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I. 2014 METŲ  VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

 

2014 m. buvo numatyti šie tikslai: 

1. Ugdomojo proceso tobulinimas. 

2. Pedagogų – bendruomenės kompetencijos tobulinimas. 

3. Įstaigos įsivertinimas. 

4. Materialinės bazės turtinimas. 

 

2014 m. uždaviniai. 

1. 1. Gerinti ugdomojo proceso kokybę. 

1.2. Ieškoti inovatyvių bendravimo ir bendradarbiavimo būdų su ugdytinių tėvais, socialiniais 

partneriais.   

2.1. Skatinti pedagogus, bendruomenės narius kelti profesinę kvalifikaciją. 

2.2. Skatinti dalintis gerąja darbo patirtinami su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis.  

2.3. Tęsti bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais bei ieškoti įvairesnės 

partnerystės. 

2.4. Siekti bendravimo ir bendradarbiavimo su vietos bendruomene.  

3.1. Tęsti vidaus auditą. 

4.1. Turtinti ugdomąją aplinką. 

4.2. Sudaryti geresnes judėjimo sąlygas lauke.  

4.3. Renovuoti įstaigos patalpas. 

 

 

Teigiami pokyčiai: 

- ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų programa „Vaikystės spalvos“ teminis 

planavimas papildytas trumpalaikiais projektais; 

- sėkmingai įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“; 

- vykdomas tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“; 

- sustiprinta įstaigos materialinė bazė; 

- sėkmingai tęsiama komandinio darbo projektinė veikla „Sugaukim saulės juoką“; 

- efektyvus tėvų dalyvavimas įstaigos kultūriniame gyvenime. 

Veiklos trūkumai: 

- dėl lėšų stokos nepanaikintas lauko baseinas ir pavėsinė; 

- nelygi teritorijos danga kelia pavojų aktyviam vaikų judėjimui; 

- trūksta lėšų darželio aikštelių įrengimui. 
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 II. 2015 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

1. TIKSLAS. Ugdymo kokybės tobulinimas skatinant vaikų patirtinį mokymąsi. 

Uždavinys Priemonė Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Partneris 

(iai) 

1.1. Gerinti 

ugdomojo proceso 

kokybę. 

1.1.1. Ankstyvojo ir 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų programos „Vaikystės 

spalvos“ koregavimas 

vadovaujanti projektu 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

plėtra“. 

 

 

 

 

Vadovai, 

pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV ketv.  

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenė, 

ugdytiniai, 

tėvai  
1.1.2. Ugdomosios aplinkos 

papildymas pedagogų 

kūrybos ugdymo 

priemonėmis vadovaujantis  

programos teminiu 

planavimu.  

1.1.3. Tarptautinės vaikų 

socializacijos programos 

„Zipio draugai“ tęstinumas. 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai  

1.1.4. Elementų iš žalingų 

įpročių prevencijos 

programos „Įveikiame 

kartu“ taikymas. 

Pedagogai 

1.1.5. Logopedinių pratybų 

integracija į ugdomąją 

veiklą.  

Logopedė, 

pedagogai 

1.2. Vaikų 

pasiekimų 

vertinimas.  

1.2.1. Vaiko pasiekimų 

žingsnių nustatymas.  

1.2.2. Tarptautinio projekto 

„Vaiko kelias į gražią 

kalbą“ tęstinumas. 

Vadovai, 

Logopedė, 

pedagogai 

I- IV 

ketv. 

Ugdytiniai, 

tėvai 

2. Tikslas. Pedagogų kompetencijos tobulinimas.  

Uždavinys Priemonė Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Partneris 

(iai) 

2.1. Skatinti kelti 

profesinę 

kompetenciją. 

2.1.1. Vadovų-pedagogų 

profesinės kvalifikacijos 

kėlimas. 

 

 

Vadovai, 

pedagogai. 

 

 

 

 

 

I-IV ketv. Švietimo 

skyrius, 

švietimo 

centras,  

tęstinių 

studijų 

institutas, kitų 

ikimokyklinių 

įstaigų, miestų 

pedagogai    

2.2. Tobulinti 

komandinio darbo 

projektinę veiklą 

„Pagaukim saulės 

juoką“.  

2.2.1. Tėvų dalyvavimas 

projektinėje veikloje 

„Sugaukim saulės juoką“.  

2.3. Skleisti 

meninių-kūrybinių 

gebėjimų patirtį su 

kitomis 

2.3.1. Atviros veiklos, 

vaidinimai, parodos, 

kultūrinių renginių 

organizavimas.  

 

Vadovai, 

pedagogai. 

 

I-IV ketv.  

 

Bendruomenė, 

ugdytiniai  
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ikimokyklinėmis 

įstaigomis.  

2.4. Vystyti įstaigos 

ir šeimos partnerystę 

siekiant darnios 

asmenybės ugdymo.  

2.4.1. Dalyvavimas 

projektinėje veikloje 

„Sugaukim saulės juoką“, 

akcijų organizavimas.   

 

Bendruomenė, 

ugdytinių 

tėvai  

 2.4.2. Bendrų kultūrinių 

renginių organizavimas. 

2.5. Tęsti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais 

partneriais.  

2.5.1. Projektų rengimas, 

ekskursijų, išvykų 

organizavimas.   

 

3. Tikslas. Materialinės bazės gerinimo ir ugdymo modernizavimas.  

 

Uždavinys Priemonė Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Partneris 

(iai) 

3.1. Turtinti 

ugdomąją aplinką.  

3.1.1. Ugdymo aplinkos 

modernizavimas (įsigyti 

multimediją) 

3.1.2. Įsigyti ugdymo 

priemonių, metodinės 

literatūros).  

 

 

 

Vadovai, 

pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV ketv.  

 

 

 

 

 

Bendruomenė, 

ugdytinių 

tėvai, 

socialiniai 

partneriai   

 

3.1.2. Ugdymosi priemonių 

metodinės literatūros 

įsigijimas.  

3.2. Renovuoti 

įstaigos patalpas.  

3.2.1. Atlikti remontą 

„Vyturėlių“ ir „Nykštukų“ 

gupių prausyklose.  

 

 

Vadovas, 

ūkio dalies 

vedėja  
3.2.2. Įsigyti rūbų spintas 

„Pagranduko“ grupėje.  

3.2.3. Atlikti remontą 

logopedės ir vyr. buhalterės 

kabinetuose.  

 

 

___________ 
 


