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LOPŠELIO-DARŽELIO SAVITUMAS 
Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ įsikūręs strategiškai patogiame Senamiesčio mikrorajone 

kur yra daug, vaikų ugdymui, reikšmingų, vietų. Ugdytiniai turi puikią galimybę aplankyti Šv. 
Kazimiero bažnyčią, Dailidės ežerėlį, Kūdikių namus, Daugų gatvės kapines, A. Jonyno muziejų, 
Senamiesčio pradinę mokyklą, miesto stadioną.  
             Lopšelis-darželis „Girinukas“ nuo 2000 m. gegužės 18 d. buvo įtrauktas į Lietuvos sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla“, vėliau pervardintą į „Sveikatos želmenėliai“. Įstaigos 
pedagogai parengė sveikatingumo programą. Vėliau sukurta tęstinė sveikatingumo ugdymo programa 
„Auk, judėk ir tobulėk“. Veikia baseinas ir fizioterapinis kabinetas. Juose vaikams pritaikomos 
profilaktinės, gydomosios  ir sveikatinimo priemonės. 
             Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ sudarytos reikiamos sąlygos vaikų sveikatai stiprinti ir 
saugoti. Esame sukūrę tokią aplinką, kuri skatina vaikus judėti. Įstaigoje yra aktų salė, fizioterapijos 
kabinetas, baseinas, IKT technologijų kambarys (interaktyvi lenta, interaktyvios grindys, šviesos 
stalas), judėjimo kampeliai grupėse su atitinkamu inventoriumi, sveikatingumo takelis, vaistažolių 
kalnelis, natūralios aplinkos erdvės ir lauko žaidimų aikštelės. Aktų salėje vyksta įvairios šventės, 
pramogos, kūno kultūros valandėlės, aerobika, gydomoji gimnastika. Ugdymo turiniui gerinti įruoštas 
Lego žaidimų kambarys, kuriame vaikai gali žaisti įvairius, įdomius žaidimus. Vienos grupės patalpose 
įruošta mini seklytėlė, kurioje sukaupta mūsų senolių buities daiktai. 
  Aktyviai bendradarbiaujama su Alytaus miesto pedagogine ir psichologine tarnyba. Siekiant 
ugdymo tęstinumo, organizuojamos edukacinės išvykos į Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą, A. 
Jonyno memorialinį muziejų. Organizuojami bendri renginiai su šiomis įstaigomis: Vilkaviškio 
lopšeliu-darželiu ,,Eglutė, Alytaus Kolegija, ,,Likiškėlių pagrindine mokykla, Alytaus lopšeliu-darželiu 
,,Saulutė”. Besiplečiantys ryšiai su socialiniais partneriais padėjo pedagogams skleisti gerąją patirtį, 
supažindinti miesto bendruomenę su lopšelyje-darželyje vykdoma veikla. Bendradarbiavimo sutartis 
pasirašyta su Londono lietuvių mokyklėle „Obelėlė”. 

Veiklos plano tikslas ir uždaviniai 
Tikslas: Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos 

dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su 
suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis 
pradmenis. 

Uždaviniai: 
1. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti 

adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį. 
2. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymuisi skirtingas socialines sąlygas turintiems, 

skirtingų poreikių, gebėjimų ir specialiųjų (su regos, kalbos ir komunikacijos sutrikimais) poreikių 
vaikams.  

3. Skatinti vaikus veikti, bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu plėtojant jo 
emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį.  

4. Sukurti grupėse aplinką, kuri skatintų vaikus veikti, ieškoti, tirti, atrasti.  
5. Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus ( dorinius, estetinius), 

didesnį dėmesį skiriant mūsų regiono (Dzūkijos) tradicijoms ir papročiams. 
6. Užtikrinti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą. 
7. Plėtoti pedagogų, ugdytinių tėvų bendravimą, bendradarbiavimą. 

 
        Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas 

 Lopšelis-darželis „Girinukas“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje 
veikia 11 grupių. Įstaigoje veikiančių grupių paskirstymas pagal amžių: 3 lopšelio grupės (1-3 m.), 6 
darželio grupės (3-4/5 m., 4-5/6 m. ) ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.). Įstaigą lankys 221 
vaikas.  



 
Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ veikia šios savivaldos institucijos: 
Įstaigos Taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus 
(globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos 
uždaviniams spręsti. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai. 
Mokytojų taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros 
darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. 
Mokytojų taryba: aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus; analizuoja 
ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus; analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir 
ugdymo programų realizavimą; aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo 
nuostatas; skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą; kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, 
sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos 
klausimus. 
Metodinės taryba – metodinės veiklos organizavimas įstaigoje. Tarybos nariai yra auklėtojai ir kiti 
pedagogai. Metodinė taryba planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl 
ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka ugdymo priemones, 
aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese vaikų sukauptą patyrimą; konsultuojasi tarpusavyje ir su 
švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo grupėse, pedagoginių problemų 
sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, 
juos derina su įstaigos veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus 
mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai 
vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui. 
Pedagogai 
Įstaigoje dirba  aukštos kvalifikacijos pedagogai, turintys pedagoginį išsilavinimą.  Dirbantys 
pedagogai turi didelę savo veiklos patirtį, mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam 
vaikui. Nuolatos geba kurti ir įgyvendinti projektines veiklas grupėse, įstaigoje, atspindinčias 
svarbiausius įstaigos poreikius. Tai kompetentingi, aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kurie siekia pažinti vaiką, atliepti jo poreikius, perteikti kultūrines 
ir tautines vertybes. Darželio pedagogai nuolat dalyvauja miesto ir šalies renginiuose bei mokslinėse – 
praktinėse konferencijose, kuriuose kelia savo kvalifikaciją. Dalyvauja įvairiuose trumpalaikiuose ir 
ilgalaikiuose projektuose. Esant poreikiui, kvalifikacijos seminarų pravedimą organizuojame savo 
įstaigoje. Šeimoms, auginančioms vaikus, kurie turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, pagalbą ir 
konsultacijas teikia logopedas. Su vaikais turinčiais judesio ir padėties sutrikimų dirba masažuotojas ir 
kineziterapeuto padėjėjas. Baseine veda užsiėmimus neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) pedagogas. 
Muzikinių bei meninių žinių vaikams teikia meninio ugdymo pedagogas, kuris taip pat vykdo įvairius 
projektus.  

