
 

   
 

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „DRUGELIS“ 
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2015 METŲ VEIKLOS 
PLANO PATVIRTINIMO 

 
2015 m. rugsėjo 10 d.  Nr. V-44 

Elektrėnai 
 

Vadovaudamasis Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ nuostatų, patvirtintų Elektrėnų 

savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-161 ir atsižvelgdama į įstaigos 

tarybos posėdžio 2015 m. balandžio 15 d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. 1S-2): 

1. N u s t a t a u  2015 metų: 

1.1. prioritetą- sudaryti palankias galimybes kiekvienam vaikui tapti aktyvia, pilietiška, 

veržlia, kūrybinga, savarankiška asmenybe. 

1.2. tikslus: 

1.2.1. gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę; 

1.2.2. plėtoti įstaigos ir šeimos partnerystę, stiprinti ryšius su socialiniais partneriais. 

1.3. uždavinius: 

1.3.1. tobulinti ugdomosios veiklos planavimą, pasiekimų vertinimą; 

1.3.2. modeliuoti ugdymo procesą ir programas orientuojantis į vaiko pasiekimus; 

1.3.3. tobulinti pedagogų kompetencijas vaikų stebėjimo, vaikų vertinimo ugdymuisi ir 

ugdomojo planavimo tobulinimo aspektais; 

1.3.4. plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius; 

1.3.5. stiprinti įstaigos narių bendruomeniškumą ir pilietiškumą; 

1.3.6. vykdyti lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą; 

1.3.7. kurti saugias, modernias edukacines ugdymo (si) aplinkas. 

2. T v i r t i n u: 

2.1. Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2014 metų veiklos plano įgyvendinimo 

ataskaitą (1 priedas); 

2.2. Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2015 metų veiklos planą (2 priedas). 

Direktorė       Dangira Poškienė 

 



 

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 
direktoriaus 2015 m. rugsėjo 10 d. 
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1 priedas 
 

ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO“DRUGELIS“ 
2014 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
 

 Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 
įstaiga, kurioje sukomplektuota 11 grupių, iš jų: 9 ikimokyklinio amžiaus vaikų, 2 priešmokyklinio 
amžiaus vaikų. Lopšelį-darželį lanko 205 vaikai (40 vaikų priešmokyklinio amžiaus ir 160 vaikų 
ikimokyklinio amžiaus). 
 Įstaiga dirba pagal Ikimokyklinio ugdymo programą ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 
programą. Vaikams sudarytos sąlygos ugdytis 11 grupių, sporto ir muzikinės veiklos salėse, 
seklyčioje, psichologo, socialinio pedagogo, logopedo kabinetuose.  
 2014 metų įstaigos veiklos analizės apibendrinimas grindžiamas pedagoginės priežiūros, 
vidaus audito grupės veiklos ir atliktų tyrimų rezultatų analize bei išvadomis, pedagogų metodinės 
grupės ir Vaiko gerovės komisijos nutarimais. Panaudodami įgytą pedagogų kvalifikaciją, 
kompetencijas, pagalbos vaikui specialistų aktyvumą, sėkmingai įgyvendinome 2014 metų tikslus ir 
uždavinius. 

2014 metų veiklos programos tikslai: 
1. Tobulinti ugdymo kokybę. 
2. Plėtoti pedagoginį ir kultūrinį bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą. 
3. Modernizuoti ir atnaujinti edukacines aplinkas, stiprinant materialinę bazę. 

Tikslų įgyvendinimui iškelti 4 metiniai uždaviniai: 
1. Taikyti įvairius integruotos meninės, etnokultūrinės, sveikos gyvensenos veiklos 

metodus, būdus, formas ir priemones. 
2. Tobulinti pedagogų kompetencijas. 
3. Stiprinti pedagoginę, socialinę, kultūrinę bendruomenės narių sąveiką. 
4. Atnaujinti įstaigos materialinę bazę. 

2014 metų veiklos plano tikslai ir įgyvendinimo rezultatai: 
Eil. 
Nr. 

Tikslas Tikslų įgyvendinimas 

1. Tobulinti 
ugdymo kokybę 

  Įstaigoje organizuojamas į vaiką orientuotas ugdymas, t. y. grindžiamas 
jo poreikiais, galimybėmis, interesais, pasiekimais. 
  Užtikrindama kokybišką ugdymą, Įstaiga siekia laiduoti ugdymo 
programų įvairovę, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką. Į 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruojamos 
prevencinės programos: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų prevencijos programa“, „ Saugus elgesys“, Įstaigos „Olimpinio 
ugdymo programa“. Nuo 2003 metų Įstaigoje įgyvendinama tarptautinė 
prevencinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, kurios tikslas- 
padėti 5-7 metų vaikams įveikti socialinius bei emocinius sunkumus. 
Priešmokyklinio ugdymo grupės naudoja priemonių rinkinį „Kiškio OPA 
ir vėžlio PA kelionė“, kuris suteikia galimybę individualizuoti ir 
diferencijuoti ugdymo procesą. 
  Vykdomos pagalbos vaikui specialistų programos (psichologo, 
logopedo, socialinio pedagogo), skatinamos tėvų inicijuotos 
choreografijos ir sporto būrelio veiklos: choreografiją lanko 72 vaikai, 
sporto būrelį- 48 vaikai. 
  Įstaigoje sėkmingai įgyvendinamas pilietinio ir tautinio ugdymo 



