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I. BENDROJI DALIS - VIDINĖ APLINKOS ANALIZĖ 

2016 metų veiklos programa siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką,  teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės  reikmes, tenkinti ugdymosi 

poreikius ikimokyklinio ugdymo srityje,  racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus 

išteklius.  

Organizacinė struktūra: mokyklos tipas, paskirtis. Lopšelis darželis yra bendro tipo 

ikimokyklinė įstaiga. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ugdymas.  

 

Lopšelis darželis 2015/2016 mokslo metus pradėjo sukomplektavęs 4 grupes turėdamas 64 

ugdytinius: 1 lopšelio ir 3 darželio. Nuo š. m. rugsėjo 1 d. neteikiama ugdymo paslaugos popietinei 

grupei. 

Darbo trukmė: 7.30 – 19.00 val.  

Dirba 16 darbuotojų. Yra 9 pedagogės, iš kurių 4 turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 4 - 

aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą, 5 - vyresniosios auklėtojos, 1 - auklėtojos  metodininkės. Įstaigai 

vadovauja direktorė, kuriai suteikta  II vadybinė kategorija. 

Programos, projektai. Atsižvelgiant į vaikų poreikius ir interesus metinės ugdymo 

programos papildomos kiekvienai grupei, atitinkamai pagal amžių temomis: „Žemaitiški drabužiai“, 

„Tautinių rūbų spalvinimas“, „Pepės kelionė pusnų labirintais“, „Apkabinkime gimtinę gerais darbais“, 

Kuriame bendrus projektus su šeima: „Ledo papuošalai žiemos sodui - 4“ , „Ateina diena ir atneša darbą 

- 4“. Balandžio mėnesį vyko kūrybinės saviraiškos savaitės „Mus jungia sportas, dailė, teatras, daina ir 

šokis“.  

 Į ugdymo procesą integruojama sveikatingumo programa „Sveikatos takeliu“, tarptautinė 

vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“. 
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Nuo 2011 metų lopšelis darželis yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narys. Aktyviai įsijungėme į „Sveikatos želmenėlių“ veiklą.  

Edukacinė bei kultūrinė aplinka. Per 2015 metus pedagogės gilino savo kompetencijas 

dalyvaudamos 18 seminarų. Organizuotos auklėtojų 6 atviros veiklos  ir organizuotos 6 Mosėdžio vaikų 

lopšelyje. Mosėdžio vaikų lopšelis glaudžiai bendradarbiaudamas su Skuodo informacijos centru 

organizavo seminarą „Tautinio paveldo puoselėjimas. Karpinių taikymo galimybės meninėje raiškoje“. 

Dalyvauta respublikinėse ir rajoninėse parodose, konkursuose, projektuose, turnyruose, akcijose: 

„Aš rūšiuoju“, laimėtas kamuolys su krepšininkų parašais, šaškių turnyras „Atkeliavo šaškės į darželį“ – 

I; II vietos, elektronikos atliekų projektas „Mes rūšiuojam - 2015“, (surinkta 828 kg. buitinių 

elektronikos atliekų), „Vaikų knygos dienoje“ Skuodo darželyje“, „Skaitymai žemaitėška“, „Mažasis 

sportininkas“,  „Vėtrungė mamai“, „Lik sveika, mokykla 2015“, „Sokas metu rats“ ir „Lietuva vaiko 

širdy“ - Ylakių darželyje, „Karpiniai Lietuvai“, „Apkabinkime Žemę Valentino dieną“, „Sportas ir aš“, 

„Darželinukai už krepšininkų pergales“, „Skuodo tramtatulis“, „Gyvasis tautos žiedas“, „Atmintis 

gyva“, „Nameliai paukšteliams“, iniciatyvoje „Visa Lietuva skaito vaikams“. Organizuota 11 pažintinių-

meninių išvykų ugdytiniams į Skuodo senelių globos namus, rajono ikimokyklines įstaigas ir Mosėdžio 

seniūnijos lankytinas vietoves.  

Informacija apie įstaigos veiklą talpiname internetinėje svetainėje, adresu: 

www.mosedziukai.lt. Rašome straipsnius apie įstaigos veiklą į rajoninę ir respublikinę spaudą, 

leidžiamas darželio sienlaikraštis „Šarkos naujienos“.                     

Inicijavome ir rūpinomės mūsų vaikų lopšelio darželio naujų, saugių edukacinių erdvių  ir 

aplinkų  kūrimu: atsinaujino grupių žaidimo kampeliai naujomis ugdymo(si) priemonėmis. Įsigyta: 2 

kompiuteriai, baldų,  patalynė. Atremontuotas vienos grupės žaidimo kambarys. 

