
2019 m. veiklos programos tikslai ir įgyvendinimo priemonės 
 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės (renginiai) Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai Tikslo įgyvendinimo 

kriterijai 

1 2 3 4 5 6 

1. Užtikrinti ugdymo(si) paslaugų kokybės užtikrinimo tęstinumą, telkiant pedagogų, šeimos ir kitų specialistų pastangas, kuriant emociškai ir socialiai 

saugią, aktyvią aplinką, siekiant ugdyti motyvuotą sveikai gyventi, ugdytinius, integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. 

1.1. Pateikti 

bendruomenei 

pažinimo, meno ir 

sportinio aktyvumo 

projektų veiklas, 

skatinant juos 

aktyviai dalyvauti. 

 

1.1.1. Grupių projektų rengimas 

temomis sveika gyvensena, kūryba, 

tautiškumas ir pristatymas šeimai. 

 

2019 m. 

ruduo 

Intelektiniai 

šaltiniai, 

0,5 UL 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

meninio ugdymo 

pedagogė, pedagogai, 

specialistai 

Veiklos įsivertinimo 

ataskaitos. 

Informacijos sklaida 

darželio internetinėje 

svetainėje. 

1.1.2. Veiklos planavimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 

veiklos individualizavimas, šeimos 

įtraukimas į ugdymo(si) procesą. 

2019 m.  Intelektiniai 

šaltiniai, 

0,5 UL 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

meninio ugdymo 

pedagogė, pedagogai, 

specialistai 

Vaiko gerovės komisijos 

veiklos ataskaitos. 

 

1.1.3. Tradicines lietuvių liaudies, 

sporto švenčių, renginių scenarijų 

aptarimas, tobulinimas, įvairinimas. 

2019 m. Intelektiniai 

šaltiniai 

Metodinė grupė  Veiklos įsivertinimo 

ataskaitos, refleksijos 

1.1.4. Pažintinės veiklos: ekskursijos, 

išvykos, kraštotyra - NM Valdovų 

rūmai, LN muziejus, nacionalinė 

biblioteka, profesijų, organizacijų 

aplinkos pažinimas. 

2019 m. 

pavasaris, 

ruduo 

Intelektiniai 

šaltiniai, 

1,0 MK lėšos 

 

Direktorė,  

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

 

Veiklos ataskaitos. 

Informacijos sklaida 

darželio internetinėje 

svetainėje. 

1.2. Vykdyti 

specialistų švietėjišką 

veiklą bendruomenei. 

 

1.2.1. Logopedo užsiėmimų 

organizavimas, kalbos problemų 

turintiems vaikams. Individualios 

konsultacijos tėvams. 

2019 m. Intelektiniai 

šaltiniai 

Logopedas Užsiėmimų tvarkaraštis,  

fiksuota ugdytinių 

pažanga 

1.2.2. Atnaujinti lopšelio-darželio 

valgiaraščius. 

2019 m. 

vasaris  

Intelektiniai 

šaltiniai 

Direktorė, 

Dietistė 

Informacijos sklaida 

darželio internetinėje 

svetainėje. 

1.2.3. Patyčių, smurto prieš vaikus, 

krizinių situacijų valdymo prevencijos 

programos įgyvendinimas. 

2019 m. Intelektiniai 

šaltiniai, 

0,1 UL 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

Ataskaita 

1.3. Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

1.3.1. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programos ir vaikų pasiekimų 

2019 m. 

pavasaris 

Intelektiniai 

šaltiniai 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

Ugdytinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 



refleksija ir vertinimas.  

 

pristatymas šeimai grupinių susirinkimų 

metu. 

aplankai. 

Veiklos ataskaitos. 

1.4. Kelti 

bendruomenės kultūrą, 

abipusį supratimą, 

darbuotojų asmeninę 

atsakomybę, profesinę 

erudiciją. 

1.4.1. Organizuoti darželio darbuotojų 

kompiuterinio raštingumo, specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

padėjėjų mokymus. 

2019 m. 

pavasaris, 

ruduo. 

Intelektiniai 

šaltiniai, 

0,8 MK lėšų 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ataskaita 

1.4.2.   Gerosios darbo patirties sklaida: 

„Aido“ metodiniame ratelyje, 

atviros veiklos bendruomenei. 

2019 m. Intelektiniai 

šaltiniai 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

Sklaida internetinėje 

svetainėje.  