 
Lopšelyje-darželyje veikia šios komisijos: 
Vaiko gerovės komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti  direktoriaus įsakymu);  
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija (veiklą 
reglamentuoja nuostatai, patvirtinti  direktoriaus įsakymu). 
 
2018-2019 m.m. lopšelyje-darželyje įgyvendinamos programos: 
Lopšelio-darželio „Girinukas“ Ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Girinuko takeliu“, kurioje 
integruota Sveikatingumo ugdymo programa „Auk, judėk ir tobulėk“; 
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (6-7 m. vaikams). 
Integruotos: „Imokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“; „Alkoholio, 
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“; 
Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“. 



 
 

MISIJA 
     Alytaus lopšelio-darželio ,,Girinukas“ misija – teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) poreikius, užtikrinančius sėkmingą vaiko pasirengimą 
ugdymuisi mokykloje, sudaryti sąlygas sveikos gyvensenos ir etninių vertybių plėtojimui, siekti 
darnaus bendradarbiavimo su šeima, efektyviai naudoti įstaigai skirtus išteklius. 

 
VIZIJA 

           Alytaus lopšelis – darželis ,,Girinukas“ tai aukštos pedagoginės kultūros švietimo įstaiga, 
orientuota į vaiko sveikatos, kaip visapusiškos fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės ugdymą. 

VERTYBĖS 
1. Bendruomeniškumas, tautiškumas ir etninė kultūra, pilietiškumas. 
2. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas. 
3. Atvirumas naujoms idėjoms, ieškojimams. 
4. Pedagogų nuolatinis tobulėjimas.  
5. Ugdymo kokybės gerinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas. 

2018-2019 M.M. PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 
1. Bendruomeniškumo, tautiškumo ir etninės kultūros, pilietiškumo ugdymas: 
1.1. Bendradarbiauti su tėvais ir socialiniais partneriais organizuojant etnines ugdomąsias 

veiklas. 
1.2. Sudaryti sąlygas vaikų pilietiškumo ugdymui, tautinio identiteto stiprinimui bei 

pažinimui kitų tautų ir jų papročių. 
 Realizuoti ugdymą, kaip vientisą procesą, paremtą natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu kurti 
save kaip visapusiškai brandžią asmenybę. 

2. Švietimo kokybės gerinimas, užtikrinant emocinį saugumą. 
2.1. Užtikrinti vaiko sveikatos ir saugumo poreikius ir sveikos gyvensenos  gebėjimų 

ugdymą (si), skiriant ypatingą dėmesį prevencinių �rogram įgyvendinimui. 
2.2. Vertinti ugdymo proceso organizavimą bei numatyti jo tobulinimo galimybes. 
2.3. Įvairiomis formomis organizuoti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, pripažįstant jų 

gebėjimus. 
 2.4. Užtikrinti tėvų informavimo ir švietimo sistemos efektyvumą. 

            2.5.  Skatinti pedagogus dirbti kūrybingai, tobulinti savo kvalifikaciją bei kompetenciją. 
            2.6.  Tęsti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, vertinimą. 
            2.7.  Užtikrinti savivaldos institucijų, komisijų veiklą. 
 

 3. Priešmokyklinio ugdymo tęstinumas. 
       3.1. Teikti prieinamą, modernizuotą ir  kokybišką priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.  
       3.2. Ugdyti mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, verslumo kompetencijas. 
       3.3. Ugdyti  aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį 
vaiką, būsimą mokinį. 
 

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 
1. Inovacinių ugdymo būdų ir metodų taikymas vaikų veikloje, įgyvendinant lopšelio-darželio 

,,Girinukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 
2. 2. Kvalifikacijos tobulinimas ir pedagogų rengimas orientuojantis į svarbiausias 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sritis. 



           3. Siekiant užtikrinti ugdymo ir ugdymosi kokybę būtinas glaudesnis bendradarbiavimas su 
visomis lopšelio-darželio bendruomenės grupėmis, įsiklausyti į savivaldos institucijų nuomonę. 
          4.  Socialinių partnerių tinklo plėtra, įtraukimas į lopšelyje-darželyje vykdomas veiklas. 
          5. Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ pokyčio projektą 
„Besimokančios bendruomenės modelio kūrimas ir taikymas gerinant mokinių pasiekimus, ugdant 
mokėjimo mokytis kompetenciją“. 
 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 
Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių 
tėvus (globėjus) ir pedagogus. Tarybą sudaro 6 nariai. Darželio taryba renkama trejiems metams, 
papildoma tokia pačia tvarka kaip ir renkama. Tėvus į darželio tarybą renka visuotinis tėvų 
susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba. 
Lopšelio – darželio tarybos funkcijos: 

• Numato darželio veiklos uždavinius ir perspektyvas, pritaria darželio nuostatams, vidaus darbo 
tvarkos aprašui, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai. 