Bendrų rytinių mankštų, pramogų, švenčių, kasdieninės veiklos, bendrų renginių su tėvais 

ir socialiniais partneriais metu buvo tenkinamas vaikų poreikis judėti, lavinamos jų fizinės savybės bei 

gebėjimai, sudarytos sąlygos vaikams išgyventi džiaugsmą. Nuolat rūpinomės atvykstančių į įstaigą 

vaikų adaptacija, jos aptarimu pasitarimuose. Su atvykstančių vaikų tėvais sudarėme ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) sutartis.  

Iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų suorganizuota tradicinė ekskursija 

darbuotojams į Trakus ir išvyka į Klaipėdos muzikinį spektaklį „Velnio nuotaka“. Kiekvienai vaikų 

grupei nupirkta kanceliarinių prekių. 

 

Biudžetas: 

 

Finansavimo šaltinis 

Skirta 

lėšų 

(tūkst.Eur) 

Panaudota  

 

(tūkst.Eur 
Lėšų panaudojimas 

Biudžeto lėšos 

Lėšos savivaldybės aplinkai finansuoti 65,7 67,2 Pagal planą 

Ikimokyklinio ugdymo krepšelis 49,9 53,2 Pagal planą 

Viso: 115,6 120,4  

 

Kiti finansavimo šaltiniai 

2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšos  0,9 0,9 
Darbuotojų išvykai, ugdymo 

priemonėms. 

Specialiosios lėšos ,5 1818,4 
Išlaidoms už teikiamas 

paslaugas. 

Iš viso lėšų: 135,0 139,7  

 

http://www.mosedziukai.lt/


 5 

Mokesčiu už lopšelį darželį lengvata naudojosi: 

 

metai 50 % nuolaida 10 % nuolaida 

2013 10 vaikų 10 vaikų 

2014 17 vaikų 4 vaikai 

2015                   9 vaikai 5 vaikai 

 
Veiklos planavimo sistema. Planuojant veiklos programas, projektus yra sudaromos darbo 

grupės. Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama: strateginę ir metinę veiklos programą, mėnesinius 

planus. Auklėtojos kiekvienoje grupėje planuoja metinį ugdymo planą, savaitinius planus, projektus, 

ugdomosios veiklos pokyčių vertinimus. Pedagogės planuodamos stengiasi atsižvelgti į vaikų poreikius, 

interesus bei galimybes ugdymosi metu įgytos patirties ir gebėjimų pritaikymą. Planavimo dokumentai 

svarstomi pedagogų, įstaigos taryboje, metodinės grupės užsiėmimuose ir tvirtinami įstaigos 

direktoriaus įsakymu.        

Ryšiai. Bendradarbiaujame su Skuodo savivaldybės administracijos švietimo skyriumi ir 

savivaldybės administracija, Skuodo informaciniu centru, Mosėdžio miestelio institucijomis. Vyksta 

tradiciniai rajoniniai ikimokyklinių įstaigų renginiai. Plėtojami ryšiai su kitomis ugdymo institucijomis, 

kurie įteisinti pasirašytomis draugystės ir bendradarbiavimo sutartimis: Mosėdžio seniūnija, 

Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejumi, Skuodo meno mokykla, Ylakių, Kretingos rajono 

Salantų vaikų lopšeliais darželiais ir Barstyčių globos namais, Telšių miesto vaikų lopšeliu darželiu 

„Berželis“, Šilutės rajono Saugų vaikų lopšeliu darželiu, Skuodo Senelių globos namais, Skuodo meno 

mokykla. 

Ugdymo pasiekimai, rezultatai. Ugdytiniai išradingai atskleidė meninius gebėjimus, įgijo 

socialinės patirties dalyvaudami rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose, projektuose,  šventėse 

parodose. Dalyvauta respublikiniame aplinkosaugos vaikų piešinių konkurse „Aš rūšiuoju“, laimėtas 

kamuolys su krepšininkų parašais,  rajoniniame šaškių turnyre „Atkeliavo šaškės į darželius“ – I; II 

vietos,  respublikiniame elektronikos atliekų projekte „Mes rūšiuojam - 2015“, surinkta 828 kg. buitinių 

elektronikos atliekų. 

Gautos padėkos ir diplomai už dalyvavimą konkursuose, parodose, akcijose: už 

dalyvavimą „2015 metų Judėjimo savaitėje“, už puikius neformaliojo ugdymo pasiekimus ir dalyvavimą 

rajoniniame projekte „Lik sveika mokykla 2015“, už dalyvavimą ir bendradarbiavimą projektuose 

„Stebūklo belaukiant“ ir „Lietuva vaiko širdy“, už aktyvų dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Gyvasis 

tautos žiedas“, už dalyvavimą „Skuodo tramtatulis“. 

