Atliktos 2 tėvų apklausos dėl maitinimo pasiūlos, kokybės. 

Pastabos ir pasiūlymai išsakyti maitinimo paslaugų teikėjui. 

Dalyvavome ES „Pienas vaikams“, bei „Europos vaisių vartojimo užtikrinimas mokyklose“ programose. 

 

Kliuviniai: dėl lėšų trūkumo neįrengta naujų edukacinių erdvių, nesumontuoti langų atidarymo ribotuvai, liko nepakeista 120 m tvoros.  Trūksta sporto 

būrelių, kurių labai pageidauja vaikų tėveliai. Pedagogai nenoriai įsitraukia į projektų rengimą.  

 

http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifoZ_76dvfAhXm-ioKHQkRBhkQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lentvariosilas.lt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F2.-maitinimo-kokyb%25C4%2597-%25C4%25AFpro%25C4%258Diai-dar%25C5%25BEelyje-ir-namie.pdf&usg=AOvVaw2caPccnuN-HLIEL2JgASje
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifoZ_76dvfAhXm-ioKHQkRBhkQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lentvariosilas.lt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F2.-maitinimo-kokyb%25C4%2597-%25C4%25AFpro%25C4%258Diai-dar%25C5%25BEelyje-ir-namie.pdf&usg=AOvVaw2caPccnuN-HLIEL2JgASje


 

 1.6. Dalyvavimas projektuose ir konkursuose  2018 m. 

 

Veiklos pavadinimas Rezultatas 

Akmenės rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų ,,Futboliuko 

festivalis“ 

II vieta 

Akmenės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

šaškių varžybos 

Padėkos raštai 

Respublikinis projektas ,,Vaikų Velykėlės 2018‘‘  Prizai  

Respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II vieta 

Respublikinis projektas ,,Savaitė be patyčių“ Padėkos raštas 

Respublikinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ Padėkos raštas 

Respublikinis konkursas „Lietuvėlei ausiu juostas“ Padėkos raštas 

Respublikinis projektas ,,Sveikatiada“ Padėkos raštai 

Respublikinis projektas ,,Žaisdami mokomės“ Padėkos raštai 

Tarptautinis projektas  „Juosta mamai 2018“ Padėkos raštai 

Tarptautinis projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per 

Lietuvą“ 

Padėkos raštas 

Tarptautinis vaikų šokių konkursas ,,Pumpurėliai“ III vieta 

 

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

 

1.7. Vaikų skaičius grupėse (09-01) 

 

Metai Ankstyvojo amžiaus 

gr. 

Ikimokyklinio amžiaus 

gr. 

Priešmokyklinio amžiaus 

gr. 

2016 13 52 24 

2017 15 49 25 

2018 15 49 28 

    

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

skaičius 

 

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

2016  12 100 %  

2017 10 100 %  

2018 12 100 % 

 

 1.9. Pagalba vaikui (logopedo) 

 

Metai Etatai Pareigybių skaičius Vaikų skaičius 

2016 0,5 1  26 

2017  0,5 1 29 

2018 1 1 30 

 

 1.10. Skyriaus socialinis kontekstas 

 

Socialinis kontekstas 2016 2017  2018 

Vaikai, likę be tėvų globos 1 -  2 

Rizikos grupės vaikų skaičius 6 8  9 

Nemokamai maitinamų vaikų skaičius 12 9  7 

Vaikai iš daugiavaikių šeimų 29 32  32 

 



 

1.11. Skyriaus ,,Kregždutė“ pedagoginiai darbuotojai (10,9 et.) 

 

Eil. 

nr. 

Pareigybė Pareigybių 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Švietimo padalinio (ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

,,Kregždutė“) vadovas 

1 1 

2. Metodininkas 1 0,5 

3. Auklėtojas 7 5,85 

4. Neformalaus švietimo mokytojas 3 1 

5. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 1,55 

6. Logopedas 1 1 

  15 10,9 

 

1.12. Skyriaus ,,Kregždutė“ techninio personalo darbuotojai (6,25et.) 

 

Eil. nr. Pareigybė Pareigybių 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Ūkvedys 1 0,5 

2. Tarnybinių patalpų valytojas 2 0,75 

3. Auklėtojo padėjėjas 4 3,75 

4.  Einamojo remonto darbininkas 1 0,75 

5. Kiemsargis 1 0,5 

  9 6,25 

 

 1.13. Materialinės bazės pokyčiai  2018 m.  

 

 

1.14. 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. 

 Įstaiga turi paramos labdaros fondą. 

Priemonės Kiekis Suma 

Pastato modernizavimas.  1 199981,54 

Monitoringo ir šilumos sistemos valdymas. 1 4961 

Žaidimų aikštelėse įrengta smūgiui atspari danga. Atlikta metinė 

kontrolė. 