 

programos projektas „Mažos mūsų rankos, bet gražūs darbai“ 
(finansuotas iš savivaldybės administracijos remiamų programų konkurso 
300 Lt.). Vykdomas ilgalaikis projektas „Augu kartu su knyga“. 
Dalyvauta respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūriniame, 
kūrybiniame projekte „Kaip Zebras Zimbardas pievoje pasakų ieškojo“. 
Sėkmingai dalyvauta „Naisių vasaros“ organizuojamame konkurse 
„Vaikų velykėlės“, „Mažųjų knygų bičiulių festivalyje“- Prano Mašioto 
kūryba, piešinių konkurse „Gandrus pasitinkant“, konkurse-akcijoje 
„Gražinkime Lietuvą“. 
  Dalyvauta nacionaliniuose vaikų kūrybos dailės darbų konkursuose: 
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys“, „Jūros pasakojimai“, 
„Tvirta šeima- akmuo Tėvynės pamate“. 
  Parengti 2 projektai Elektrėnų savivaldybės administracijos remiamų 
programų konkursui : Vaikų socializacijos rėmimo programai „Darželis- 
draugystės miestas“, Pilietinio ir tautinio ugdymo programai „Mano 
knygelėse gyveni, Lietuva“. 
  Organizuoti ir pravesti prevenciniai renginiai: „Savaitė BE PATYČIŲ“, 
Tolerancijos diena, renginys tarptautinei triukšmo dienai paminėti „Tylos 
stebuklinga versmė“, veiklų ciklas „Kelionė į draugystės salą“. Dalyvauta 
narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vaikų fotografijų 
konkurse „Gyvenk sveikai, mąstyk blaiviai“. 
  Įgyvendinta logopedo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 
bendradarbiavimo programa „Foneminės klausos vystymas, garsinės 
analizės ir sintezės mokymas, erdvinio suvokimo ugdymas, akies ir 
 rankos koordinacijos lavinimas per žaidimą“. Organizuotos psichologo 
valandėlės „Jausmų vaivorykštė“. Vykdytas keturių savaičių socialinis 
projektas „Darželis- draugystės miestas“. Darželio bendruomenė 
dalyvavo kalėdinėje akcijoje „Vaikas-vaikui“. 
  Dalyvauta Elektrėnų savivaldybės meninio skaitymo ir dainingiausio 
ikimokyklinuko konkursuose, savivaldybės organizuotose varžybose 
„Mažasis krepšinis“, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, „Linksmoji olimpiada“. 
Vykdytos sportinės varžybos tarp grupių „Mažasis futboliukas“. 
Darželyje lankėsi Kauno muzikinio ansamblio „Ainiai“ artistai, 
koncertavo Elektrėnų meno mokyklos mokytojai su ugdytiniais. 
  Organizuotos edukacinės-pažintinės išvykos į Prienų krašto muziejų, 
Vievio malūną, Kietaviškių šiltnamius, Vilniaus planetariumą, Trakų 
istorinį muziejų, Kauno valstybinį lėlių teatrą, Elektrėnų savivaldybės 
viešąją biblioteką.  
  Ugdymo kokybės užtikrinimui būtinas nuolatinis pedagogų 
kompetencijų tobulinimas. Įstaigos pedagogai dalyvavo Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo plėtros programos renginiuose ir seminaruose. 
Dalyvavo ES projekte „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir 
bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“. 
  Lopšelyje-darželyje sudarytos geros sąlygos vaikų socialiniam ir 
psichologiniam saugumui tenkinti. Profesionalias paslaugas teikė 
logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros 
specialistas. Specialistai ugdytinių problemas sprendė taikydami įvairius 
metodus: pokalbio, piešimo, žaidimo, individualių bei grupinių pratybų. 
Logopedo pagalba teikta 44 vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos 
sutrikimų. 
  Tęsiame dalyvavimą programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo 
skatinimas mokyklose“. 



 