• Inicijuoja šeimos ir darželio bendradarbiavimą. 
• Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja jų paskirstymą, analizuoja ir kontroliuoja 

darželio finansinę veiklą. 
• Svarsto darželio struktūros keitimo klausimus. 
• Teikia siūlymus dėl darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, ugdymo ir globos sąlygų 

sudarymo, talkina formuojant darželio materialinius ir intelektinius išteklius. 
• Darželio tarybos nutarimai gali būti įforminti darželio direktoriaus įsakymu ir yra privalomi 

visai bendruomenei. 
Lopšelio-darželio tarybos veiklos 

uždaviniai Priemonės  Data	

Skatinti darželio bendruomenės narių 
bendravimą ir bendradarbiavimą, 
siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę 

Pritarimas lopšelio-darželio 
„Girinukas“ 2018-2019 mokslo metų  
veiklos planui.  

2018 m. rugsėjo 
mėn.	

Programų „Pienas vaikams“, „Vaisių 
vartojimo skatinimo“ vykdymas 

2018 m. rugsėjo 
mėn. 

Papildomo ugdymo organizavimo 
metodai ir kryptys darželyje 

2018 m. rugsėjo 
mėn.	

Vaikų sveikatos stiprinimo ir 
apsaugos organizavimas darželyje 

Metų eigoje.	

Stebėti ir vertinti įvairias darželio 
veiklos sritis 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir 
atestacijos perspektyvinės programos 
aptarimas 

2018 m. gruodžio 
mėn.	

Lopšelio-darželio „Girinukas“ 2019-
2021 metų  strateginio plano ir 2019 
metų veiklos programos svarstymas 

2018 m. gruodžio 
mėn.	

Programų „Pienas vaikams“, „Vaisių 
vartojimo skatinimo“ vykdymas. 
1.3. 2 %  paramos lėšų panaudojimas 
2017 metais. 

2019 m. sausio 
mėn.	

Direktoriaus veiklos bei darželio 
ūkinės-finansinės veiklos 2018 m. 
aptarimas 

2019 m. sausio 
mėn.	

2 % paramos lėšų panaudojimas 
2018 m.  ir fondo paskirstymo 
svarstymas 

2019 m. gegužės 
mėn.	



Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant 
saugų darželio mikroklimatą, 
patrauklią aplinką 

Darželio tarybos veiklos ataskaita 
 

2019 m. gegužės 
mėn. 	

Klausimų ir problemų, atsiradusių 
ugdymo procese ar darželio 
bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, 
pedagogų bei ugdytinių interesus, 
svarstymas 

Visus metus.	



MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 
Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Ją sudaro Lopšelio-
darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi lopšelyje-darželyje dirbantys 
pedagogai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. 

Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami 
ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. 

Mokytojų tarybos funkcijos: 
• Aptaria praktinius ugdymo organizavimo klausimus. 
• Analizuoja Lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. 
• Analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programos įgyvendinimą, pritaria 

ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Lopšelio-darželio veiklos kryptį ir Alytaus miesto savivaldybės 
švietimo nuostatas. 

• Teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio vadovų, pedagogų atestacijos. 
• Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą. 
• Kartu su Lopšelio-darželio specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, 

kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. 
• Numato bendradarbiavimo su tėvais ir visuomene kryptis. 

 
Eil. 
Nr. Tema  Data  Atsakingas asmuo	

1 

Lopšelio-darželio „Girinukas“ 2018-
2019 mokslo metų  veiklos programos 
svarstymas ir pateikimas  tvirtinti 
lopšelio-darželio tarybai  

2018 m. rugpjūčio 
mėn. 

Direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
įstaigos pedagogai 

2 
 
 
 

Pedagogų veiklos 2018-2019 m. m. 
pristatymas bei ilgalaikių  ir 
trumpalaikių ugdomosios veiklos planų 
aptarimas 

 

2018 m. rugpjūčio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, įstaigos 
pedagogai 

3 

Atnaujintos Alytaus lopšelio-darželio 
„Girinukas“ Ikimokyklinio ugdymo 
programos „Girinuko takeliu“ 
aptarimas 

2018 m. rugpjūčio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui	

4 

Lopšelio-darželio „Girinukas“ 2019-
2022 m. strateginio veiklos plano ir 
2019 metų veiklos programos 
svarstymas 

2018 m. gruodžio 
mėn. 

Direktorius	

5 Vaikų lankomumo ir sveikatingumo 
ataskaita        

Kartą ketvirtyje Sveikatos priežiūros 
specialistas 

6 
Mokytojų kvalifikacija           Kartą ketvirtyje Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, įstaigos 
pedagogai 

7 Direktorės ataskaita už 2018 metus 2019 m. vasario 
mėn. 

Direktorius 

8 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 
(vaikų pasiekimų aprašai). 
Įstaigos veiklos aptarimas. 

2018 m. 
rugsėjo/spalio mėn. 
2019 m.  gegužės 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, įstaigos 
pedagogai	



 
 

METODINĖS TARYBOS PASITARIMAI 
Metodinė taryba – lopšelyje-darželyje veikianti savivaldos institucija, kurią sudaro atskirų sričių 
pedagogai. Metodinei tarybai vadovauja ir jos veiklą organizuoja grupės narių išrinktas pirmininkas. 
Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
Lopšelio-darželio metodinė taryba skirta pedagogams kartu su pagalbos specialistais geriau 
pasirengti ugdyti vaikus: 

• Planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, ugdymo (si) metodus, kontekstą, vaikų 
pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo (si) priemones ir patirtį, kurią vaikai sukaupia 
ugdymo procese, pritaikyti jį vaikų individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti 
pedagogų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su lopšelio-darželio strateginiais tikslais. 

