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                                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                                     Vilniaus r. Kabiškių 

                                                                                                                       vaikų lopšelio-darželio 

                                                                                                                      direktoriaus 2018 m. 

                                                                                                                      rugsėjo 1 d. įsak. Nr. V-.... 

 

I. INFORMACIJA APIE LOPŠELĮ - DARŽELĮ 

        Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis – darželis  teikia ankstyvąjį, ikimokyklinį,  priešmokyklinį. 

Įstaigoje veikia 1 lenkų lopšelio, 2 lenkų  ikimokyklinio ugdymo grupės, 1 lietuvių 

ikimokyklinio ugdymo grupė. Nuo rugsėjo 1 d.  jas lankė 60 vaikų.   

Dirba 8  pedagogės (7 - pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą, 1 aukštesnįjį). 5 pedagogės turi  

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 2 - metodininkės kvalifikacinę kategorija. 

Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis; 

sutrumpintas pavadinimas –Kabiškių lopšelis-darželis. 

Švietimo įstaiga įsteigta 1981-06-04 Kabiškių tarybinio ūkio direktoriaus įsakymu Nr. 167. 

Lopšelio-darželio teisinė forma - biudžetinė įstaiga. 

Lopšelio-darželio priklausomybė-Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaiga. 

Lopšelio-darželio savininkė-Vilniaus rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 11104987, 

buveinė: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius. 

Lopšelio-darželio buveinė – Liepų g. 4, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., LT-15153, 

Vilniaus r. 

Lopšelio-darželio grupė-neformalio švietimo mokykla. 

Lopšelio-darželio tipas-ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis-ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, 

kurio pagrindinė veikla yra nuo 1,5iki 5 (6) metų vaiko ugdymas pagal ikimokyklinio ir  

(ar) priešmokyklinio ugdymo programas.  

Lopšelio-darželio ugdymo kalbos-lietuvių ir lenkų.  

Mokymo forma-pavienio mokymosi 

Lopšelio-darželio darbo laikas – 10,5 val. per dieną. 
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2018 - 2019 m.m. MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 

1. Regina Belevič 

2. Leonarda Stelmach 

3. Marija Jasiuvian 

4. Ilona Fedorovič 

5. Halina Nakrušienė 

6. Erika Klimaševskaja 

7. Alina Černiavska 

8. Jolanta Veličkienė 

 

 

ĮSTAIGOS VALDYMO STRUKTŪRA 

 

 

LOPŠELIO – DARŽELIO SAVIVALDA 

Lopšelyje -  darželyje veikia savivaldos institucija: 

Mokyklos taryba-aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti  tėvus (globėjus) ir 

pedagogus svarbiausiems mokyklos – darželio tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

 Lopšelio-darželio taryba renkama 2 m. kadencijai. 

Direktorius  

 

 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui  

 

Priešmokyklinis 
ugdymas 

Ikimokyklinis ugdymas 

 

Ūkio vedėjas 

 

Aptarnaujantis 
personalas  
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 Įstaigos taryboje tėvai, pedagogai, aptarnaujančio personalo darbuotojai atstovauja lygiomis 

dalimis.  

 Lopšelio-darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai balsų dauguma pirmojo tarybos 

posėdžio metu. Lopšelio-darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku.  

 Įstaigos tarybą sudaro 6 nariai: 

 2 nariai-tėvų atstovai; 

 2 nariai-pedagogai; 

 2 nariai-aptarnaujančio personalo atstovai. 

 Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3lopšelio-darželio tarybos narių.  

 Lopšelio-darželio tarybauž veiklą atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės 

nariams kiekvienais metais.  

 

UGDYMO PROGRAMOS 

Lopšelis–darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. 

Vadovaujamasi   Bendrosiomis programomis (2003 m.) ir atnaujintomis Bendrosiomis programomis 

(2008 m.). Ikimokyklinio ugdymo pedagogai vadovaujasi Ikimokyklinio ugdymo programa „ 

Vaivorykštė“.  

 

II. VILNIAUS R. KABIŠKIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2017 – 2018 M. M. 

VEIKLOS ATASKAITA 

GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTACIJA, VAIKŲ SKAIČIUS 

 

Lopšelinė 

grupė 

„Žirniukai“ 

Jaunesnioji 

lenkų grupė 

„ Bitutės“ 

Vyresnioji 

lenkų grupė 

„Nykštukai“ 

Mišri lietuvių 

grupė 

„Boružėlės“ 

1 

klasė 

3 

klasė 

4 

klasė 

16 17 20 20 0 0 0 

 

2017-2018 MOKSLO METŲ  MOKINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 

VAIKŲ , KURIEMS SKIRTAS NEMOKAMAS MAITINIMAS SKAIČIUS 
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Mokykloje nemokamai valgė pietus 5 vaikai.  

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJA 

2017– 2018 m.m. Vilniaus r. Kabiškių mokykloje – darželyje dirbo 8  pedagogai. 