 
2. Plėtoti 

pedagoginį ir 
kultūrinį 
bendruomenės 
narių bendravimą 
ir 
bendradarbiavimą 

   Organizuota metodinė-praktinė konferencija savivaldybės 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Augu 
kartu su knyga“. 
  Išvykose į Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką vykdytos 
edukacinės veiklos: „ Per knygą, per žodį, per spalvą blendžiamės į 
kiekvieną mažą širdelę...“, „Ką byloja knygos veidas“ (knygnešiams 
atminti), „Metų knygos rinkimai“, „Žaidimų skrynelė“, „Ką gamta mums 
davė“ (apie gydomuosius augalus), dailininkės Sigutės ACH darbų 
parodos lankymas ir aptarimas, biblioterapinė popietė „Gero elgesio 
abėcėlė“, „Susipažinkime- aš esu biblioteka“, „Šiaurės šalių bibliotekų 
savaitė“, edukacinė veikla „Adventinio vainiko pynimas“. 
  Organizuotos priešmokyklinių grupių išvykos į nacionalinius Lietuvos 
Kunigaikštystės valdovų rūmus- edukacinis užsiėmimas „Amatai 
Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių dvare“. 
  Pravestas šventinis koncertas miesto visuomenei „Ir visus mus Lietuva 
augina“, Lietuvos nepriklausomybės 25-mečiui paminėti (Elektrėnų 
kultūros centre). 
  Didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su šeima. Vykdyta 
švietėjiška veikla grupėse, plėtota darželio ir šeimos partnerystė: 
organizuoti visuotiniai tėvų susirinkimai, grupių tėvų susirinkimai, 
individualūs pokalbiai, specialistų konsultacijos. Surengtas susitikimas 
tėvams su Elektrėnų pradinės mokyklos administracija dėl vaikų 
adaptacijos ir lengvesnio perėjimo į mokyklą. 
  Organizuota atvirų durų savaitė „Darželis kviečia“. 
  Vykdyta anoniminė tėvų apklausa „Apie vaikų ir tėvų bendravimą“. 
Atliktas tyrimas „Grupių psichologiniams poreikiams išsiaiškinti“, kurio 
tikslas buvo išsiaiškinti vaikų, tėvų, pedagogų psichologinės pagalbos 
poreikį (pobūdį, problemą). Skaityti pranešimai: „Vaikų motyvacija- 
kūrybiškumą skatinantis veiksnys“, „Kaip kalbėtis su 5-6 metų amžiaus 
vaikais apie lytiškumą“, „Priešmokyklinio amžiaus vaikų socialiniai, 
emociniai raidos ypatumai“. 
  Parengtas psichologo patarimų tėvams segtuvas kiekvienai grupei. 
  Parengta daug lankstinukų, skrajučių, straipsnių įvairiais vaikų ugdymo 
bei sveikatos saugojimo klausimais. 
  Tėvai aktyviai dalyvauja įstaigoje organizuojamuose renginiuose, 
akcijose, parodose. Sudarytos geros sąlygos bendrauti su darželio 
administracija, pedagogais, specialistais. 
  Sukurtoje internetinėje svetainėje www.drugelis.mir.lt skelbiame viešą ir 
išsamią informaciją apie įstaigos veiklą. 
   Įstaigoje buvo siekiama atvirumo kaitai, pozityvaus dalykinio 
bendravimo ir bendradarbiavimo, veiklos efektyvumo, darbuotojų 
atsakomybės už veiklą, kiekvieno vaiko ugdymo sėkmės. Įstaigos 
darbuotojai pasižymi asmenybių įvairove: tai įvairaus amžiaus, skirtingą 
kompetenciją turintys, skirtingus ugdymo stilius pripažįstantys asmenys. 
Visus įstaigos darbuotojus sieja nuostatų pozityvumas, pasitikėjimas ir 
rūpinimasis ugdytiniais. Įstaigos darbuotojai savo sričių profesionalai, 
besirūpinantys nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, dauguma jų atviri 
naujovėms ir kitoms patirtims, mokosi iš kolegų, nebijo pripažinti klydę. 
Įstaigos pedagogai kvalifikaciją tobulina tikslingai, atsižvelgiant į įstaigos 
tikslus ir prioritetus. 
   Geranoriškumu ir pasitikėjimu, objektyvumu ir pagarba grįsta pedagogų 



 

veiklos stebėsena. Analizuotas kūrybiškumą skatinančių metodų taikymas 
ugdymo procese, vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, ankstyvojo 
amžiaus vaikų ugdymo kokybės  optimizavimas, vaikų brandumas 
mokyklai, įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatai. 
   Įstaigoje puoselėjama savita įstaigos kultūra- ugdytiniai ir darbuotojai 
gerbiami, palaikoma nuomonių įvairovė, vertinamas kūrybiškumas ir 
naujos idėjos. 
  Vyko aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Elektrėnų 
savivaldybės viešąją biblioteka, Elektrėnų kultūros centru, Elektrėnų 
meno mokykla, Elektrėnų ŠPC, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Elektrėnų 
savivaldybės administracijos švietimo, socialinės paramos skyriais, 
Elektrėnų mokykla-darželiu „Žiogelis“, Vievio vaikų lopšeliu- darželiu 
„Eglutė“, Semeliškių vaikų darželiu, Elektrėnų pradine mokykla. 

3. Modernizuoti ir 
atnaujinti 
edukacines 
aplinkas, 
stiprinant 
materialinę bazę 

  Įsigyta šiuolaikiškų ugdymo (-si) veiklai būtinų priemonių, žaislų, stalo 
žaidimų, grožinės bei metodinės literatūros, kanceliarinių prekių, šviesos 
stalų. 
  Pastatyta nauja darželio teritorijos tvora, atnaujintos lauko aikštelės, 
įsigyta naujų lauko įrengimų, 3 uždaros smėlio dėžės. 
  Grupėse įsigyta vaikiškų nusirengimo spintelių, kėdučių, staliukų, 
lentynėlių, žaidimų kampelių, minkštų komplektų, LUMUS šviesos 
dėžių, fotoaparatas, spausdintuvas. Naujai įrengtas psichologo ir 
socialinio pedagogo kabinetas. Pakeisti šviestuvai grupėse. Atliktas 
vienos grupės žaidimų kambario ir rūbinės remontas. 

 
ĮSTAIGOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ ANALIZĖ 

 
STIPRYBĖS 

• Tinkama pedagogų kvalifikacija ir didelė pedagoginė patirtis. 
• Teikiama profesionali psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė pagalba 

vaikui, tėvams. 
• Įrengtas modernus metodinis kabinetas ir sudaryto sąlygos pedagogams naudotis 

informacinėmis technologijomis. 
• Papildomo ugdymo pasiūla tenkina vaikų ugdymosi poreikius. 
• Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojams kelti kvalifikaciją. 
• Kryptinga vaiko gerovės komisijos veikla. 
 
 

SILPNYBĖS 
• Nepakankamas kai kurių įstaigos bendruomenės narių atvirumas pokyčiams. 
• Nepakankamai išnaudotos įstaigos ir šeimų bendradarbiavimo, tėvų švietimo galimybės. 
• Nepakankamas ugdymo ir darbo priemonių modernizavimas. 
• Kai kurių pedagogų motyvacijos stoka. 
 