Auditas. Metinės veiklos kokybės įsivertinimą atlieku vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607 patvirtintomis 

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis ir Mosėdžio vaikų 

lopšelio darželio direktoriaus patvirtintą sistemą 2009-09-01 įsakymu Nr. V1-1. Vadovaudamasi 2015 

metais vidaus audito ir SSGG analizės rezultatais, tobulinti pasirinkti tęstiniai 2016 metų veiklos tikslai:  

 1. Teikti kokybiškas vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, bendruomenės ypatumus atitinkančias 

ugdymo(si) paslaugas; 

2. Stiprinti bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą planuojant ir įgyvendinant 

ugdymo turinį. 

Svarbiausios problemos: 

- higienos normų atitiktį yra labai sudėtinga įvykdyti, nes ugdymo įstaiga yra sename 

netipiniame pastate; 

- trūksta dviem grupėms tualeto – prausyklos, rūbinės patalpų bei didesnių ugdymo erdvių 

kitoms grupėms,  reikalinga atlikti vienos grupės patalpų remontą; (65,7m
2
); 

- atnaujinti virtuvės ventiliacijos įrangą; 
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- įsigyti baldų ir žaidimo aikštelės įrengimų; 

- įsiteisinti žemės sklypą prie darželio teritorijos; 

- užlyginti darželio teritoriją iš kiemo pusės. 

 

II. PRAĖJUSIŲ METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

SSGG ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

Keliama pedagogų kvalifikacija. 

Dalyvaujama rajoniniuose, respublikinėse  

konkursuose, programose, parodose, akcijose, 

turnyruose. 

Stiprėja bendradarbiavimo ryšiai su kitomis 

ikimokyklinėmis įstaigomis. 

Įstaigos veikla viešinama žiniasklaidoje, 

internetinėje svetainėje. 

Negalime patenkinti visų tėvelių 

prašymų „Priimti vaiką į ugdymo 

įstaigą“.  

Įstaigoje nėra pavaduotojo ugdymui, 

dietologo. 

Nepakankamai išnaudotos 

ikimokyklinės  įstaigos ir šeimų 

bendradarbiavimo galimybės. 

Žaidimo aikštelės plotas ne visiškai  

atitinka higienos normų 

reikalavimams, 

Galimybės Grėsmės 

Nukreipti vaikus, turinčius kalbos sutrikimus 

pas specialistus. 

Gerinti įstaigos kultūrą.  

Aktyvinti įstaigos tarybos, tėvų,  pedagogų 

bendradarbiavimą. 

Aktyviau ieškoti finansinių rėmėjų. 

Suremontuoti II-o aukšto ugdomąją erdvę. 

Perkelti popietinę priešmokyklinio ugdymo 

grupę į gimnaziją. 

Didelis nedarbas lemia vaikų šeimų 

migraciją į užsienio šalis, įtakoja 

įstaigą lankančių vaikų skaičių. 

 

 

Tęsiant praėjusių mokslo metų iškeltus tikslus ir uždavinius, bei siekiant gerinti įstaigos 

veiklą 2016-iems metams numatoma ši veiklos programa. 

STRATEGINIS TIKSLAS 

Sukurti saugią, šiuolaikišką, patrauklią ir kokybišką aplinką vaikams, tobulinti ugdymo (si) 

kokybę. 

III. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAS 

Sukurti saugią, šiuolaikišką, patrauklią ir kokybišką aplinką vaikams, tobulinti ugdymo (si) 

kokybę. 
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2016 M. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Teikti kokybiškus vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, bendruomenės ypatumus 

atitinkančius ugdymo(si) paslaugas: 

1.1. Užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, taikyti aktyvius ugdymo metodus, 

priemones, būdus; 

1.2. Prasmingai paminėti bendruomeniškumo metus; 

1.3. Kurti saugią, sveiką, šiuolaikišką, estetišką ugdymo(si) aplinką. 

               2. Stiprinti bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą planuojant ir 

įgyvendinant ugdymo turinį;  

               2.1.  Skatinti pedagogų profesinį tobulėjimą, tobulinti vaikų pasiekimų vertinimą. 

               2.2 Ugdyti vaiko savarankiškumą, socialinius įgūdžius, plėtoti bendravimo patirtį, skatinti 

saviraišką.        

2.3. Puoselėti ryšius bendruomenėje bei juos plėsti su miestelio, rajono, respublikos 

socialiniais partneriais; 
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         IV. POSĖDŽIAI 

1. PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI  

Eil. 

Nr. 
Tema Data Atsakingi 

I. 

1. 2016 m. veiklos programos suderinimas ir tvirtinimas. 

2.  Švietimo veiklą reglamentuojančių dokumentų analizė.  