• Metodinė taryba nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, pedagogų 
kvalifikacijos kėlimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą darželyje, teikia lopšelio-
darželio direktorei metodinės tarybos siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo 
organizavimo gerinimo. 

 
Tema Data Atsakingas asmuo	

Praktinė veikla ir darbas grupėse: 
• Grupių žurnalų pildymas. 
• Ankstyvojo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių 
ilgalaikis ugdomosios veiklos 
planavimas. 

• Ankstyvojo, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių 
trumpalaikis ugdomosios veiklos 
planavimas. 

• Ankstyvojo, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimų aprašų pildymas. 

• Pasirengimas tėvų susirinkimams ir jų 
pravedimas. 

 
2018 m. rugsėjo- 

spalio mėn. 
 

 
Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių 
auklėtojos 
 

Grupių pedagogų veiklos pristatymas, 
diskusijos: 

• Ankstyvojo, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimų aprašų užpildymo 
aptarimas. Gautos informacijos 
pateikimas tėvams. 

• Pedagogų atliktų tyrimų, parengtų 
pranešimų pristatymas.  

• Veiklų (priemonių), organizuotų 
(taikytų) atsižvelgiant įstaigos veiklos 
prioritetų įgyvendinimą ugdomojoje 
veikloje, pristatymas, aptarimas – 
gerosios patirties sklaida. 

 
 
2018-2019 m. m. 
 
 
 
 
Nuolat 
 
 
Nuolat 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių 
auklėtojos, specialistai.	

 
 



PEDAGOGINIO PROCESO ORGANIZAVIMO PRIEŽIŪRA 
Eil. 
Nr. 

Inspektavimo 
tikslas (tema) 

Kas numatoma inspektuoti 
(turinys) 

Kaip bus 
informuojama 

apie 
inspektavimo 

rezultatus 

Reguliaru
mas	

1.  Tėvų 
susirinkimai 
 

Pasiruošimas susirinkimui: koks jo 
tikslas, kokią informaciją 
auklėtojos teiks tėvams, kiek tėvai 
yra aktyvūs išsakant savo nuomonę, 
pasiūlymus 

Kartu su grupių 
auklėtojomis 
aptariama, kiek 
susirinkimas 
atliepė išsikeltą 
tikslą 

Du kartus 
metuose	

2.  Dienos ritmas 
darželyje 

Vaiko diena darželyje: jo 
priėmimas, ugdomoji veikla, 
poilsis, pasivaikščiojimai, laisvi 
žaidimai, papildomi užsiėmimai, 
vaiko stebėjimas 

Aptarti 
individualiai su 
pedagogais 

Nuolat 	

3.  Pedagoginės 
veiklos 
planavimas 

Išankstinis pasirengimas savaitės 
veiklai – tikslo ir uždavinių 
kėlimas, atsižvelgiant į savaitės 
temą, individualius vaiko bei visos 
grupės ar kelių grupelių poreikius, 
netradicinių idėjų, projektinės 
veiklos taikymas veikloje 

Aptarti 
metodiniuose 
susirinkimuose 
bei individualiai 
su pedagogais 

Nuolat	

4.  Ugdymo proceso 
organizavimas 

Sąlygų, stimuliuojančių aktyvią 
vaikų veiklą sudarymas: priemonių 
įvairovė ir patrauklumas, vaizdinės 
medžiagos parinkimas ir atitikimas 
vaikų gebėjimams ir amžiui 

Aptarti 
metodiniuose 
susirinkimuose 
bei individualiai 
su pedagogais, 
nuolat konsultuoti 

Kartą per du 
mėnesius	

5.  Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
grupių veiklos 
organizavimas 

Plano rengimas, ugdymo metodų 
parinkimas. Vaikų pasiekimų 
vertinimas 

Aptariama su 
auklėtojomis 

Kartą per du 
mėnesius	

6.  Priešmokyklinių 
grupių veikla 

Ugdymo veiklos planavimas, vaikų 
pasiekimų vertinimas – vaiko 
aprašo parengimas 

Aptariama su 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogais 

Kartą per du 
mėnesius	

7.  Vaikų sveikatos 
palaikymo ir 
higieninių 
įgūdžių 
formavimas 

Grupės saugumas, vaikų 
sergamumo priežastys, pokalbiai su 
tėvais, konsultacijos, aktuali 
informacija medicininėmis 
temomis, profilaktinių priemonių 
taikymas, judėjimo užtikrinimas. 