1. Regina   Belevič                   ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 

2. Halina Nakrušienė                ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 

3. Leonarda Stelmach               ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 

4. Alina Černiavska                  ikimokyklinio ugdymo  auklėtoja 

5. Erika Klimaševskaja             ikimokyklinio ugdymo  auklėtoja 

6. Jolanta Veličkienė                vyresnioji  muzikos mokytoja 

7. Marija Jasiuvian                   matematikos mokytoja, auklėtoja 

8. Ilona Fedorovič                    ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 

 

2017-2018 MOKSLO METŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 

 FINANSAVIMAS, TURTAS, VIDAUS BEI IŠORĖS APLINKA 

2017 m. mokyklai-darželiui buvo skirta lėšų: 

MK (mokinio krepšelis) – 105.037,00 Eur., SB (aplinka)– 161.300.78,00 Eur. €   Iš mokinio 

krepšelio sutaupytų lėšų įgyta priemonių, skirtų vaikų ugdymui už 9239.0 €, tai yra Smart TV 

televizoriai, nešiojamas kompiuteris, spalvotas lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas, 

karnavaliniai kostiumai ir kitos ugdymui skirtos priemonės. 

          Iš Vilniaus r. savivaldybės skirtų lėšų buvo atlikti  dviejų koridorių grupėse ir virtuvės 

remonto darbai už 17257.01 €.  

2017 m. ugdymo lėšos sudarė 6000.0 €. Vaikų ugdymo reikmėms tenkinti įsigyta:  

Prekės, skirtos vaikų ugdymui-500 €. 

Buitinė chemija ir higienos prekės-400 €. 

Einamojo remonto prekės-1000 €. 

Virtuvės spintelės-960 €. 

Mokyklos – darželio paramos fondą sudarė: 

1. 2 % gyventojų pajamų mokesčio parama-504.0 €. 

2. UAB „PONTEM“ parama-137.88 €. 

3. Organizacijos „Pomoc Polakom na Wschodzie“  parama-1211.0 € Už šias lėšas įgytos 

metodinių priemonių spintos, garso aparatūra, ugdymo priemonės. 

4. Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje-573.62 Už šias lėšas įgytos persirengimo spintelės.  

 

2017-2018 MOKSLO METŲ MOKYKLOS – DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS 

ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 
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2017 – 2018 m.m. vadovaudamasi „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika”,  

mokykla- darželis  atliko giluminį auditą. Įstaigos vidaus audito vykdymą inicijavo laikinai einanti 

direktoriaus pareigas Regina Belevič. Mokyklos - darželio giluminiam vidaus auditui atlikti buvo 

pasirinkta ši sritis:  

3. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI 

Šiam tikslui pasiekti buvo sudaryta mokytojų darbo grupė. Mokytojai analizavo vidaus audito 

metodiką, veiklos rodiklius, iliustracijas bei požymius. Atlikdami giluminį auditą mokytojai rėmėsi 

savo patirtimi bei nuomone. Mokytojai atliko giluminį auditą, įvertino 3 veiklos sritį. Atlikdami 

giluminį vidaus auditą,  įstaigos pedagogai analizavo įstaigos pasirinktą veiklos sritį ir rodiklius, 

vertino kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 - labai gerai; 3 - gerai; 2 - patenkinamai; 1 - 

nepatenkinamai.  

Koordinavimo grupė apibendrino giluminio audito rezultatus, išvadas ir pateikė siūlymus 

įstaigos bendruomenei.  

2017  spalio mėn. Vilniaus r. Kabiškių mokykloje – darželyje  buvo sudaryta darbo grupė 

auditui atlikti.  

1. Ilona Fedorovič 

2. Alina Černiavska 

3. Jolanta Veličkienė 

Grupės darbą koordinavo l.e. direktoriaus pareigas Regina Belevič. 

Koordinavimo grupė išanalizavo  mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus (nuostatus, 

strateginį planą, metinę veiklos programą), pasiekimų vertinimo, fiksavimo dokumentus (pasiekimų 

aprašus, pasiekimų fiksavimo protokolus) vaikų darbų aplankus, grupių dienynus, metodinių grupių 

dokumentaciją (posėdžių protokolus), mokytojo veiklos vertinimo dokumentus.  

 

Išvados: Išanalizavus dokumentus, vaikų pasiekimus, anketinės apklausos rezultatus, 

giluminio  audito rezultatai parodė, kad   sritis  „Vaiko ugdymosi pasiekimai” įvertinta – 3 lygiu 

(pasiekimų daugiau negu trūkumų)  

Stipriosios pusės: 

1.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas 

 Mokykloje-darželyje yra sukurta vaikų pasiekimų vertinimo ir skatinimo sistema. 

  Sudaryti vertinimo lapai - diagramos, kuriuose spalio mėn. ir gegužės mėn. 

fiksuojami pasiekimų vertinimo rezultatai, taikant šiuos vertinimo metodus: 

pokalbis, stebėjimas, veiklos rezultatų analizė.  

 Beveik visada vaikų pasiekimo rezultatai panaudojami tikslingai. 

1.2. Vaiko pasiekimų kokybė 

 Vaikų pasiekimai beveik visada atitinka tėvų ir mokytojų lūkesčius.  

 Beveik visi priešmokyklinukai yra pasiekę pakankamą brandą mokyklai. 

 Bendri (grupės) ir individualūs vaikų pasiekimai įvairiais amžiaus tarpsniais beveik 

visada yra gana akivaizdūs.   

Tobulinimo žingsniai: 

 Dažniau ir išsamiau informuoti tėvus apie vaikų pažangą. Siekti, kad visi tėvai dalyvautų 

numatant tolesnes vaikų ugdymo gaires. 