3. Įstaigos ūkinės - finansinės veiklos vertinimas. Fizinių asmenų 2 procentų pajamų   

mokesčio paramos panaudojimas. Pajamų - išlaidų sąmata 2016 m. 

2016-02 Direktorė 

II. 

1. Pusmečio įstaigos veiklos įsivertinimas. Siūlymai veiklos tobulinimui. 

2. Projektinės veiklos aptarimas.  

3. Įstaigos darbas vasarą. 
2016-06 

Direktorė 

Darbo grupė 

III. 

 

1. Vaiko gerovės komisijos darbo analizė. 

3. 2016 m. ugdymo(si) veiklos analizė ir 2016 m. veiklos gairės. 
2016-11 Direktorė 

 

2. METODINĖS GRUPĖS PASITARIMAI 

Metodinės grupės šūkis – naujovių priėmimas, savitos patirties įgyvendinimas ir sklaida. 

Tikslas: Skatinti pedagoges dirbti kūrybingai, taikyti inovatyvias ugdymo formas, metodus ir priemones bei skleisti pedagoginę patirtį. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. 
1. Atvira veikla „Pelėdžiukų“ „ gr. „Judėk linksmai, kvėpuok laisvai“. 

2. Pranešimas. Darželio projektinės veiklos ataskaita. 2016 – 03-22 Laima B. 

2. 
1. Atvira veikla „Ančiukų „ gr. „Mano kojelės sveikos ir greitos“. 

2. Informaciniai-organizaciniai klausimai. 
2016 – 04-20 

Daiva D. 

Laima D. 

3. 
1. Atvira veikla „Bitučių “ gr. „Sveiko maisto grandinėlė“. 

2. Auklėtojų pagamintų metodinių priemonių pristatymas -  paroda. 2016 – 09 
 Marytė 

Aukėtojos 

4. 1. Atvira veikla. „Kiškučių“ gr ‚Vandenėlis – sveikatos šaltinis“.  2016 – 10  Aldona 
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2.  Vaikų pažangos vertinimas Aušra 

5. 
     1. Atvira veikla „Pelėdžiukų“ gr. „“. 

2. Pranešimas „2016 metų projektinės  veiklos aktualijos mūsų darželyje“. 
2016 – 11 

 Aušra 

 Aldona 

6. 

1. Aptarti metodinės grupės 2016 veiklą (pateikti ataskaitą). Dėl metodinės 

grupės darbo aptarimo už 2016 metus. Numatyti gaires 2017 metams. 

2. Adventinis renginys „Žiemos pasaka“. 

2016 – 12 

                 Aldona 

 

Vita 

 Metodinė diena Mosėdžio vaikų lopšelyje darželyje.   

7. 

Kūrybinės saviraiškos ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Gerosios patirties 

sklaida, dalyvauja Ylakių ir Saugų vaikų lopšelio darželio pedagogės. 

 

      2016-06-03 
Direktorė  

Laima Drąsutienė 

 

3. BENDRUOMENĖS PASITARIMAI 

Eil. 

Nr. 
Tema Data Atsakingas 

1.    1. Dėl  civilinės saugos. 2016 – 02 
Direktorė 

Pav. ūkio reikalams 

2. 
1. Dėl grupių komplektavimo 2016/2017 m. m. 

2. Dėl sanitarinių higieninių normų laikymosi įstaigoje. 2016 – 06 
Direktorė 

Pav. ūkio reikalams 

3. 
1. Dėl mokinio krepšelio lėšų panaudojimo. 

2. Dėl saviraiškos renginių. 
2016 – 12 

Direktorė 

 

4. LOPŠELIO DARŽELIO TARYBOS POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 
Tema Data Atsakingi 

1 2 3 4 

1. 

1. Dėl įstaigos veiklos krypčių ir aktualijų 2016 m. Metinės veiklos programos 

aptarimas.  

2. Organizaciniai klausimai. 

3. Vaiko gerovės komisijos darbo ataskaita, 2016 m. plano sudarymas. 

2016 – 02 

 

Direktorė 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė 
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2. 

1. Įstaigos 2016 metų veiklos analizė ir 2016 metų veiklos prioritetų nustatymas. 

2. Lopšelio darželio tarybos veiklos ataskaita. 

3. 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymo analizė. 

2016 – 12 

 

Direktorė 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė 

 

V. TIKSLŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2016 m. 

Tikslai Uždaviniai Veiklos turinys (veikla) Data Vykdytojas Laukiamas rezultatas 

1 2 3 4 5 6 

1. Teikti 

kokybiškas vaikų 

poreikius, tėvų 

lūkesčius, 

bendruomenės 

ypatumus 

atitinkančius 

ugdymo(si) 

paslaugas. 