 
GALIMYBĖS 
• Plėtoti projektinę veiklą. 
• Plėsti bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, perimti gerąją patirtį ir dalintis patirtimi. 
• Gerinti įsivertinimo sistemą, kaip postūmį įstaigos veiklos tobulinimui. 
• Organizuoti tėvų švietimą, tobulinti informuotumą. 
• Tobulinti komandinį darbą. 
 



 

 
GRĖSMĖS 
• Vaikų iš socialiai remtinų ir rizikos šeimų skaičiaus didėjimas. 
• Nepalanki įstatyminė barė, neužtikrinanti realios tėvų atsakomybės už vaikų priežiūrą ir 

ugdymą. 
• Jaunų tėvų nenoras prisitaikyti prie įstaigos veiklos, ritmo, tradicijų. 

 
Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ veiklos planas 2015 metams parengtas 

atsižvelgus į strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Planu 
siekiama, įgyvendinant valstybės švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 
atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, tenkinti tėvų ugdymosi poreikius 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui 
skirtus išteklius. 

2015 metų veiklos planą įgyvendins Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 
administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, ne pedagoginiai 
darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 
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ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“  

2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 
mokytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1. Įstaigos funkcionavimo 
užtikrinimas 

   

1.1. Biudžeto (SB) ir mokinio 
krepšelio (MK) įmokų už 
paslaugas (SP), paramos 
lėšų tikslingas paskirstymas 
ir veiksmingas 
panaudojimas įstaigos tikslų 
ir uždavinių įgyvendinimui. 

D. Poškienė 
I. Mačiukienė 
I. Kontrimienė 

Kartą per 
ketvirtį 

Įstaigos 
taryboje, 
Mokytojų 
taryboje 

1.2. Įstaigos veiklos 
funkcionavimo užtikrinimas: 
šildymas, elektra, ryšiai, 
vandentiekis, ilgalaikio ir 
trumpalaikio materialinio 
turto remontas ir kt. 

D. Poškienė 
I. Kvetkauskienė 

Per metus Įstaigos 
taryboje, 
Direkciniame 
pasitarime 

1.3. 
 

Įstaigos veiklos plano 2015 
m. patvirtinimas, 2016 m. 
veiklos plano numatymas. 

D. Poškienė 
Darbo grupė 

Sausis  
Gruodis 

Įstaigos, 
Mokytojų 
tarybose 

1.4. Strateginio veiklos plano 
2015-2017 m. numatymas, 
koregavimas. 

D. Poškienė 
Darbo grupė 

Sausis Įstaigos, 
mokytojų 
tarybose 

1.5. Pedagogų tarifikacija, etatų 
sąrašų parengimas 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 
I. Mačiukienė 

Sausis 
Rugsėjis 

Direkciniame 
pasitarime 

1.6. Viešėji pirkimai D. Poškienė 
I. Kontrimienė 
I. Kvetkauskienė 

Pagal 
poreikį 

Įstaigos 
taryboje, 
Direkciniame 
pasitarime 

1.7. Finansų kontrolė (stebėsena, 
klausimynai, ataskaitos) 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 
I. Mačiukienė 

Pagal 
poreikį 

Įstaigos 
taryboje 

1.8. Švietimo stebėsena 
(rodikliai) 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

1.9. Kūrybinių ir darbo grupių 
veikla 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Per metus Mokytojų 
taryboje, 
Metodinėje 
grupėje 

1.10. Kvalifikacijos tobulinimas D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Per metus Mokytojų 
taryboje, 
Metodinėje 
grupėje  



 

1.11. Mokytojų atestacija D. Poškienė Pagal planą Atestacijos 
komisijoje 

1.12. Priešmokyklinio, 
ikimokyklinio, specialistų 
ugdomosios veiklos planai 
2015-2016 m. 

I. Kontrimienė Sausio, 
rugsėjo 
mėnesiais 

Metodinėje 
grupėje 

1.13. Papildomo ugdymo 
programos (choreografijos, 
sporto) 

I. Kontrimienė Iki rugsėjo 
 15 d. 

Metodinėje 
grupėje 

1.14. Metodinė, informacinė, 
organizacinė veikla 
sveikatos stiprinimo 
klausimais 

R. Šumskienė 
A. Sasnauskienė 

Per metus Metodinėje 
grupėje 

2. Ugdymo proceso 
organizavimas 

   

2.1. Organizuoti atviras veiklas: I. Kontrimienė Pagal planą Metodinėje 
grupėje 

2.1.1 Foneminės klausos 
vystymas, garsinės analizės 
ir  sintezės ugdymas per 
žaidimą“ 

R. Labačiauskienė 
G. Bičiukienė 
E. Bliujienė 
S. Kalinauskienė 
R. Česonienė 

Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.2. Programos „Kubuš gamtos 
mylėtojų klubas“ – „Gamtos 
mylėtojai“ 

V. Paulauskaitė Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.3. Programos „Kubuš gamtos 
mylėtojų klubas“ – „Kas 
pievelėje gyvena?“ 

D. Galiauskienė Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.4. *„Per mokslo kalnus“ 
*Savarankiška tėvų 
edukacinė veikla 
„Linksmasis eksperimentas : 
puošiame žvakelę“ 

G. Bičiukienė Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.5. Programos „Kubuš gamtos 
mylėtojų klubas“ – „Tai 
spalvų pasaulyje“ 

G. Petkevičienė Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.6. „Prakalbink raideles“ O. Bartusevičienė 
L. Kochanskienė 

Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.7. „Kiek spalvų spalvelių“ St. Prazdeckienė 
G. Zevelskienė 

Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.8. Programos „Kubuš gamtos  
mylėtojų klubas“ - „Gyvūnai 
– tai mūsų draugai“ 