 Siekti, kad vaikų pasiekimai būtų akivaizdūs įvairiais amžiaus tarpsniais. Peržiūrėti 

vertinimo kriterijus atsižvelgiant į naujausius mokslinius pasiekimus ir tyrimus. 
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2017 – 2018 MOKSLO METŲ  IKIMOKYKLINIŲ GRUPIŲ ORGANIZUOTI  RENGINIAI  

Nr. Veikla (Į)vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

1. Rudens šventė „Dėdė rudenėlis“ 2017 m. spalio 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

3. Kalėdų šventė „ Laukiame Šv. Kalėdų" 2017 m. 

gruodžio mėn.  

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

4. Senelių šventė ,,AČIŪ JUMS, 

SENGALVĖLĖS” 

2018 m. sausio 

mėn.  

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

5. Vasario 16-osios šventė  “Graži tu mano 

brangi Tėvyne” 

2018 m. vasario 

mėn.  

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

6. Užgavėnių šventė ,,Žiema, žiema, bėk iš 

kiemo“ 

2018 m. vasario 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

7. Kaziuko mugė ,,Gurgu, gurgu į Kaziuko 

turgų“ 

 

2018  m. kovo 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

8. Kovo 11-oji – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo diena 

2018 m. kovo 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

10. Velykų šventė „Velykų linksmybės“ 

 

2018 m. 

balandžio mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

11. Motinos dienos šventė „Tau, 

MAMYTE, gražiausi žiedai!“  

2018 m. gegužės 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

12. Atsisveikinimo su darželiu šventė  

„Lik sveikas, darželi“ 

2018 m.gegužės 

mėn.  

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwi_yuu25ozIAhVJDiwKHX0_Boo&url=http%3A%2F%2Fwww3.lrs.lt%2Fpls%2Finter%2Fw5_show%3Fp_r%3D5730%26p_k%3D1&usg=AFQjCNE7xxcrmsMm2KkGUMyJK_sgRsX8Qw
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwi_yuu25ozIAhVJDiwKHX0_Boo&url=http%3A%2F%2Fwww3.lrs.lt%2Fpls%2Finter%2Fw5_show%3Fp_r%3D5730%26p_k%3D1&usg=AFQjCNE7xxcrmsMm2KkGUMyJK_sgRsX8Qw
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13. Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

šventė  

„Saulės taku“ 

2018 m.birželio 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

 

 

Metinis 2017-2018 m.m. veiklos planas buvo įgyvendintas. Planuoti renginiai, šventės įvyko.  

Šiais mokslo metais „Nykštukų“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytojai su auklėtoja metodininke 

Ilona Fedorovič ir vyr. auklėtoja Leonarda Stelmach, tęsia dalyvavimą  respublikiniame 

prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. 

2017-2018 m. m. auklėtoja metodininke Ilona Fedorovič ir auklėtoja Alina Černiavska savo 

įstaigoje įgyvendino projektą „TĖVŲ Į(SI)TRAUKIMAS Į VAIKŲ UGDYMO PROCESĄ, KAIP 

PAGRINDINĖ INFORMAVIMO PRIEMONĖ“ 

Spalio mėnesį dalyvavome projekte „Judėk ir būk sveikas“, kurį inicijavo Nemenčinės vaikų 

lopšelis – darželis. Sporto projekte dalyvavę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

mokytojai pateikė savaitės veiklų nuotraukas kartu su trumpu idėjų aprašymu. Projektą mūsų 

įstaigoje įgyvendino auklėtoja metodininkė Ilona Fedorovič ir auklėtoja Alina Černiavska. 

Gruodžio mėnesį Vilniaus r Kabiškių mokyklos-darželio „Bitučių“ ir „Nykštukų“ ugdytiniai, 

kartu su savo auklėtojomis ir tėvais dalyvavo Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio 

inicijuotame projekte ,,Vaidiname vaikams”, skirto smurto bei patyčių prevencijai. Mūsų 

vaidinimą vertino Sužionių mokyklos ikimokyklinukai bei pradinukai. 

 

 

Spalio – balandžio mėn. dalyvavome Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės 

inicijuotame projekte „Pažink savo kraštą“. Atsakingos už projekto vykdymą buvo vyresniosios 

auklėtojos Leonarda Stelmach ir Halina Nakrušienė. 

2018 m. gegužės 8 dieną Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje, kuriame vyko  tarptautinė 

konferencija „UGDYMAS KITAIP. IDĖJOS IR GALIMYBĖS IKIMOKYKLINIAME IR 

PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME“. Dalyvavo 64 Lietuvos bei Baltarusijos Respublikos 

pedagogai, vadovai bei švietimo pagalbos specialistai, dirbantys su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikais. Savo idėjomis, gerąja darbo patirtimi, ateities vizija dalinosi 13 

pranešėjų. Jų tarpe buvo ir mūsų įstaigos pedagogės-auklėtoja metodininkė Ilona Fedorovič ir 

auklėtoja Alina Černiavska. Jos konferencijos metu pristatė savo projektą pranešime 

„GERANORIŠKAS TĖVŲ Į(SI)TRAUKIMAS Į VAIKŲ UGDYMO PROCESĄ-TVIRTAS 

ŽINGSNIS Į SĖKMINGĄ ASMENYBĖS AUGIMĄ“. 