Aptariama su 
auklėtojomis, 
auklėtojų 
padėjėjomis, 
maitinimo 
organizavimo ir 
higienos 
priežiūros 
specialiste 

Nuolat	

8.  Muzikinės 
veiklos 
organizavimas ir 

Savaitės temos integravimas 
muzikinės veiklos metu. Šios 
veiklos organizavimas atsižvelgiant 

Aptariama su 
auklėtojomis ir 
meninio ugdymo 

Kartą per du 
mėnesius	



stebėjimas į vaikų amžių, supažindinimas su 
muzikos instrumentais, noro 
muzikuoti ir dainuoti skatinimas. 

pedagoge 

9.  Kūno kultūros 
valandėlių 
organizavimas 

Savaitės temos integravimas kūno 
kultūros valandėlėje. Judesių 
koordinacijos, pusiausvyros, 
bendras kūno judesių lavinimas, 
žaidimų bei priemonių naudojimas 

Aptariama kartu 
su auklėtojomis ir 
kūno kultūros 
specialistu 
individualiai 

Kartą per 
ketvirtį	

10.  Rytinės 
mankštos 
organizavimas 

Priemonės, veiklos įvairovė Aptariama kartu 
su auklėtojomis ir 
meninio ugdymo 
pedagoge 
individualiai 

Kartą per 
ketvirtį	

11.  Logopedo 
pagalbos 
reikalaujančių 
vaikų korekcinio 
darbo stebėjimas 

Darbas su specialiųjų poreikių 
vaikais, bendradarbiavimas su 
šeima bei rezultato pasiekimas 

Aptariama su 
logopede, vaikų 
tėvais, „Vaiko 
gerovės“ 
komisijos bei 
pedagogų tarybos 
pasitarimuose 
 

Kartą per 
ketvirtį	

12.  Atvirų durų 
dienos 
organizavimas. 

Šios dienos organizavimo tikslas, 
uždaviniai, metodai ir priemonės. 

Pasitarimai 
metodiniuose 
susirinkimuose 
bei individualios 
konsultacijos. 

Kartą 
metuose	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONSULTACIJOS AUKLĖTOJOMS 
Eil. 
Nr. 

Turinys Laikas Atsakingas asmuo	

1.  Ugdomojo proceso planavimas ir 
organizavimas  

Du kartus per 
mėnesį 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui	

2.  Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo 
organizavimas: adaptacijos sunkumai, 
aplinkos sąlygos ir kt. 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos	

3.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 
organizavimas 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos	

4.  Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 
organizavimas 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos	

5.  Bendravimas ir bendradarbiavimas su 
ugdytinių tėvais, formų ir būdų 
aptarimas, parinkimas, panaudojimas 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos	

6.  Grupės aplinkos kūrimas, priemonių 
įvairovė ir parinkimas pagal vaikų 
amžių 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos	

7.  Pasirengimas kūno kultūros ir muzikinei 
veiklai 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos, 
meninio ugdymo pedagogė	

8.  Vaikų kalbinių įgūdžių ugdymas Nuolat Logopedė	

9.  Vaikų pasiekimų aprašai Du kartus 
metuose 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos	

10.  Vaikų sveikatos saugojimas ir 
stiprinimas 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos, 
sveikatos priežiūros specialistė	

11.  
 

Vaikų psichinės sveikatos puoselėjimas, 
palankaus mikroklimato įstaigoje ir 
grupėse kūrimas 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos	

 
 



BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA 
Eil.
Nr. 

Turinys Laikas Atsakingas asmuo	

1. Tėvų susirinkimai grupėse: 
• supažindinti tėvus su įstaigos veikla, 

ugdymo programomis, metodika, dienos 
ritmu ir kt. 

• aptarti tėvų dalyvavimo ugdymo procese 
galimybes. 

• supažindinti tėvus su papildoma veikla 
darželyje. 

Du kartus 
metuose ir 

pagal poreikį 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, grupių 
auklėtojos	

2. Tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme: 
• sudaryti sąlygas tėvams stebėti bei 

dalyvauti ugdomojoje veikloje grupėse.  
• organizuoti vaikų darbelių bei šeimos 

kūrybinių darbelių parodas.  
• kartu su tėvais rengti šventes, pramogas, 

vakarones. 
• pateikti individualių užduočių šeimoms, 

siekiant ugdymo perimamumo. 

Visus mokslo 
metus 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, grupių 
auklėtojos	

3. Tėvų švietimas: 
• rengti informacinius bukletus, atmintines 

aktualiais vaikų ugdymo klausimais.  
• pedagogų bei kitų specialistų 

konsultacijos tėvams. 

Visus mokslo 
metus 

Darželio 
administracija, 
grupių auklėtojos	

4. Tėvų dalyvavimas darželio ir grupių 
renginiuose:  

• tėvų dalyvavimas grupių ir darželio 
renginiuose, pramogose ir kt. 

• tėvų idėjos ir pasiūlymai organizuojant 
renginius. 

• įstaigos vaikų, tėvų ir pedagogų bendrų 
kūrybinių darbų ir parodų organizavimas. 

Visus mokslo 
metus 

Grupių auklėtojos, 
direktorė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, meninio 
ugdymo pedagogė, 
ugdytinių tėvai	

5. Tėvų dalyvavimas kasdieninėje grupių 
veikloje: 

• tėvų dalyvavimas ryto rate. 
• tėvų dalyvavimas grupės projektuose. 
• tėvų dalyvavimas įvairioje veikloje. 

Visus mokslo 
metus 

Grupių auklėtojos, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠVENTĖS, RENGINIAI, PARODOS 
Tema Data Atsakingas asmuo 

Rugsėjo 1-osios šventė „Vasarėlės takeliu 
rudenėlį pasitinkam“ 
 

2018 m. rugsėjo 3 
d.  

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, meninio ugdymo 
pedagogė, grupių auklėtojos 

Piešinių paroda grupėse „Vasaros 
nuotykis“ 

2018 m. rugsėjo 
10-28 d.  

Grupių auklėtojos 

Darbuotojų nuotraukų paroda „Mano 
rugsėjo 1-oji“  

2018 m. rugsėjo 3-
21 d. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Saugaus eismo savaitė (veiklos saugaus 
eismo erdvėje) 
Europos judrioji savaitė „Pasirink ir judėk 
sveikai“ 
RIUKPA veikla „Rieda rieda rateliukai“ 

2018 m. rugsėjo 3-
14 d. 
2018 m. rugsėjo 
17-21 d. 