1.4.3. Įstaigos veiklos įsivertinimas 2019 m. 

gruodis 

Intelektiniai 

šaltiniai 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui,  

metodinė grupė 

Veiklos įsivertinimo 

ataskaita. 

2. Siekti bendruomenės narių iniciatyvos, kuriant virtualios įstaigos įvaizdį: dalyvauti virtualios ugdymo aplinkos kūrime, siekti savitarpio supratimo, 

plėsti partnerystę, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

2.1. Bendradarbiauti 

su socialiniais 

partneriais, ieškoti 

inovatyvių veiklos 

būdų, metodų. 

2.1.1. Dalyvavimas ES “Virtualios 

mokymosi aplinkos mokyklos 

darbuotojams” projekte. 

 

2019 m. Intelektiniai 

šaltiniai, 

ES rėmimas 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

techninių (IT) mokymo 

priemonių specialistas 

Veiklos 

ataskaitos 

 

2.1.2. Sudaryti sąlygas įstaigoje atlikti 

pedagoginę praktiką socialinių 

partnerių MR universiteto studentams. 

2019 m., 

pagal 

bendradarbia

vimo sutartis 

Intelektiniai 

šaltiniai 

 

Direktorė, 

pedagogai-mentoriai 

Studentų atsiliepimai 

2.2. Sukurti tikslingą, 

informatyvų, patrauklų 

vartotojui internetinį 

puslapį. 

2.2.1. Įgyvendinant programą, 

projektus skleisti gerąją darbo patirtį 

naujoje internetinėje svetainėje, 

nuolatinis informacijos talpinimas, 

keitimas.  

2019 m. 

 

 

 

 

Intelektiniai 

šaltiniai 

Direktorė,  

direktorės pavaduotoja 

ugdymui  

 

Suformuotas įvaizdis 

internetinėje erdvėje 

http://vilnius-zvangutis.lt 

3. Būti atvira inovacijoms mokykla, kurianti saugią, aktyvinančią ugdymo(si) bei darbo aplinką. 

3.1. Siekti edukacinių 

ugdomųjų erdvių 

vidaus ir išorės 

modernizavimo. 

3.1.1. Grupių erdvės praturtinant 

ugdymą moderniomis, inovatyviomis 

priemonėmis. 

2019 m. 1,0 UL Direktorė,  

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Atnaujinti baldai, 

nupirkta metodinė 

literatūra, edukacinės 

priemonės, žaidimai. 

3.1.2.   Įsigyti 3 kompiuterius 2019 m. 

ruduo 

1,5 UL Direktorė,  

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Įsigyta 3 kompiuteriai 

3.1.3.  Logopedo, specialistų kabineto 2019 m. 3,0 UL Direktorė,  Atnaujinti baldai, 

http://vilnius-zvangutis.lt/


aprūpinimas naujomis moderniomis, 

inovatyviomis priemonėmis, 

atsižvelgiant į būtinumą ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 

vaikams. 

pavasaris-

ruduo 

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

nupirkta metodinė 

literatūra, edukacinės 

priemonės, žaidimai. 

3.1. 4.  Grupių virtuvių atnaujinimas. 2019 m. 

vasara 

2,0 UL Direktorė,  

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Atnaujintos grupių 

virtuvių spintos, įranga 

3.1.5.   Įsigyti indų ir stalo įrankių 2019 m. 

vasara 

0,3 UL Direktorė,  

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Įsigyta indų ir stalo 

įrankių grupėms 

3.1.6.   Skalbyklos remontas. 2019 m. 

vasara 

Savivaldybės 

lėšos, 

PL 

Direktorė,  

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Suremontuota skalbykla 

3.1.7.   Įsigyti patalynę, rankšluosčių. 2019 m. 0,5 UL Direktorė,  

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Įsigyta 60 komplektų 

patalynės, 60 

rankšluosčių 

3.1.8.   Pastato apšiltinimo darbai. 2019 m.  Savivaldybės 

lėšos 

 

Direktorė,  

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Apšiltinti lopšelio grupių 

miegamieji 

3.1.9.   Atnaujinti žaidimų su smėliu 

erdves. 

 

2019 m. 

vasara 

1,0 UL Direktorė,  

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Atnaujintos žaidimų su 

smėliu erdves 

 

   

  Darbo grupė: l.e.p.direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, mokytojų metodinė grupė. 

 

Trumpiniai:  

MK – mokinio krepšelio lėšos,  

UL – ugdymo lėšos,  

IŠ - intelektiniai ištekliai,  

PL – paramos lėšos. 

 