2018 m. gegužės 15 d. Vilniaus  r. Kabiškių mokykloje-darželyje vyko Vilniaus r. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Tėvų į(si)traukimas į vaikų ugdymo procesą, kaip 

pagrindinė informavimo priemonė“ gerosios patirties praktinė konferencija. Jos tikslas–išsiaiškinti 

pedagogų bendradarbiavimo su tėvais galimybes, siekiant juos įtraukti į ikimokyklinuko grupės 

gyvenimą. Konferenciją organizavo  ir savo projektą pristatė Vilniaus r. Kabiškių mokyklos-darželio 

auklėtojos Ilona Fedorovič ir Alina Černiavska. Taip pat atvyko pasidalinti savo gerąją patirtimi 

auklėtojos iš Nemenčinės lopšelio darželio, Bezdonių darželio ir Eitminiškių pagrindinės mokyklos. 
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Pedagogai dalijosi savo darbo su tėvais patirtimi, metodais, būdais, kaip įdomiau įtraukti tėvus į 

ikimokyklinuko gyvenimą. Konferenciją vainikavo darželinukų pavasariškas šokis bei padėkų 

įteikimas konferencijos dalyviams. 

Įstaigos ugdytiniai dalyvavo konkursuose: „Mano svajonių atšvaitas“, „Į žemę nusileido 

angelai“, „Sveikatos karuselė“. 

Taip pat esame respublikinių piešinių parodų dalyviai: „Mano miesto eglutės žaisliukas“, 

„Koks gražus tu, mano mielas krašte“, 

Vilniaus r. Kabiškių mokyklos-darželio ugdytiniai sausio 18 dieną dalyvavo respublikiniame 

plenero „Sniego karalystė“ kūrime. Pleneras skirtas Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams bei 

XIX  ir XX a. lietuvių romantizmo poeto, kunigo, teologijos daktaro, profesoriaus Maironio  155 

gimimo metinėms pažymėti. 

Mokykla-darželis dalyvavo pilietinėse akcijose, iniciatyvose. Lapkričio mėn. įstaigoje buvo 

organizuotas Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas. Šiais metais Tolerancijos dienos 

simbolis buvo ranka. Už dalyvavimą šioje pilietinėje iniciatyvoje gavome padėką. Sausio mėnesį 

dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Švęsdami Lietuvos atkūrimo šimtmetį dalyvavome respublikinėje ugdymo įstaigų akcijoje 

,,Mano trispalvis papuošalas“. Akcijos organizatoriai – Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-

darželio bendruomenė. Auklėtojos Alina Černiavska ir Erika Klimaševskaja su ugdytiniais kūrė 

papuošalus trispalvės motyvais. 

 Vasario mėnesį dalyvavome akcijoje „Savaitė be patyčių“, atsakinga už jos vykdymą buvo 

vyresnioji auklėtoja Leonarda Stelmach. Grupėse buvo parengti stendai apie patyčias. Vaikai su 

auklėtojomis aptarė draugystės temą, nagrinėjo jos svarbą, draugišką elgesį, būdus, kaip susirasti 

draugų, išlaikyti draugiškus ryšius ir kt.  

Lapkričio 11 dieną - Lenkijos Nepriklausomybės diena. Ta proga grupės „Nykštukai“ 

ugdytiniai dalyvavo piešinių konkurse „Sercem zawsze przy Polsce“ (Širdimi visada šalia 

Lenkijos). 

Kovo 6 dieną  darželio auklėtoja Erika Klimaševskaja su ugdytine Patricija Gedris dalyvavo 

Vilniaus r. Nemenčinės darželyje eilėraščių konkurse: „Spalvingas eilėraščių pasaulis“, kurio 

pagrindinis tikslas buvo ugdyti patriotinius jausmus.  

Siekdami formuoti higienos įpročius vaikystėje, lavinti asmens higienos įgūdžius, auklėtoja 

metodininkė Ilona Fedorovič su “Nykštukų “ gr. vaikais nusprendė kūrybiškai pažvelgti į švarių 

rankų ir teisingo kosėjimo etiketo svarbą – sukurti originalų šokį bei dalyvauti konkurse „Švarių 

rankų šokis 17” .  

Balandžio mėnesį vaikai dalyvavo Skinijos organizuotame konkurse „Nusipiešk sau kojinytę 

2018“ . Už dalyvavimą konkurse gavome padėkas. 

Mokykloje-darželyje turėjome svečių, tai ir tradiciškai atvykstantys grupės „Tonika“ 

muzikantai, teatras „Drakoniukas“, Juodšilių teatras su spektakliu „Meškučio Beno nuotykiai“. 

Šiais mokslo metais buvo organizuotos tradicinės mūsų įstaigos šventės: Rudenėlio šventė, 

Kalėdinis karnavalas, „Sudie darželį“. Pirmą kartą šiais metais įstaigos ugdytinius aplankė Trys 

karaliai. 

 Kasmet į svečius pakviečiame mūsų mylimus senelius. Šiais mokslo metais nusiuntėme jiems 

video pasveikinimą. „Bitučių“ gr. ugdytiniai su auklėtoja Alina Černiavska sukūrė vaizdo įrašą ir 

patalpino jį grupės socialiniame tinkle. 
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 Vasario mėnesį lietuvių grupėje „Boružėlės“ buvo organizuota šventė „Vasario 16 – oji 

Lietuvos gimimo diena“, šios šventės organizatorė Leonarda Stelmach pakvietė dalyvauti joje visų 

grupių auklėtinius. 