Daiva Rusteikienė 
Alytė Kurauskienė 
Loreta Savickienė 

Šventė „Vasarėlė išnokino, rudenėlis-
išdalino“  (ketureilis, eilėraštis, 
pasakojimas, pasaka, istorija sukurta 
pedagogų, tėvų, senelių, vaikų). 
Kompozicija (personažas, mozaika, 
mandala, puokštė..). 
Paminėjimas grupėse „Oranžinės dienos“ 
minint Pasaulinę širdies dieną. 

2018 m.  
 
rugsėjo 21 d.  
 
 
 
rugsėjo 28 d.  

Rima Šalaševičienė 
Loreta Botvičienė 

Kauno „Varlytės“ teatras “Vaivorykštės 
dienos beiekant“ 

rugsėjo 24 d.  
9 .00 val. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Projektas „Sveikuoliukai“ vykdomas 
grupėse. 
Pirmadienis:  noriu būti sveikas (sveikas 
maistas ir sportas);  
antradienis: plokščiapėdystės profilaktika; 
trečiadienis, ketvirtadienis: grupinės sporto 
varžybos; 
penktadienis: judėjimas netradicinėse 
erdvėse. 

2018 m. spalio 8-
12 

Sveikatos priežiūros specialistė 
Rosita Jakaitienė 

„Klouno teatras“ 2018 m. spalio mėn Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui  

Kauno vaikų teatras „Smagumėlis“ 2018 m. lapkričio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui  

Edukacinė programa „Robotukas“ 2018 m. lapkričio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Lietuvių liaudies lopšinės „Miegelis teikia 
daug jėgų, tai pailsėt labai smagu“ 

2018 m. lapkričio 
mėn. 

Daiva Turčinavičienė 
Aira Skripkiūnienė 

Šventė priešmokyklinio ugdymo vaikams 
„Pabūkime kartu“ su Sakalėlio pradinės 
klasės mokiniais. 

2018 m. gruodžio 
mėn. 

Vida Amšiejienė  

Edukacinė veikla – žvakių gamyba 
(priešmokyklinių ir vyresnių grupių 
vaikams) 

2018 m. gruodžio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui  

Kalėdų šventės „Kalėdų belaukiant“ 2018 m. gruodžio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos  

Seminaras ikimokyklinio ir 2019 m. sausio 24 Daiva Rusteikienė 



priešmokyklinio ugdymo pedagogams 
„Motyvuojanti kūno kultūra ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje Patarimai pedagogui 
praktikui“ 

d. Alytė Kurauskienė 
Loreta Savickienė  

Vilniaus Drakoniuko teatras 2019 m. sausio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui  

Vasario 16-osios minėjimas. 2019 m. vasario 
mėn. 

Danguolė Valackienė 

Atvirų durų dienos grupėse 2019 m. vasario 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos  

„Pavasaris kalba paukštelių balsu“, skirta 
Žemės dienai. 

2019 m. kovo mėn. Onutė Zavistauskienė 
Danguolė Klimavičienė 

Užgavėnių eitynės 2019 m. kovo 6 d. Grupių auklėtojos 
Akcija „Aš bėgu 2019“  2019 m. balandžio 

mėn. 
Daiva Rusteikienė 

Švelniukų šventė (motinos dienai) 2019 m. gegužės 
2/3 d. 

Alytė Kurauskienė 
Saulė Vrubliauskienė  

Priešmokyklinių grupių vaikų išleistuvės 
„Sudie darželi“ 

2019 m. gegužės 
30 d. 

Zita Gregerienė 
Rima Šalaševičienė 

Projektas vaikų gynimo dienai 
„Skambantis vaikų miestas“ (turizmo 
pramogos: palapinės, žaidimai,  lobio 
ieškojimas, piknikas...) 

2019 m. birželio 3-
7 d. 

Grupių auklėtojos  
Vilkaviškio l/d „Eglutė“ 
Alytaus Senamiesčio pradinė 
mokykla, Alytaus l/d „Saulutė“ 

Respublikiniai projektai 
Lietuvos Mažųjų žaidynės   Daiva Rusteikienė 
eTwining projektas 
2018 m. spalio 29 d. seminaras 
pedagogams 

Per mokslo metus 
 

Irena Giedrienė 
Daiva Turčinavičienė 

Įsijungimas į projektą „Olimpinė karta“  Daiva Rusteikienė 
 

Dalyvavimas pilietinėje akcijoje ,,Atmintis 
gyva, nes liudija” minint Sausio 13 – ąją. 

2019-01-13 Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, grupių auklėtojos 

Projektas „Lyderių laikas“ Per mokslo metus Onutė Zavistauskienė 
„Sveikatiada“ Per mokslo metus Maitinimo organizavimo ir 

higienos priežiūros specialistė 
„Žaidimai moko“ Per mokslo metus Grupių auklėtojos, logopedė 
Karpinių paroda „Metų ratas“ Vilkaviškio 
lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 

2018 m. lapkričio 
mėn. 

Rima Šalaševičienė 
Aira Skripkiūnienė 

Miesto projektai ir  renginiai  
Dzūkiškos tautosakos festivalis „Leliumai“  2018-12 Rima Vaickelionytė-

Zenevičienė 
Akcija „Po angelo sparnu“ Alytaus globos 
namų auklėtiniams. 