130  m² 4120 

 

Suremontuoti 4 tambūrai (įrengtos akustinės pakabinamos lubos, 

apšvietimas,  sienų apdaila MPP dailylentėmis), pakeistos salės durys,  

atliktas kosmetinis remontas grupėse. 

1 1450 

Įsigyta kompiuterinės įrangos (2 projektoriai, skeneris, laminavimo 

aparatas). 

4 900 

Įsigyta baldų, ūkio inventoriaus  (stendai, paveikslų kabinimo sistema, 

stalas). 

9 700 

Laiptinių porankių atnaujinimas baldine plokšte, sienos apsaugų 

įrengimas. 

2 440 

Įstaigos teritorijos apželdinimas. 1 200 

Įsigyti  valgyklos baldai (rėmėjų lėšos). 1 2000 

Įsigyta vėliavos stiebas, dviračių stovas (LPF lėšos). 2 310 

Gauti tautiniai rūbai ( LPF ,,Švieskime vaikus“ lėšos ). 20 580,80 



 

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

GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS  (SSGG) 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Įstaiga šiuolaikiška, atitinka HN 

reikalavimus.  

 Aktyvus dalyvavimas rajono, miesto 

renginiuose.  

 Pasitikėjimu ir pagarba grįsti tarpusavio 

santykiai.  

 Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

 Geras mikroklimatas, demokratiška 

atmosfera. 

 Tradicijų puoselėjimas. 

 Galimybių tobulėti sudarymas. 

 Įstaigos geografinė padėtis sudaro 

sąlygas pažintinei, kultūrinei, edukacinei 

veiklai plėtoti. 

 Nepakankamai lėšų inovatyvioms 

veikloms skirtų erdvių įrengimui, IKT 

priemonių įsigijimui. 

 Pedagogų motyvacijos stoka keisti darbo 

metodus. 

 Nepakankamas IKT panaudojimas  

ugdomojoje veikloje. 

 Ribotos galimybės įsteigti įstaigoje 

pageidaujamų specialistų etatus. 

 Psichologinė, socialinė pagalba. 

 Tobulintinos judėjimo sąlygos lauko 

žaidimų aikštelėse.  

 Pasyvus tėvų požiūris į ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo svarbą. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Elektroninis dienynas.  

 Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė.   

 Įstaigos tradicijų išlaikymas, tęstinumas 

ir naujų kūrimas. 

 Lygių galimybių suteikimas ir 

teisingumas.  

 Vaiko teisių atspindėjimas įstaigos 

veiklos dokumentuose. 

 Projektinė veikla. 

 Lauko erdvių išnaudojimas.  

 Rinktis darbo kryptis, veiklos prioritetus, 

dalyvauti metodinėje veikloje. 

 Racionalus ugdymo procesui skirtų lėšų 

panaudojimas. 

 Didėjantis skaičius vaikų, kuriems 

reikalinga specialiojo pedagogo pagalba. 

 Didelis vaikų skaičius ikimokyklinio 

ugdymo grupėse. 

 Mažėjantis vaikų fizinis aktyvumas, turi 

įtakos vaikų sveikatai. 

 Maži pedagogų ir kitų specialistų 

atlyginimai, kurie įtakoja motyvaciją. 

 Pedagogų amžius (tėvų požiūriu). 

 Minimali tėvų pagalba vaikui. 

 

IV. VEIKLOS PRIORITETAI, VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2019 M. 

 

Veiklos prioritetas   

 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. 



 

2019 metų tikslai 

 Tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybę, rūpinantis 

individualių gebėjimų raiškos plėtojimu ir ugdymo(s)i poreikių tenkinimu. 

 Tęsti saugių ir modernių edukacinių erdvių kūrimą lauke ir viduje, siekiant užtikrinti vaiko 

amžių ir jo psichofizinį išsivystymo lygį bei sveikatos saugojimą ir stiprinimą. 

 

V. NUMATOMI  2019 M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

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

 Užtikrintas kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

 Aktyvesnis tėvų dalyvavimas ugdymo procese.  

 Bendruomenė susitelks bendrai veiklai, kuriant sveiką, saugią, savitas tradicijas turinčią 

aplinką.  

 Ugdytinių saviraiškos galimybių plėtotė inicijuos ugdytinių ir pedagogų saviraiškos įvairovę, 

rezultatų bei pokyčių siekimą.  

 

VI. 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 2018 m. gruodžio 17 d. 2018 m. gruodžio 18 d. posėdžio 

susirinkimo protokoliniu nutarimu (protokolo Nr.7) protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 5)         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