L. Eitminavičienė Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.9. „Per mokslo kalnus“ S. Kalinauskienė 
R. Česonienė 

Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.10. „Sodų žydėjimas“ R. Krukonienė Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.11. „Stovi pasakų namelis“ A. Marcinkevičienė 
L. Kochanskienė 

Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.1.12. „Sodų žydėjimas“ D. Naimovičienė 
G. Zevelskienė 
 

Gegužė Metodinėje 
grupėje 



 

2.2. Įstaigos projektų 
organizavimas 

   

2.2.1. „Augu kartu su knyga“ G. Bičiukienė 
R. Česonienė 
G. Petkevičienė 
I. Kontrimienė 

Per metus Metodinėje 
grupėje 

2.2.2. „Mano knygelėse gyveni, 
Lietuva“ 

I. Kontrimienė 
G. Bičiukienė 
R. Česonienė 
G. Petkevičienė 
R. Vaičekonytė 

IV ketvirtis Metodinėje 
grupėje 

2.2.3. Olimpinio ugdymo projektas 
„Kiškio Olimpiuko 
žaidynės“ 

I. Kontrimienė 
R. Krukonienė 
S. Blockienė 
L. Kochanskienė 

Rugsėjis 
Spalis 

Metodinėje 
grupėje 

2.2.4. Socialinis projektas 
„Darželis- draugystės 
miestas“ 

Vaiko gerovės komisija Rugsėjis, 
spalis 

Metodinėje 
grupėje 

2.2.5. Programos „Kubuš gamtos  
mylėtojų klubas“ vykdymas 

I.Kontrimienė 
V. Paulauskaitė 
D. Galiauskienė 
V. Čiupailienė 
L. Eitminavičienė 
G. Petkevičienė 

Kovas, 
Gegužė 

Metodinėje 
grupėje 

2.2.6.  Priemonės OPA PA 
integravimas į 
priešmokyklinio ugdymo 
programą 

Priešmokyklinių grupių 
pedagogai 

Per metus Metodinėje 
grupėje 

2.2.7. Etninės kultūros savaitė 
tema „Etnografinių regionų 
metai“ 

R. Vaičekonytė 
I. Kontrimienė 

Lapkritis Metodinėje 
grupėje 

2.3. Edukacinės veiklos    
2.3.1. Susitikimas su pradinių 

klasių mokytojais 
“Pasirengimas mokyklai“ 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Lapkritis Direkciniame 
pasitarime, 
Metodinėje 
grupėje 

2.3.2. Edukacinės išvykos I. Kontrimienė Per metus Metodinėje 
grupėje 

2.3.3. Susitikimai su Elektrėnų 
meno mokyklos mokiniais ir 
mokytojais 

I.Kontrimienė Per metus Metodinėje 
grupėje 

2.3.5. Programa „Foneminės 
klausos vystymas, garsinės 
analizės ir sintezės ugdymas 
per žaidimą“  

R. Labačiauskienė 
Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai 

Per metus Metodinėje 
grupėje 

2.3.6. Psichologo grupiniai 
užsiėmimai „Jausmų 
vaivorykštė“ 

I. Puronienė Vasaris 
Kovas 
Balandis 

Vaiko gerovės 
komisijoje 

2.3.7. Skaitymas balsu „Nė 
dienelės be knygelės“ 

Grupių pedagogai Per metus Metodinėje 
grupėje, 
Grupių tėvų 
susirinkimuose 



 

2.3.8. Edukacinė programa 
„Žvakių lipdymas“ 

G. Bičiukienė 
S. Kalinauskienė 

Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.3.9. Sveikatos diena R. Šumskienė Kiekvieno 
mėnesio 
paskutinė 
diena 

Metodinėje 
grupėje 

2.4. Tradicinių (netradicinių) 
renginių organizavimas 

   

2.4.1. Spektaklis vaikams 
„Skudurinės Onytės 
pasakėlės“ 

S. Blockienė 
L. Kochanskienė 
R. Krukonienė 
A. Marcinkevičienė 

Kovas Metodinėje 
grupėje 

2.4.2. „Ir visus mus Lietuva 
augina“ 

D. Poškienė 
A. Suslavičienė 
I. Kontrimienė 

Vasaris Metodinėje 
grupėje 

2.4.3. „Žiema žiema, bėk iš 
kiemo“ 

A.Marcinkevičienė 
L.Kochanskienė 

Kovas Metodinėje 
grupėje 

2.4.4. „Gandrinės“ V. Paulauskaitė Kovas Metodinėje 
grupėje 

2.4.5. Vaikų velykėlės “Rid rid 
maži margučiai“ 

I. Kontrimienė Balandis Metodinėje 
grupėje 

2.4.6. Šventė skirta Tarptautinei 
vaikų gynimo dienai 
„Ramunių pieva“ 

D. Poškienė 
I.Kontrimienė 

Gegužė Metodinėje 
grupėje 

2.4.7. Šeimų šventė Grupių auklėtojos Gegužė  
2.4.8. Priešmokyklinukų šventė 

“Vaikystės takeliu“ 
Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai 

Gegužės Metodinėje 
grupėje 

2.4.9. Sveikas,  Rugsėji D. Poškienė 
R.Vaidogienė 
R.Vaičekonytė 

Rugsėjis Metodinėje 
grupėje 

2.4.10. Adventiniai skaitymai 
„Tylūs žiemos vakarai“ 

I.Kontrimienė 
Grupių pedagogai 

Gruodis Metodinėje 
grupėje 

2.4.11. Susitikimas su Kalėdų 
seneliu 

R.Vaidogienė 
R. Vaičekonytė 
Grupių pedagogai 

Gruodis Metodinėje 
grupėje 

3. Tiriamoji analitinė veikla    
3.1. Apie knygų skaitymą I.Kontrimienė 

 
Spalis 
 

Metodinėje 
grupėje 

3.2. Vaikų 5-6 metų emocijų ir 
elgesio sunkumų įvertinimas 

I.Puronienė Spalis 
 

Metodinėje 
grupėje 

3.3. Tyrimas „Kodėl vaikams 
negalima rūkyti“ 

A. Sasnauskienė Gegužė Metodinėje 
grupėje 

3.4. Vaikų lankomumo analizė D. Poškienė 
A. Sasnauskienė 

Per metus Mokytojų 
taryboje 

4. Pedagoginės patirties 
sklaida 

   