2018-12 Rima Vaickelionytė-
Zenevičienė 

Dzūkijos regiono dzūkiškų dainų 
festivalis-konkursas „Dzūkų balsas“ 

2019-04 
 

Rima Vaickelionytė-
Zenevičienė  

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų meninio 
ugdymo pedagogų forumas „Idėjų mugė“ 

2019-01-13 Rima Vaickelionytė-
Zenevičienė 



Pedagogų atviros veiklos 
Data Pobūdis Grupė Pedagogas	

2018 m.  lapkritis Pranešimas pedagogams 
  ,,Pedagogų indėlis į vaikų 
saugaus elgesio 
formavimą“ 

7 gr. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
Danguolė Valackienė 	

2018 m. lapkritis Atvira veikla pedagogams 
,,Pavojingi daiktai“ 

6 gr. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
metodininkė Alina Gidevič 
	

2019 m.  kovas Pranešimas pedagogams 
,,Pažintinių vaiko 
gebėjimų lavinimas 
ikimokykliniame amžiuje. 
Atradimai pojūčių 
pasaulyje“	

1 gr.	 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
metodininkė  Aira Skripkiūnienė 
	

2019 m.  kovas Atvira veikla pedagogams 
„Aš kūrėjas, atradėjas“	

3 gr.	 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
Irena Giedrienė	

2019 m.  kovas Atvira veikla pedagogams 
,,Pavasario balsai“	

5 gr.	 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
Onutė Zavistauskienė	

 
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 Turinys Rezultatas	
1 

 
Keliant savo profesinį meistriškumą, lankyti  
kvalifikacinius kursus, seminarus, paskaitas pagal  
pedagogų pasirinktas temas. 

Perteikti kursų, seminarų medžiagą 
metodinių pasitarimų metu	

2 
 

Stiprinti ryšius su kitomis ikimokyklinio ugdymo  
įstaigomis. 

Pedagogai praktiškai susipažins ir 
pamatys kitų pedagogų vedamas 
veiklas	

3 
 

 

Skatinti pedagogus savarankiškai domėtis  
naujausia pedagogine ir metodine literatūra,  
lankyti pagal poreikį temines paskaitas. 

Diskusijoms, naujovių taikymui savo 
darbe, akiračio plėtimui    

Pristatyti medžiagą per metodinį 
pasitarimą	

4 
 

Dalintis gerąją praktinio darbo patirtimi su  
kolegėmis savo įstaigoje ir už jos ribų. 

Profesiniam meistriškumui kelti	

5 Kaupti darželio pedagogių gerąją praktinio darbo 
patirtį naujovių ir informacijos bankuose: naujos 
idėjos veiklai, priemonės, literatūra, pratybų 
sąsiuviniai, individualios užduotys vaikams ir kt.   

Profesiniam meistriškumui kelti 

6 Dalyvauti kitų švietimą remiančių fondų, programų 
organizuojamose seminaruose, pvz.  „Zipio 
draugai” ir kt.  

Naujų metodų įvaldymui 

 
 



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

• Švietimo pagalbos vaikui teikimas. 
• Prevencinio darbo organizavimas ir koordinavimas. 
• Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių savalaikis tenkinimas. 
• Saugios ir palankios vaiko ugdymo (si) aplinkos kūrimas. 

 
Uždaviniai: 

• Įtraukti lopšelio-darželio bendruomenę į prevencinį darbą aktualiomis įstaigai temomis. 
• Dalyvauti projektuose, akcijose, konkursuose. 
• Teikti pagalbą vaikams, pedagogams, vaikų atstovams rengiant susitikimus, diskusijas, 

paskaitas, edukacinius renginius. 
• Konsultuoti tėvus (globėju) vaikų ugdymo, elgesio, saugumo užtikrinimo klausimais. 
• Pastebėti ir atlikti savalaikį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą. 

Eil.
Nr. Veikla  Periodiškumas Atsakingas asmuo 

1. Parengti lopšelio-darželio Vaiko gerovės 
komisijos veiklos planą 2018-2019 m. m 

Iki 2018-09-15 Direktorė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

2. 

Vaikų turinčių kalbos ir kitų 
komunikacijos sutrikimų, pradinis 
vertinimas, gavus tėvų (ar vaiko globėjų) 
sutikimą 

Iki 2018-09-05 Logopedas  

3. 

Vaikų turinčių kalbos ir komunikacijos 
sutrikimų, vaikų sąrašų aprobavimas, 
teikimas Alytaus miesto pedagoginei 
psichologinei tarnybai,   lopšelio-darželio 
direktoriui patvirtinti 

2018 m. rugsėjo 
mėn. ir pagal 
poreikį 

Logopedas 

4. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos 
posėdžius 

Esant poreikiui/ar 
1 kartą į ketvirtį 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, logopedas 

5. Rinkti ir kaupti literatūrą įvairiomis 
prevencinėmis temomis 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, logopedas 

6. Dalyvauti tėvų susirinkimuose Esant poreikiui Vaiko gerovės komisijos 
narės 

7. 
Individualiai konsultuoti tėvus ir 
pedagogus aktualiomis prevencinėmis 
temomis 

Esant poreikiui. Vaiko gerovės komisijos 
nares, grupių auklėtojos 

8. 

Bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais, 
stebėti ir rinkti informaciją apie vaikus, 
turinčius ugdymosi sunkumų, vaikų 
gebėjimus ir savijautą grupėse 

Nuolat/ esant 
reikalui 

Logopedas, grupių 
auklėtojos, vaikų tėvai 

9. 