 Užgavėnių šventę ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ šiais metais organizavo auklėtojos Alina 

Černiavska ir Erika Klimaševskaja. Šventės metu vaikai žaidė smagius žaidimus, dalyvavo 

konkursuose, o išėję i lauką, tradiciškai degino „Morę“, taip simboliškai atsisveikindami su žiema.  

Smagiausias pavasarinis šurmulys mūsų darželyje po Užgavėnių – Kaziuko mugė. Tą dieną 

darželis prisipildė  muzikos, vaikų klegesio, spalvų ir kvapų. Tiek „prekiautojų“ ir „pirkėjų“, kiek 

pareiškė norą dalyvauti. Bet amžius čia nieko nereiškė – smagumo, juoko, spindinčių akių buvo 

pilni kampai! Auklėtojos metodininkės Ilonos Fedorovič ir auklėtojos  Alinos Černiavskos 

organizuota šventė tikrai buvo linksma ir šmaikšti. 

Lietuvos Nepriklausomybės dieną, kovo 11-ąją,  mūsų darželis pasitiko gražiu eilėraščių 

konkursu  „Mano gimtinė“, kurį organizavo auklėtoja Erika Klimaševskaja. 

Vyresnioji auklėtoja Leonarda Stelmach bei vyresnioji auklėtoja Regina Belevič su 

priešmokyklinio amžiaus vaikais buvo išvykę į Glitiškių dvarą , kur vaikai dalyvavo edukaciniame 

užsiėmime „Molio terapija“. Jos metu vaikai lipdė iš molio lėkštes, puodus ir kitus dirbinius.  

Gegužės mėnuo tai mamos ir šeimos mėnuo. Todėl ir mūsų įstaigoje ta proga vyksta renginiai. 

„Boružėlių“, „Žirniukų“ grupės parengė Mamyčių dienos šventę, o „Nykštukų“ ir „Bitučių“ grupės 

organizuoja Šeimos šventę. Žaismingi ir linksmi minėjimai ne tik atskleidė vaikų talentus bet ir 

suartino visus šeimos narius.  

Mokslo metų pradžioje mus aplankė organizacijos Traugutt.org. nariai, kurie atvežė vaikams 

piešimo priemones, kurias paaukojo Lenkijos gyventojai akcijos „Nie jest kolorowo“ („Nespalvota“) 

metu. Mūsų įstaiga tikisi ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su organizacija Traugutt.org. 

Mokykloje-darželyje vyko seminaras „Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas stiprinant 

vaiko pasitikėjimą savimi“. 

 

III. 2018 – 2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

MISIJA. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis teikia kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą, atitinkantį valstybinės švietimo politikos nuostatas ir vaikų poreikius, atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko įgimtas savybes, skatina ugdytinių asmeninius polinkius, talentus, gabumus.  

 

VIZIJA. Kabiškių lopšelis -darželis - saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į 

bendražmogiškas vertybes orientuota, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, 

patraukli savo išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ugdanti, puoselėjanti vaikų 

meninius sugebėjimus, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti ugdymo įstaiga. 

 

UGDYMO PRIORITETAI 

1.   Teikti ugdymą(si) pagal poreikius ir galimybes, užtikrinti mokinių emocinį bei fizinį 

saugumą; 

2. Aktyviai dalyvauti prevencinėse programose ir projektuose.  
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3. Kryptingai tobulinti mokytojų kvalifikaciją; 
4.  Skirti didesnį dėmesį ugdytinių pažintinei veiklai, stiprinančiai pilietiškas ir dvasines 

vertybes, gerinti gimtųjų ir valstybinės kalbų ugdymo kokybę. 

           Tikslai:  

1. Skatinti ugdytinių pilietiškumo ir dvasines vertybes. 

2. Kurti saugią, sveiką, patrauklią ir  kūrybiškumą skatinančią ugdymo (-si) aplinką. 

3. Skatinti pedagogus bei tėvus dalyvauti prevencinėse programose, projektuose. 

Uždaviniai: 

1. Gerinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į vaikų individualius poreikius ir gebėjimus. 

2. Rengti bendradarbiavimo su tėvais bei kitus prevencinius projektus, dalyvauti juose, kuriant 

saugią mokyklą. 

3. Skatinti šeimų aktyvumą įtraukiant jas į įstaigos organizuojamus renginius bei projektus. 

4. Taikyti IKT ugdymo procese. 

 

                Vilniaus r. Kabiškių lopšelis-darželis (toliau – lopšelis-darželis) savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, lopšelio-darželio 

nuostatais ir kitais teisės aktais. Veiklos planas parengtas vadovaujantis Vilniaus r. Kabiškių 

mokyklos-darželio strateginiu planu 2015–2020 m., atsižvelgiant į valstybinį švietimo strategijos 

projektą 2013–2022 metams. Planą rengė mokyklos-darželio direktorės 2016 m. sausio 18 d. 

įsakymu Nr. V-5 sudaryta metinio veiklos plano rengimo darbo grupė.  

                                                                             

Priešmokyklinis ugdymas vyksta integruotai ikimokyklinėse lenkų bei lietuvių grupėse. 

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Gali 

būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių 

psichologinių tarnybų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. 

įsakymo Nr. V- 674 redakcija). 
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         Priešmokyklinio ugdymas  teikiamas mišriose grupėse priešmokyklinio amžiaus 

vaikams. Priešmokyklinis ugdymas yra vientisas procesas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus 

dalykus) ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį  (žaidimai, veikla grupėje, išvykos ir kt.) ir trukmę 

lemia ugdymo(si) tikslai bei grupės vaikų poreikiai. 