4.1. Išklausytų kvalifikacijos 
seminarų, konferencijų, 
pozityvios darbo patirties 
pristatymas 

I.Kontrimienė Per metus Metodinėje 
grupėje 

4.2. Konferencija I.Kontrimienė Lapkritis Metodinėje 



 

grupėje 
4.3. Straipsnių spaudoje, 

tinklalapyje 
www.mir.darzelisdrugelis.lt 
publikavimas 

I.Kontrimienė 
Pedagogai 

Per metus Metodinėje 
grupėje 

5. Pedagogų veiklos 
stebėsena 

   

5.1. Rytmetinės mankštos ir 
kūno kultūros organizavimas 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Per metus Mokytojų 
taryboje 

5.2. Informacijos pateikimas 
grupių informaciniuose 
stenduose 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Per metus Mokytojų 
taryboje 

5.3. Vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimo dokumentavimas 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Lapkritis Mokytojų 
taryboje 

5.4. Grupės dienynų priežiūra I.Kontrimienė Per metus Mokytojų 
taryboje 

5.5. Grupių ilgalaikiai ir 
savaitiniai planai 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Rugsėjis 
Gruodis 

Mokytojų 
taryboje 

6. Aplinkos personalo veiklos 
priežiūra 

   

6.1. Aplinkos personalo veiklos 
tobulinimas 

D. Poškienė 
I. Kvetkauskienė 

Per metus Direkciniame 
pasitarime 

6.2. Informaciniai susirinkimai D. Poškienė 
I. Kvetkauskienė 
R. Šumskienė 

Kartą per 
ketvirtį 

Darbuotojų 
susirinkime 

6.3. Aplinkos darbuotojų 
pozityvus bendravimas ir 
bendradarbiavimas 

D. Poškienė 
I. Kvetkauskienė 

Per metus Direkciniame 
pasitarime 

6.4. Darbuotojų sveikata ir sauga D. Poškienė 
I. Kvetkauskienė 
R. Šumskienė 

Per metus Direkciniame 
pasitarime 

6.5. Darbuotojų instruktažas 
saugos ir sveikatos 
klausimais 

I. Kvetkauskienė Pagal 
poreikį 

Individualiai 

6.6. Darbuotojų sveikatos 
patikros kontrolė 

R. Šumskienė Per metus Darbuotojų 
susirinkime 

7. Bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais 

   

7.1. Ikimokyklinio ugdymo 
įstaigomis: 
Elektrėnų mokykla-darželis 
“Žiogelis“ 
Elektrėnų mokykla-darželis 
“Pasaka“ 
Vievio lopšelis-darželis 
“Eglutė“ 
Semeliškių vaikų darželis 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Per metus Mokytojų 
taryboje 
 

7.2. Elektrėnų pradine mokykla D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Per metus Mokytojų 
taryboje 

7.3. Elektrėnų savivaldybės 
viešąja biblioteka 

I. Kontrimienė Per metus Metodinėje 
grupėje 



 

7.4. Kitomis įstaigomis ir 
organizacijomis: 
Elektrėnų savivaldybės 
sveikatos centru, Elektrėnų 
pedagogine psichologine 
tarnyba, vaikų šeimos 
namais, Vaiko teisių 
apsaugos tarnyba, 
Savivaldybės vaiko gerovės 
komisija 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 
 

Per metus Mokytojų 
taryboje, 
Vaiko gerovės 
komisijoje 

8. Dalyvavimas 
respublikiniuose 
renginiuose 

   

8.1.  Pilietinė akcija „Lietuvai ir 
man“ 

I. Kontrimienė 
Grupių pedagogai 

Kovas Metodinėje 
grupėje 

8.2. „Naisių vasaros“ konkursas 
„Vaikų velykėlės“ 

I. Kontrimienė Balandis Metodinėje 
grupėje 

8.2. Piešinių konkursas „Sportas 
ir aš“ 

S. Blockienė Gegužė Metodinėje 
grupėje 

9. Dalyvavimas savivaldybės 
renginiuose 

   

9.1. Meninio skaitymo konkursas I. Kontrimienė 
Grupių pedagogai 

Balandis Metodinėje 
grupėje 

9.2. Dainingiausias 
ikimokyklinukas 

R.Vaidogienė Gegužė Metodinėje 
grupėje 

9.3. „Mažasis futboliukas“ V. Ašmena Gegužė Metodinėje 
grupėje 

9.4. Elektrėnų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 
renginiuose 

Grupių pedagogai Per metus Metodinėje 
grupėje 

9.5. Konkursas „Sveikuolių 
sveikuoliai“ 

V. Paulauskaitė 
I. Kontrimienė 
R. Šumskienė 

Lapkritis Metodinėje 
grupėje 

10. Bendradarbiavimas su 
šeima 

   