1.1. Užtikrinti 

sėkmingą ugdymo 

proceso 

organizavimą, 

taikyti aktyvius 

ugdymo metodus, 

priemones, būdus. 

1.1.1. Papildyti metinius grupių 

ugdymo planus. 
2016 Direktorė 

Kokybiškesnis vaikų ugdymas.  

1.1.2. Integruoti sveikatingumo 

programą „Sveikatos takeliu“ į 

ugdymo turinį. 

2016 Darbo grupė 

Atrandama naujų darbo formų ir 

metodų. 

1.1.3. Dalyvauti respublikinėje 

pedagogų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ veikloje. 

2016 Pedagogės 

Įgyjama nauja patirtis, 

atsinaujins ugdymo procesas. 

1.1.4. Tęsti kūrybinės partnerystės 

bendradarbiavimo projekto 

įgyvendinimą „Ledo papuošalai 

žiemos sodui-5“. 

2016 Darbo grupė 

Vaikų kūrybiškumo ugdymas 

nauju metodu. 

    

1.1.6. Dalyvauti LPF „Mažasis 

princas“ iniciatyvos „Visa Lietuva 

skaito vaikams“ programoje 

Skaitantys darželiai. 

2016 Pedagogės 

Skatinamas vaikų 

susidomėjimas knygelėmis ir jų 

turiniu. 

1.1.7. Dalyvauti rajoniniuose ir 

respublikiniuose konkursuose, 

projektuose, parodose. 

2016 Pedagogės 

Tenkinami vaikų poreikiai 

pritaikant naujus ugdymo 

metodus. 

1.1.8. Teikti vaikams logopedinę 

pagalbą, turintiems kalbos ir kitų 

komunikacijų sutrikimus. Bendrauti su 

PPT. 

2016 Logopedė 

Kokybiška ir savalaikė pagalba 

vaikui ir šeimai. 

1.2. Prasmingai 1.2.1. Parengti  pranešimus apie 2016-06 Auklėtojos Vyks gerosios patirties sklaida 
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paminėti 

bendruomeniškumo 

metus. 

projektinę veiklą. 

1.2.2. Organizuoti draugystės ir 

sveikatingumo dieną šventę „Pažink –

žaisk ir judėk“ 

2016-05-

26 
Darbo grupė 

Gerės vaikų fizinio ugdymo 

įgūdžiai. 

1.2.3. Parengti ir įgyvendinti 

trumpalaikius ir ilgalaikius įstaigos ar 

grupės projektus. 
2016 

Įstaigos 

bendruomenė 

Gerės vaikų aktyvumas, judesių 

darnumas, bendruomeniškumas 

ir sveikatingumas. 

 

1.2.4. Paskutinę mėnesio savaitę skirti 

vaikų sveikatos stiprinimo temai ar 

projektinei veiklai.    

2016 Pedagogės 

Pagerės vaiko sveikata, emocinė 

savijauta, fizinis aktyvumas. 

1.2.6. Dalyvauti ES projektų vaisių, 

daržovių ir pieno produktų rėmimo 

programose. 

2016 D. Jotkuvienė 

Platesnis vaikų mitybos 

asortimentas. 

1.2.7. Organizuoti metodinę dieną 

„Kūrybiškumo ugdymas 

ikimokykliniame amžiuje“. 

2016-06-

03 
Direktorė 

Vyks gerosios patirties sklaida. 

1.3. Kurti saugią, 

sveiką, šiuolaikišką, 

estetišką 

ugdymo(si) aplinką. 

1.3.1. Įsigyti naujų, šiuolaikiškų 

ugdymo priemonių, baldų, 
2016 Direktorė 

Praturtinama edukacinė aplinka. 

1.3.1. Pateikti savivaldybei prašymą 

dėl patalpų remonto.  
2016-01 Direktorė 

Gerės ugdymo aplinka,  

darbuotojų darbo sąlygos 

1.3.2. Atnaujinti virtuvėje ventiliacijos 

įrangą. 
2016 Direktorė 

Virtuvės aplinka atitinka 

higienos normų reikalavimus. 

1.3.3. Apipavidalinti įstaigos patalpų 

sienas. Papuošti langus naujais 

karpiniais.  

2016 
Direktorė 

Pav. ugdymui 

Patraukli ir estetiška ugdymo 

aplinka. 

1.3.4. Atnaujinti žaidimų aikštelę: 

įsigyti naujų įrengimų, suremontuoti ir 

perdažyti senus. 

2016 Darbuotojai 

Saugi ir estetiška lauko aplinka. 