Ikimokyklinis ugdymas.  Ikimokyklinio ugdymo veiklą lopšelis – darželis organizuoja pagal  

Vilniaus r. Kabiškių mokyklos- darželio parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Vaivorykštė“, 

patvirtintą Vilniaus r. savivaldybės tarybos 2007 liepos 5 d. sprendimu Nr. T3 – 176 „Dėl pritarimo 

Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų programų“. Ikimokyklinio ugdymo programa 

„Vaivorykštė“ buvo atnaujinta 2011 m. birželio 22 d. 

Ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmė 10, 5 val. per dieną, 5 d. per savaitę.   

Ugdymas ikimokyklinėse grupėse vykdomas lietuvių ir lenkų kalbomis. 

Vaikai nuo 1,5 m. iki 3 m. ugdomi lopšelio grupėje, kurioje ugdymas vykdomas lenkų kalba.  

Vaikai nuo 3 m. iki 6 m. ugdomi ikimokyklinio ugdymo grupėse. Lopšelyje – darželyje veikia viena 

lietuvių ir dvi lenkų ikimokyklinio ugdymo grupės.  

 

 

 

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA 

 Kabiškių lopšelio - darželio taryba - aukščiausioji lopšelio - darželio savivaldos institucija, 

atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. 

Struktūra, valdymas ir sudarymo principai 

Lopšelio-darželio tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius atstovaujami tėvai, pedagogai ir kiti 

įstaigos darbuotojai. 

Lopšelio – darželio tarybos pagrindinės funkcijos: 

1. Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo 

tvarką 

2. Pritaria įstaigos metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos 

taisyklių tvirtinimui 

3. Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę 

įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą 

4. Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos 

sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius 
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5. Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą 

6. Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir 

panaudojimą. 

 

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

 

2018-2019 M. M. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ  METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 

Nr. Veikla (Į)vykdymo laikas Atsakingas 

1.  Metodinės grupės 2018-2019 m.m. 

veiklos plano sudarymas. 

2018 m. rugpjūčio 

31 d.  

Metodinė grupė 

2.  Ilgalaikių planų aptarimas 2017 m. rugsėjo Metodinė grupė 

Veikla (Į)vykdymo laikas 

1. Lopšelio – darželio 2018-2019 m.m. veiklos plano 

pritarimas.  

2. Lopšelio – darželio 2017-2018 m.m. veiklos ataskaitos 

pristatymas.  

 

 

 

2018- 08 - 24 

 

1. Mokyklos-darželio finansinės veiklos aptarimas. 

2. Darželio darbas vasaros metu. 

3. Einamieji klausimai. 

 

2019 - 02 - 02 

 

1. Ugdymo priemonių už mokinio krepšelio lėšas 

2019/2020 m.m. pirkimas. 

2. Einamieji klausimai. 

 

2019 - 03 - 30 
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mėn.  

3.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

adaptacijos ir ugdymo problemų 

aptarimas 

Mokslo metų 

pradžioje ir eigoje 

Metodinės grupės pirmininkė  

 Ilona Fedorovič 

4.  Projekto „Pasakų šalyje“ 

įgyvendinimo gairių numatymas 

bei įgyvendinimas. 

2018 m. rugsėjo 

mėn. 

Auklėtoja A. Černiavska ir 

auklėtoja – metodininkė Ilona 

Fedorovič 

5.  Pedagogų ir ugdytinių 

pasirengimas Kalėdų šventei: 

vidaus ir išorės patalpų puošimas, 

dekoracijos ir šventiniai renginiai. 

2018 m. lapkričio 

mėn. 

Metodinė grupė 

6.  Įvairūs teminiai pasitarimai, 

seminarų, kursų sklaida.  

Mokslo metų eigoje Metodinė grupė 

7.  Dalyvavimas UPC 

organizuojamuose renginiuose ir 

pasidalijimas patirtimi. 

Mokslo metų eigoje Metodinė grupė 

8.  Metodinės grupės veiklos  2018 - 

2019 m. m. aptarimas.  

2019 m. birželio 

mėn.  

Metodinės grupės pirmininkė 

Ilona Fedorovič 

  

IKIMOKYKLINIŲ GRUPIŲ 2018 – 2019 M.M. PLANUOJAMI RENGINIAI 

Nr. Veikla (Į)vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

1. Rudens šventė „Trys paršiukai rudenį“ 2018 m. spalio 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Auklėtojos Ilona Fedorovič ir Alina 

Černiavska 

3. Kalėdų šventė „ Laukiame Šv. Kalėdų" 2018 m. 

gruodžio mėn.  

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

4. Senelių šventė ,,Ačiū Jums, 

Senagalvėlės” 

2019 m. sausio 

mėn.  

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

5. Vasario 16-osios šventė  “Graži tu mano 

brangi Tėvyne” 

2019 m. vasario 

mėn.  