10.1. Teikti kvalifikuotą pagalbą 
ugdytinių šeimoms 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Per metus Bendruomenės 
susirinkime 

10.2. Bendri tėvų susirinkimai 
 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Pagal planą Bendruomenės 
susirinkime 

10.3. Atvirų durų savaitė „Kviečia 
darželis“ 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Gegužė Mokytojų 
taryboje 

10.4. „Vaikų adaptacija“ D. Poškienė 
I. Puronienė 

Rugsėjis Bendruomenės 
susirinkime 

10.5. Tėvų supažindinimas su 
vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimo aplanku 

I. Kontrimienė 
Grupių pedagogai 

Pagal planą Grupių tėvų 
susirinkime 

10.6. „Padėkime vaikui sėkmingai 
pasirengti mokyklai“ 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Bendruomenės 
susirinkime 

10.7. Grupių tėvų susirinkimai Grupių pedagogai Pagal planą  
10.8. Efektyvios tėvystės mokymų I. Puronienė Lapkritis Vaiko gerovės 



 

organizavimas komisijoje 
10.9. Įstaigoje vykdomų projektų 

įgyvendinimo kokybė ir 
dermė 

I. Kontrimienė  Bendruomenės 
susirinkime 

11. Įsivertinimas    
11.1. Įsivertinimo darbo grupės 

sudarymas 
D. Poškienė Lapkritis Mokytojų 

taryboje 
11.2. Giluminio audito atlikimas Darbo grupė  Metodinėje 

grupėje 
11.2. Išvadų apibendrinimas VAK grupė Gruodis Mokytojų 

taryboje 
12. Dokumentų rengimas 

(pakeitimas) 
   

12.1. Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
programų įgyvendinimas 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Per metus Mokytojų 
taryboje, 
Metodinėje 
grupėje 

12.2. Papildomo ugdymo 
programų koregavimas 

V. Ašmena 
A. Suslavičienė 
I. Kontrimienė 

Rugsėjis Metodinėje 
grupėje 

12.3. Internetinio puslapio 
aktualizavimas 

I. Kontrimienė 
 

Per metus Direkciniame 
pasitarime 

12.4. Švietimo stebėsena D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Lapkritis Mokytojų 
taryboje 

13. Lengvatų maitinimui 
taikymas 

D. Poškienė 
I. Mačiukienė 
R. Šumskienė 

Pagal 
poreikį 

Direkciniame 
pasitarime 

14. Vaiko gerovės komisijos 
veikla (dokumentavimo 
kokybė) 

I. Kontrimienė 
V. Paulauskaitė 

Per metus Mokytojų 
taryboje 

15. Logopedo pagalbos 
teikimas, organizavimas, 
koordinavimas 
(dokumentavimo kokybė) 

R. Labačiauskienė Per metus Mokytojų 
taryboje, 
Metodinėje 
grupėje 

16. Psichologo pagalbos 
teikimas, organizavimas, 
koordinavimas 
(dokumentavimo kokybė) 

I. Puronienė Per metus Mokytojų 
taryboje, 
Metodinėje 
grupėje 

17. Socialinio pedagogo 
pagalbos teikimas, 
organizavimas, 
koordinavimas 
(dokumentavimo kokybė) 

A. Sasnauskienė Per metus Mokytojų 
taryboje, 
Metodinėje 
grupėje 

18. Materialinės bazės 
gerinimas 

   

18.1. Pasiruošimas naujiems 
mokslo metams 

D. Poškienė Rugsėjis Įstaigos 
taryboje, 
Metodinėje 
grupėje 

18.2. Apsirūpinimas ugdymo 
priemonėmis ir inventoriumi 
(lauko įrengimais, žaislais, 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Per metus Įstaigos 
taryboje, 
Metodinėje 



 

didaktinėmis priemonėmis, 
metodine literatūra) 

grupėje 
 

18.3. Spintelių, vaikiškų baldelių, 
apšvietimo lempų grupėse 
įsigijimas. 

D. Poškienė 
I. Kvetkauskienė 

Per metus Įstaigos 
taryboje 

18.4. 
 

„Drugelių“ grupės remontas D. Poškienė 
I. Kvetkauskienė 
 

Per metus Direkciniame 
susirinkime 

18.5. Kontroliuojančių institucijų 
nustatytų trūkumų šalinimas 

D. Poškienė Per metus Direkciniame 
susirinkime 

19. Įstaigos tarybos veikla    
19.1. 1.1. 2012-2014 metų 

strateginio plano 
įgyvendinimo ataskaita. 
1.2. 2015-2017 metų 
strateginio plano projekto 
svarstymas. 
1.3. Įstaigos veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatų 
aptarimas ir sprendimų dėl 
veiklos tobulinimo 
priėmimas. 
1.4. Įstaigos metinio 
biudžeto projekto 
svarstymas. 
1.5. 2 % GPM 
panaudojimas. 

A. Paškevičienė 
D. Poškienė 

Sausis Įstaigos 
taryboje 

19.2. 2.1.Naujai parengtų įstaigos 
nuostatų aptarimas. 
2.2. Lauko žaidimų 
aikštelių, priemonių 
atnaujinimas, jų 
funkcionalumas ir 
saugumas. 
2.3. Įstaigos darbas vasaros 
laikotarpiu. 

A. Paškevičienė 
D. Poškienė 
 

Gegužė Įstaigos 
taryboje 
 
 
 
 

19.3. 3.1. 2016 m. veiklos plano 
pristatymas. 
3.2. Įstaigos veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatų 
aptarimas. 
3.3. Aplinkos turtinimui 
skirtų lėšų panaudojimo 
atskaita. 
3.4. Perspektyvinė mokytojo 
atestacijos programa. 