2. Stiprinti 

bendruomenės 

narių tarpusavio 

bendradarbiavimą 

planuojant ir 

2.1. Skatinti 

pedagogų profesinį 

tobulėjimą, 

tobulinti vaikų 

pasiekimų 

2.1.1. Sudaryti sąlygas pedagogams 

tobulėti, kelti kvalifikaciją, atestuotis. 
2016 Pedagogės 

 

2.1.2. Organizuoti atviras veiklas, 

kvalifikacijos tobulinimosi programas. 
2016 Pedagogės 

 

2.1.3. Įsivertinti įstaigos  veiklą. metų Darbo grupė Bus įvertinti įstaigos veiklos 
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įgyvendinant 

ugdymo turinį. 

vertinimą.    pabaigoje pokyčiai. 

2.1.4. Vertinti vaiko raidą bei 

pasiekimus. 

2 k. 

metuose 
Pedagogės 

Vaikų pasiekimų aprašai. 

2.1.5. Parengti pedagogų veiklos 

įsivertinimą. 

 

2016 Pedagogės 

Pedagogės išmoks vertinti ir 

analizuoti savo darbą, numatyti 

tobulėjimo gaires. 

2.2 Ugdyti vaiko 

savarankiškumą, 

socialinius 

įgūdžius, plėtoti 

bendravimo patirtį, 

skatinti saviraišką.                 

 

 

2.2.1. Organizuoti šventes ir  

pramogas: 

„Pusiaužiemis“; 

Lietuva – šalelė mana;  

Užgavėnės „Lūžo ledo tiltai“; 

Kovo 11 –osios rytmetis; 

„Juozuko turgus“; 

 

Sveikatingumo savaitė; 

Kūrybinės saviraiškos dienos; 

 

„Raktelis mamai“; 

Šventinė popietė „Vaikystės takeliu“; 

 

„Vardynos“; 

Popietė „Saugaus eismo ABC“; 

Rytmetis ir paroda ,,Rudenėlio turtai“; 

Kalėdų varpeliui suskambus. 

 

 

01-25 

02-13 

 

02-17 

    03-10 

03-19 

 

04-07/10 

04-13/17 

04-20/30 

05-02 

05-29 

09 

10 

09 

10-21 

 

 

Ist. taryba 

Aušra, Marytė 

 

Auklėtojos 

     Aušra 

Darbo grupė 

Vita 

Auklėtojos 

Kūryb. grupė 

Kūryb. grupė 

Kūryb. grupė 

Kūryb. grupė 

 

Kūryb. grupė 

Atsiskleis ugdytinių meniniai, 

kūrybiniai gebėjimai, prasiplės 

socialinė patirtis, bendravimo 

įgūdžiai, pasitikėjimas savimi. 

Tėvai dalyvaus vaiko ugdyme. 

 

 

2.2.2. Organizuoti akcijas: 

„Pasirūpinkime žiemojančiais 

paukšteliais ir žvėreliais“; 

„Paukšteliams nameliai“; 

„Keturiasdešimt paukščių“;  

„Už saugią ir švarią aplinką“. 

 

Sausis 

 

Kovas 

Vasaris 

Balandis 

 

Bendruomenė 

 

Bendruomenė 

Pedagogės 

Bendruomenė 

Ugdytiniai skatinami jausti gėrį, 

suprasti ir užjausti kitą. 

Bus užtikrinamas vaiko 

saugumas ir higiena. 

2.3. Puoselėti ryšius 

bendruomenėje bei 

juos plėsti su 

miestelio, rajono, 

2.3.1. Bendradarbiauti su Skuodo 

rajono ir  aplinkinėmis  

ikimokyklinėmis įstaigomis bei vaikų 

ir senelių globos namais. 

2016 Direktorė 

Sutartys, seminarai, metodinės 

dienos, dalijimasis gerąja darbo 

patirtimi. 
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respublikos 

socialiniais 

partneriais. 

2.3.2. Palaikyti ryšius su Mosėdžio 

seniūnijoje esančiomis įstaigomis bei 

įmonėmis. 

2016 Direktorė 

Bendri renginiai bei bendri 

projektai. 

2.3.3. Organizuoti atvirų durų dienas. 

Akciją „Aktyviausias tėvelis, mamytė 

2016”. 

2016 Įst. taryba 

Stiprės bendradarbiavimo ryšiai 

su šeima. 

2.3.4. Rengti skelbimus, kvietimus 

tėvams apie įstaigoje vykstančius 

renginius. 

Nuolat Pedagogės 

 

2.3.5. Supažindinti bendruomenę su 

įstaigos prioritetais, ugdymo tikslais ir 

uždaviniais (tėvų susirinkimai, 

stendiniai pranešimai, atvirų durų 

dienos, šventės, pramogos ir kt.). 

2016 
Projektų 

rengimo grupė 

Su šeima bus  siekiama bendrų 

vaiko ugdymo siekinių 

įgyvendinimo. 