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Auklėtoja Leonarda Stelmach 
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6. Užgavėnių šventė ,,Žiema, žiema, bėk iš 

kiemo“ 

2019 m. vasario 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Auklėtoja Alina Černiavska 

7. Kaziuko mugė ,,Gurgu, gurgu į Kaziuko 

turgų“ 

 

2019  m. kovo 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Auklėtoja Marija Jasiuvian 

8. Kovo 11-oji – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo diena 

2019 m. kovo 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Auklėtoja Erika Klimaševskaja 

10. Velykų šventė „Velykų linksmybės“ 

 

2019 m. 

balandžio mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Auklėtojos Ilona Fedorovič ir Alina 

Černiavska 

11. Motinos dienos šventė „Tau, mamyte, 

gražiausi žiedai!“  

2019 m. gegužės 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

12. Atsisveikinimo su darželiu šventė  

„Lik sveikas, darželi“ 

2019 m. gegužės 

mėn.  

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

13. Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

šventė  

„Saulės taku“ 

2019 m. birželio 

mėn. 

Meninio ugdymo mokytoja  

J. Veličkienė 

Grupių auklėtojos. 

 

 

 

 

2018-2019 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Laikotarpis Atsakingi asmenys 

I. Organizacinė veikla 

1.1. Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio – darželio 

Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2018-

2018 m. rugsėjis Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, Vaiko 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwi_yuu25ozIAhVJDiwKHX0_Boo&url=http%3A%2F%2Fwww3.lrs.lt%2Fpls%2Finter%2Fw5_show%3Fp_r%3D5730%26p_k%3D1&usg=AFQjCNE7xxcrmsMm2KkGUMyJK_sgRsX8Qw
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwi_yuu25ozIAhVJDiwKHX0_Boo&url=http%3A%2F%2Fwww3.lrs.lt%2Fpls%2Finter%2Fw5_show%3Fp_r%3D5730%26p_k%3D1&usg=AFQjCNE7xxcrmsMm2KkGUMyJK_sgRsX8Qw
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2019 m. m. aptarimas ir tikslinimas. gerovės komisijos 

nariai 

1.2. Vaiko gerovės komisijos pasitarimų ir 

posėdžių organizavimas. 

1 kartą per 2 

mėnesius (esant 

poreikiui ir 

dažniau) 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, Vaiko 

gerovės komisijos 

nariai 

1.3. Įvairios šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos rengimas ir viešinimas stende. 

Nuolat  Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

1.4. Rizikos grupės vaikų sąrašo sudarymas ir 

darbo krypčių numatymas. 

2018 m. rugsėjis Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

II. Darbas su mokiniais 

2.1. Naujai atvykusių mokinių stebėsena ir 

reikalingos pagalbos teikimas adaptaciniu 

laikotarpiu. 

 

Nuolat  Grupių auklėtojos 

2.2. Valandėlių psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo, smurto ir nusikalstamumo 

prevencijos klausimais organizavimas. 

Kartą per mėnesį Grupių auklėtojos 

2.3. Darbe, su ugdytiniais, patyčių prevencijos 

programos sukauptos patirties ir turimos 

medžiagos naudojimas. 

 

Nuolat   Mokyklos 

bendruomenė 

2.4. Supažindinti su įstatymais apie pirotechnikos 

naudojimą, šiukšlinimą ir atsakomybę už šių 

įstatymų nesilaikymą. 

2018 m. rugsėjis Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

2.5. Tolerancijos dienos minėjimas. 2018 m. lapkritis Direktorės pavaduotoja 

ugdymui R. Belevič  

2.6. Dalyvavimas akcijoje „Savaitė be patyčių“. 2019 m. balandis Direktorės pavaduotoja 
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ugdymui R. Belevič,  

III. Darbas su tėvais 

3.1. Individualus darbas su vaikų, turinčių 

problemų, tėvais sprendžiant pamokų 

nelankymo, emocinius, elgesio ir bendravimo 

klausimus. 

Pagal poreikį 

 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

3.2. Tėvų susirinkimų organizavimas. Mokslo metų 

bėgyje 

Grupių auklėtojos 

3.3. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas sveikatos 

ugdymo, psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo, smurto klausimais. 

Mokslo metų 

bėgyje 

Direktorė 

3.4. Savišvietos skatinimas. Metodinės literatūros, 

vaizdo medžiagos kaupimas ir atnaujinimas. 

Nuolat  Direktorės pavaduotoja 

ugdymui R. Belevič 

IV. Projektinė – organizacinė ir tiriamoji veikla 

4.1.    

V. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir organizacijomis 

5.1. Bendradarbiavimas su Vilniaus rajono 

pedagogine psichologine tarnyba. 

Mokslo metų 

bėgyje 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 

 

ĮSTAIGOJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS,  PROJEKTAI 

 Bendradarbiavimo su tėvais projektas „Pasakų šalyje “ 2018 m. rugsėjo 1d. – 2019 m. 

gegužės 31 d. 

 Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose bei rajoniniuose projektuose mokslo metų 

eigoje. 

MOKYTOJŲ  KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 
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Tikslas. Skatinti ir sudaryti sąlygas nuolatiniam kvalifikacijos tobulinimui, orientuotam į kintantį 

mokytojo  vaidmenį žinių visuomenėje ir šiuolaikiniam mokytojui  būtinas naujas žinias, įgūdžius ir 

vertybines nuostatas. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti kryptingą kvalifikacijos tobulinimą. 

2. Skatinti mokytojų  kūrybiškumą, dalykinės ir metodinės veiklos tobulinimą, profesinės 

kompetencijos augimą. 

3. Kvalifikaciniuose renginiuose įgytas kompetencijas panaudoti ugdymo kokybės gerinimui. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 

1. Profesinių kompetencijų 

tobulinimas seminaruose, 

kursuose, konferencijose 

pagal kiekvieno mokytojo  

poreikius. 