D. Poškienė 
I. Kontrimienė 

Gruodis Įstaigos 
taryboje 

20. Mokytojų tarybos veikla    
20.1. 1.1.Mokytojų atestacijos 

programa 2015-2017 
metams. 
1.2. Vaikui pagalbos 
specialistų ir Vaiko gerovės 

D. Poškienė 
 

Sausis Mokytojų 
taryboje 



 

komisijos ataskaitos už 2014 
metus. 
1.3. MK ir užmokesčio už 
ugdymo sąlygų turtinimą 
lėšų panaudojimas. 

20.2. 2.1.Vaikų brandumo 
mokyklai rezultatai. 
2.2.Ugdymo proceso 
pokyčių vertinimas. 
2.3. Kokybiško vaiko 
pasiekimų ir pažangos 
aplanko pagal gebėjimų 
sritis pristatymas. 
2.4. Atvirų durų savaitė 
„Kviečia darželis“ 
aptarimas. 
2.5. Pranešimas 
„Bendravimo su žiniasklaida 
ypatumai“. 

D. Poškienė 
 

Birželis Mokytojų 
taryboje 

20.3. 3.1. Pasiruošimas naujiems 
mokslo metams. Naujų 
mokslo metų perspektyvos. 
Švietimo naujovės. 
3.2. Metodinės grupės ir 
įstaigos veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo grupių 
sudarymas. 
3.3. 2015 metų įstaigos 
metinio veiklos plano 
vykdymo analizė. 

D.Poškienė 
 

Rugpjūtis Mokytojų 
taryboje 

20.4. 4.1.Veiksmingas šeimos ir 
pedagogų 
bendradarbiavimas- vienas 
visuminio vaiko ugdymosi 
sėkmės sąlygų. 
4.1.1. bendras siekis 
vertinant ir skatinant vaiko 
pasiekimus (pažangą); 
4.1.2. ugdymo proceso 
kokybę užtikrinančių 
dokumentų valdymo 
efektyvumas. 
4.2. Vaiko pasiekimų 
aplanko efektyvumas. 
4.3. 2016 metų veiklos plano 
aptarimas. 
4.4. Ugdomosios veiklos 
planavimo kokybė. 
4.5. Įstaigos veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatų 
aptarimas. 
 

D. Poškienė 
 

Gruodis Mokytojų 
taryboje 



 

21. Metodinės grupės veikla    
21.1. 1.1. Pranešimas „Vaikų 

lyderių gebėjimas bendrauti 
ir bendradarbiauti su 
bendraamžiais“. 
1.2. Metodinės grupės 
veiklos atskaita. 

I.Kontrimienė Sausis Metodinėje 
grupėje 

21.2. 2.1. Ką turėtų žinoti 
pedagogas apie naujų 
psichologinių vertinimų 
instrumentų panaudojimą 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikams. 
2.2. Priešmokyklinio 
ugdymo bendrosios 
programos pristatymas ir 
aptarimas. 
2.3. Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų pasiekimų aprašo 
aptarimas. 
2.4. Kaip stebėti vaikų 
pasiekimus ir pažangą. 

I.Kontrimienė Kovas Metodinėje 
grupėje 

21.3. 3.1. Ugdomojo proceso 
planavimo ir realizavimo 
teoriniai ir praktiniai 
aspektai. 
3.2. Priemonės komplekto 
OPA PA priešmokyklinėse 
grupėse aptarimas. 

I. Kontrimienė Birželis Metodinėje 
grupėje 

21.4. 4.1. Ugdomojo proceso 
planavimas 
priešmokyklinėse ir 
ikimokyklinėse grupėse. 
4.2. Pasiekimų ir pažangos 
vertinimo aplanko 
aptarimas. 
4.3. Papildomo ugdymo 
programų pristatymas ir 
aptarimas. 

I. Kontrimienė Rugsėjis Metodinėje 
grupėje 

21.5.  5.1. Ugdomojo proceso 
planavimo refleksija. 
5.2. Pasiekimų ir pažangos 
vertimo refleksija. 
5.3. Vykdytų projektų 
aptarimas. 

I. Kontrimienė Lapkritis Metodinėje 
grupėje 

22. Direkciniai pasitarimai D. Poškienė Per metus Direkciniame 
pasitarime 

22.1. Dėl vasario 16-ąjai skirto 
renginio ir „Visus mus 
Lietuva augina“ 
organizavimo miesto 

D. Poškienė Sausis Direkciniame 
pasitarime 



 

visuomenei. 
22.2. Dėl atvirų durų savaitės 

„Kviečia darželis“  
D. Poškienė Balandis Direkciniame 

pasitarime 
22.3. Dėl įstaigos užsidarymo 

vasaros laikotarpiui ir 
įstaigos veiklos 
organizavimo atvykus 
vaikams iš kitų įstaigų 

D. Poškienė Gegužė Direkciniame 
pasitarime 

22.4.  
 

Darbuotojų sveikata ir 
sauga. 
Internetinio puslapio 
atnaujinimas. 

D. Poškienė Rugsėjis Direkciniame 
pasitarime 

22.5. Kontroliuojančių institucijų 
nustatytų trūkumų šalinimas. 

D. Poškienė Lapkritis Direkciniame 
pasitarime 

22.6. Įstaigos veiklą 
reglamentuojančių 
dokumentų kokybės analizė 

D. Poškienė Gruodis Direkciniame 
pasitarime 

 
 
 
 

 