Užtikrinti vaikų, turinčių ugdymosi 
ypatumų, poreikių tenkinimą: teikti tėvams 
ir pedagogams informacija apie vaiko 
psichines ir fizines galias atitinkančias 
ugdymo įstaigas bei jo gebėjimus 
atitinkančias ugdymo programas ir 
metodus, aptarti ugdymosi pasiekimus 

Nuolat/ esant 
poreikiui 

Direktorė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
logopedas. 

10. 
Organizuoti / ar informuoti tėvus ir 
pedagogus apie Alytaus miesto renginius 
vaikų specialiojo ugdymo bei sveikatos 

Nuolat Sveikatos priežiūros 
specialistė, logopedas  



klausimais 

11. 
Kelti specialistų ir pedagogų kvalifikaciją 
prevencinio darbo ir krizių valdymo 
klausimais 

Nuolat Direktorė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

 
 



VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS IR APSAUGA 
Eil.Nr. Turinys  Data Atsakingas asmuo	
1.  Vaikų švara, higienos įgūdžiai:  

• tikrinti vaikų asmens švarą;  
• stebėti bei ugdyti vaikų asmeninius 

higienos įgūdžius. 

Metų eigoje Maitinimo 
organizavimo ir 
higienos priežiūros 
specialistė	

2.  Lopšelio-darželio patalpų higieninė priežiūra, 
švaros palaikymo kontrolė 

Nuolat Maitinimo 
organizavimo ir 
higienos priežiūros 
specialistė	

3.  Priemonių nuo epidemijos, esant 
infekciniams susirgimams, lopšelyje-
darželyje organizavimas. 

Esant reikalui Maitinimo 
organizavimo ir 
higienos priežiūros 
specialistė	

4.  Vaikų grūdinimas: 
• reguliarus vaikų pasivaikščiojimas 

lauke;  
• patalpų vėdinimo priežiūra; 
• įgyvendinti Vaikų sveikatos 

stiprinimo ir grūdinimo programą; 
• baseino užsiėmimai.  
 

Metų eigoje Maitinimo 
organizavimo ir 
higienos priežiūros 
specialistė 
Neformaliojo ugdymo 
(kūno kultūra) 
pedagogė	

5.  Darželyje saugi ir sveika aplinka vaikų 
ugdymui: 

• skleidžiamos žinios apie sveiką 
gyvenseną;  
• sveikatos ugdyme diegiamos įvairios 

sveikatos sritys: fizinis aktyvumas ir kūno 
kultūra, sveika mityba. 

Metų eigoje Maitinimo 
organizavimo ir 
higienos priežiūros 
specialistė	

6.  Vaikų sergamumo analizė – kasmet 
rengiamos vaikų sergamumo ataskaitos, 
analizuojami rezultatai, rengiamos ataskaitos 
atitinkamoms institucijoms 

Metų eigoje Sveikatos priežiūros 
specialistė 	

7.  Darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikas Metų eigoje Maitinimo 
organizavimo ir 
higienos priežiūros 
specialistė	

8.  Vaikams, turintiems fizinių sutrikimų 
atliekama gydomoji mankšta bei gydomasis 
masažas. 

Metų eigoje Masažuotoja ir 
kineziterapeuto 
padėjėja	

9.  Paskaitėlių vaikams organizavimas: 
• ,,Aš sveikas ir greitas” (pilnapadystės 

profilaktikai). 
• „Greitam maistui – ne!“.       
• ,,Dantukų priežiūra”. 

Metų eigoje Sveikatos priežiūros 
specialistė 	

10.  Vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos 
klausimais pravesti instruktažus 
darbuotojams. 

Metų eigoje Direktorius	

11.  
 

Evakuacijos pratybos. 2019 m. 
pavasarį 

Direktoriaus 
pavaduotoja ūkiui	



ŪKINIS ORGANIZACINIS DARBAS 
Eil.Nr. Turinys Data Atsakingas asmuo	
1.  Ugdymosi aplinkos tobulinimas: 

• Edukacinių erdvių kūrimas ir 
atnaujinimas grupėse. 
•  Lauko bibliotekėlės įkūrimas. 
• Saugaus eismo aikštelės įkūrimas 

lauke. 
• Kanceliarinių prekių įsigijimas. 
• Edukacinių erdvių grupėse 

papildymas įvairiomis priemonėmis. 
 

Metų eigoje Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

2.  Darželio aplinka: 
• Želdinių priežiūra ir tvarkymas. 
• Lauko pavėsinių priežiūra. 
•  Smėlio dėžių tvarkymas, smėlio 

pakeitimas. 
• Žaidimo aikštelių atnaujinimas, 

naujų priemonių įsigijimas. 
• Trijų grupių remontas. 
• Naujų baldų įsigijimas (lovų, 

staliukų). 
• Šiukšliadėžių įsigijimas. 
 

Metų eigoje Direktoriaus 
pavaduotoja ūkiui 
	

3.  
 

Sanitarinių-higieninių sąlygų gerinimas ir 
priežiūra: 

• Dezinfekcijos atlikimas. 
• Vėdinimo sistemos priežiūra. 
• Kanalizacijos sistemos priežiūra. 
• Priešgaisrinės sistemos priežiūra. 

Metų eigoje Direktoriaus 
pavaduotoja ūkiui, 
maitinimo 
organizavimo ir 
higienos priežiūros 
specialistė 
	

 
 

Darbo grupės pirmininkė                                   Daiva Markovienė 

 

Darbo grupės narės                                                   Birutė Slavgorodskaja 

 

                                                 Daiva Turčinavičienė  

                                                                       Saulė Vrubliauskienė 

                 Onutė Zavistauskienė 
 							

 