2.3.6. Publikuoti straipsnius 

žiniasklaidoje apie įstaigos veiklą. 
2016 Pedagogės 

Skleidžiama sisteminga 

informacija žiniasklaidoje. 

2.3.7. Leisti lopšelio darželio 

sienlaikraštį „Šarkos naujienos“. 

2016 

vieną kart 

ketvirtyje 

Pedagogės 

Skleidžiama informacija 

įstaigoje. 

2.3.8. Atnaujinti ir tobulinti 

informaciją internetinėje svetainėje.  2016 

Direktorė 

L. Bernotienė 

A. Buivydienė 

www.mosedziukai.lt 

 

2.3.9. Tęsti darželio metraščio rašymą. 2016 D. Drąsutienė Pagerės įstaigos įvaizdis. 

2.3.10. Parengti įstaigos reprezentacinį 

lankstinuką. 
2016 A. Buivydienė 

Pagerės įstaigos įvaizdis. 

2.3.11. Kaupti scenarijus, filmuotą 

medžiagą, kompaktinius diskus apie 

lopšelio darželio veiklą. 

2016 
Kūrybinė 

grupė 

Video medžiaga bus panaudota  

patirties sklaidai. 
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VI. ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS ĮSIVERTINIMAS 

1.TIKSLAS. Teikti kokybiškas vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, bendruomenės ypatumus atitinkančius ugdymo(si) paslaugas. 

 

 

 

 

Uždavinys 

 

Priemonė   
Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas 

Planuoti 

finansiniai, 

intelektualiniai 

ištekliai 

Įgyvendinta 

(data) 

1. Užtikrinti sėkmingą 

ugdymo proceso 

organizavimą, taikyti 

aktyvius ugdymo 

metodus, priemones, 

būdus. 

Papildyti metiniai grupių ugdymo planai, 

integruoti sveikatingumo programą į 

ugdymo procesą. LPF „Mažasis princas“ 

iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ 

programoje Skaitantys darželiai. 

Pagerėjo ugdymo kokybė. Ugdymo 

procesas pagrįstas planavimu, taikomas 

projektinis metodas. Vaikų grupės 

papildytos naujomis ugdymo 

priemonėmis. 

Intelektualiniai 

resursai 

2015-12 

2. Prasmingai paminėti 

vaikų Sveikatingumo 

metus. 

Įgyvendinti bendrus ir grupių projektus. 

Dalyvauti respublikinėje pedagogų 

asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“ 

veikloje. 

Dalyvauti ES projektų vaisių ir daržovių 

produktų rėmimo programose. 

Skatinamas vaikų fizinis aktyvumas. 

Siekiama ugdymo kokybė, darbo 

patirties sklaida.  Puoselėjama vaikų 

sveikata. 

Intelektualiniai 

resursai 

2015-12 

3. Kurti saugią, sveiką, 

šiuolaikišką, estetišką 

ugdymo(si) aplinką. 

Atnaujinti ugdymo patalpas, aikštyną. 

Įsigyti naujų ugdymo priemonių bei baldų. 

 

Įsigyti nauji baldai: drabužinės, lovelės, 

staliukai su kėdutėmis. Įmontuoti 

roletai, langų ribotuvai. Įsigyta 

spalvinga patalynė vaikų dienos miegui. 

Įrengta rūbinė antrame aukšte, 

ištapetuotos sienos ir išklota laminuota 

danga „Kiškučių“ grupės patalpose.  

5597,88 eurų 2015 

 

Išvada apie pasiektą tikslą. Šis tikslas įgyvendintas dalinai, todėl bus tęsiamas 2016 metais. 
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2. TIKSLAS. Stiprinti bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį. 

Uždavinys 

 

Priemonė   

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas 

Finansiniai 

ištekliai 

 

Įgyvendin

ta data 

4. Skatinti pedagogų 

profesinį tobulėjimą, 

domėjimąsi naujovėmis, 

dalijimąsi gerąja 

patirtimi. 

Sudaryti sąlygas pedagogams tobulėti, kelti 

kvalifikaciją. Organizuoti atviras veiklas kiekvienoje 

grupėje, vertinti vaiko raidą bei pasiekimus, įsivertinti 

pedagogų veiklą. Įsivertinti įstaigos veiklą. 

Parengti trumpalaikius ir ilgalaikius įstaigos ar grupės 

projektus. 

 

Įgyta patirties įsivertinant 

veiklos pokyčius. 

Įgyvendinti aštuoni bendri 

įstaigos projektai. 

„Kiškučių“ gr. – vienas 

projektas, o „Ančiukų“ gr. – 

trys projektai. 