 

Nuolat 

 

Auklėtojos 

2.  

Savišvieta. 

 

Nuolat 

 

Auklėtojos 

                                

LOPŠELIO – DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

Tikslas: Gauti išsamią, objektyvią informaciją, kuri leistų padaryti teisingas išvadas, pasiūlymus ir 

rekomendacijas.  

Uždaviniai: išanalizuoti, ar dirbantys specialistai žino šiuolaikinius reikalavimus ugdymo 

institucijai, kuriuos iškėlė ir kelia mokyklų reforma, ar susipažinę su naujausiais pedagogikos 

mokslo ir pedagoginės patirties pasiekimais, ar vykdo pareigybinių instrukcijų reikalavimus. 

Įstaigos priežiūros pagrindinis kriterijus - ugdytinių ir pedagogų darbo rezultatyvumas, darbuotojų 

atsakomybė ir profesionalumas, ugdymo proceso turinio, metodų ir organizacinių formų 

tobulinimas. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

Direktorius Direktoriaus 
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pavad. 

ugdymui 

1. Suderinti ir patvirtinti  ikimokyklinių  grupių 

veiklos planus. 

Rugsėjo 

mėn. 

 + 

 

2. Patikrinti ir aptarti pedagogų veiklą 

reglamentuojančių dokumentų tvarkymą : 

1. auklėtojų dienynų ir grupių įrašai 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Gruodžio 

mėn. 

Birželio 

mėn. 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

3. 

 

 

 

Ikimokyklinių grupių auklėtojų  veiklos 

planavimas ir stebėjimas grupėje: 

- auklėtojos Erikos Klimaševskajos veiklos 

stebėjimas 

- vyresniosios auklėtojos Halinos Nakrušienės 

veiklos stebėjimas 

- auklėtojos-metodininkės Ilonos Fedorovič  

veiklos stebėjimas 

- auklėtojos Marijos Jasiuvian veiklos 

stebėjimas 

Ikimokyklinių grupių auklėtojų  veiklos lauke 

planavimas ir stebėjimas : 

- vyresniosios auklėtojos Leonardos Stelmach 

veiklos lauke stebėjimas 

-  auklėtojos Alinos Černiavskos veiklos lauke 

stebėjimas 

- auklėtojos Marijos Jasiuvian veiklos lauke 

stebėjimas  

 

 

Spalis 

 

 

Lapkritis 

 

 

Sausis 

 

 

Vasaris 

 

 

Spalis 

 

Kovas 

 

Balandis 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

DARBAS SU ŠEIMA 
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Tikslas: Siekiant bendrų tikslų, ieškoti naujų bendradarbiavimo su tėvais formų, įtraukiant juos į 

ugdomąjį procesą.  

Uždaviniai: 

1. Skatinti šeimų domėjimąsi ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

organizavimu, ugdymo programomis, vaikų branda.  

2. Šviesti tėvelius įvairiais pedagoginiais, psichologiniais ugdymo klausimais.  

3. Skatinti tėvelius dalyvauti ugdymo proceso veiklose, savo vaiko vertinime.  

Nr. Tikslas Data Atsakingi asmenys 

1. 

 

Skatinti šeimų domėjimąsi ikimokyklinio  

ir priešmokyklinio ugdymo   

organizavimu, ugdymo programomis: 

1. Visuotiniai susirinkimai 

2. Informacijos apie įstaigos veiklą, 

pasiekimus, problemas skleidimas. 

 

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

Direktorius 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2. Siekiant bendrų tikslų, ieškoti naujų 

bendradarbiavimo su tėvais formų.  

1.Pranešimai tėvams; 

2.Dalyvavimas ruošiant parodas (Rudens 

gėrybių paroda, Kalėdinių dekoracijų 

paroda); 

3.Dalyvavimas  šventėse, projektuose, 

talkose, išvykose. 

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
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ŪKINĖ VEIKLA 

ŪKINĖS VEIKLOS DARBO PLANAS  2018 - 2019 METAMS 

Eil.Nr Veikla Data Atsakingas 

1. Patalinės pirkimas 2018m. IV-

kervirtis 

Ūkio vedėja 

2. Įstaigos aprūpinimas ūkio ir darbo priemonėmis. Kiekvieną 

menėsį 

Ūkio vedėja 

3. “Žirniukų” ir “ Bitučių” tualetų patalpų kapitalinis 

remontas.  

 

2019m. III-

ketvirtis 

Ūkio vedėja 

4.  Antrų aukštų koridorių laiptinių kapitalinis remontas. 2019 m. III-

ketvirtis 

Ūkio vedėja 

5. Skalbyklos ir personalo tualeto patalpų remontas 2019 m. III-

ketvirtis 

Ūkio vedėja 

6. Sutvarkyti darželio aplinka, pasodinti gelės 2019 m. II-

ketvirtis 

Kiemsargis 

7. Kosmetinis virtuvės remontas 2019 m. III-

ketvirtis 

Ūkio vedėja 

8. Darbo įrenginių (kompiuteriai, spausdintuvai itt.) 

tvarkymas ir techninė priežiūra 

Kiekvieną 

menėsį 

Ūkio vedėja 

9. Įstaigos aprūpinimas ugdymo priemonėmis Kiekvieną 

menėsį 

Ūkio vedėja 