Intelektualiniai 

 

2015-12 

5. Žadinti ugdytinių 

kūrybiškumą, tenkinti 

saviraišką. 

Organizuoti šventinius rytmečius, popietes, pramogos, 

akcijas, išvykas.  

 

Atsiskleidė ugdytinių meniniai 

gebėjimai, prasiplėtė socialinė 

patirtis. 

Intelektualiniai 

 

2015 

 

6. Plėsti ryšius su 

miestelio, rajono, 

respublikos socialiniais 

partneriais. 

Skleisti informaciją apie lopšelio darželio veiklą. 

Reguliariai atnaujinti įstaigos internetinį svetainę. Tęsti 

sienlaikraščio „Šarkos naujienos“, metraščio rašymą. 

Informuoti vaikų tėvelius apie įstaigos veiklą.  

Bendradarbiauti su Mosėdžio miestelio, esančiomis 

įstaigomis, Skuodo rajono ir aplinkinėmis 

ikimokyklinėmis įstaigomis, vaikų ir senelių globos 

namais. 

Skleidžiama informacija apie 

įstaigos veiklą. 

Stiprėjo bendruomenės   ir 

socialinių partnerių ryšiai. 

Intelektualiniai 2015 

Išvada apie pasiektą tikslą. Šis tikslas taip pat bus tęsiamas 2016 metais. 
 

 
_________________________________________________________________ 

PRITARTA 

Mosėdžio vaikų lopšelio darželio tarybos 2016 m. sausio 29 d. 

Protokolu Nr. MD3-5 
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Priedas Nr. 1 

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO VAIKŲLOPŠELIS DARŽELIS 

UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS 

2016 m. 
 

Tikslas Uždaviniai Veiklos turinys Data Atsakingi Laukiamas 

rezultatas 

Atsiskaitymo forma 

Užtikrinti ugdymo 

turinio 

tikslingumą, 

teisingą vaikų 

požiūrio į savo 

sveikatą 

formavimą bei 

nuolatinį auklėtojų 

kompetencijos 

tobulėjimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vertinti 

auklėtojų 

ugdomosios 

veiklos 

organizavimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Atviros veiklos visose: 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

„Ančiukų“ gr. 

 

„Bitučių“ gr. 

 

„Ančiukų“ gr. 

 

„Ančiukų“ gr. 

 

„Bitučių“ gr. 

 

 

 

03 

 

04 

 

09 

 

06 

 

09 

 

10 

 

 

L. Bernotienė 

 

D. Drąsutienė 

 

L. Leilionienė 

 

D. Drąsutienė 

 

D. Jotkuvienė 

 

A. Kubilienė 

Tobulės auklėtojų 

kompetencija 

Metodinės grupės 

pasitarimuose 

 

1.2. Veiklos planavimas visose 

amžiaus grupėse pagal naują 

planavimo modelį „Plaukimo 

takelį“. Išbandyti planavimą 

elektroniniame dienyne 

„musudarzelis.lt“                 

03, 

09 
L. Drąsutienė 

Ugdymo turinio 

tikslingumui 

Pedagogų tarybos 

posėdyje  

2016-02 

1.3. Šventinių rytmečių, pramogų 

organizavimas. 
01-05 L. Drąsutienė 

Vaikų saviraiškos 

poreikių tenkinimui 

Metodinės grupės 

pasitarime 

2016-05 



 17 

 

 

 

1.4. Ugdymo programų, projektų 

įgyvendinimas. 01-10 L. Drąsutienė 

Tobulės auklėtojų 

kompetencija 

Pedagogų tarybos 

posėdyje 

2016-06 

2. Analizuoti 

vaikų pasiekimus 

ir pažangą. 

2.1. Vaikų pasiekimų vertinimas 

visose amžiaus grupėse. 05, 

11 
Pedagogės 

Ugdymo turinio 

tikslingumui 

Metodinės grupės 

pasitarimuose 

3. Siekti auklėtojų 

profesinės 

kompetencijos 

tobulėjimo. 

3.1. Auklėtojų veiklos 

įsivertinimo rodiklių 

apibendrinimas. 

10 

 
L. Drąsutienė 

Kompetencijų 

tobulinimui 

Metodinės grupės 

pasitarime 

2016-09 

4. Skatinti rūpintis 

vaikų sveikatos  

stiprinimu. 

4.1. Grupių sanitarinis stovis. 02 

10 L. Drąsutienė 

D. Jotkuvienė 

Grupių aplinkos 

sanitarinio stovio 

stiprinimui 

Administraciniuose 

pasitarimuose 

4.2. Dienos rėžimas visose 

amžiaus grupėse. 

05 

11 L. Drąsutienė 
Vaikų sveikatos 

stiprinimui 

Administraciniuose 

pasitarimuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


