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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VAIVORYKŠTĖ“ 

2022-2023 M. M. VEIKLOS PLANAS 

I. ĮVADAS 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ 2022-2023 m. m. metinis veiklos 
planas  nustato įstaigos tikslus, uždavinius bei priemones uždaviniams įgyvendinti, yra parengtas 
atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės švietimo veiklos 2022-2023 m. m. prioritetus, lopšelio-
darželio 2022-2024 m. strateginį veiklos planą, lopšelio-darželio 2021-2022 m. m. veiklos plano 
įgyvendinimo analizę, įvertinus įstaigos aplinką ir išteklius, atsižvelgta į pedagoginę  ir kultūrinę 
veiklos patirtį, socialinės aplinkos ypatumus, bendruomenės narių pasiūlymus. Planu siekiama teikti 
kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 
ugdytinių ir jų tėvų/globėjų lūkesčius, ugdymosi poreikius ankstyvojo, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo srityse. 

II. 2021-2022 M. M. LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ VEIKLOS ANALIZĖ 

Tikslai:  

1. Gerinti ugdymo (si) kokybę, užtikrinant ugdymo (si) turinio kaitą, šiuolaikinius 

ugdymo tikslus. 

2. Stiprinti besimokančios bendruomenės idėją. 

3. Kurti saugią, sveikatai palankią, vaiko raidą stimuliuojančią aplinką. 

Uždaviniai: 

1.1. Diegti ugdymo turinio inovacijas. 

1.2. Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymosi programų perimamumą. 

2.1.Siekti nuolatinio mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo. 

2.2. Plėtoti mokymąsi partnerystėje, skatinti lyderystę. 

2.3. Tobulinti darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo, valdymo bei įsivertinimo 

sistemą. 

3.1. Plėtoti aplinką užtikrinančią bei skatinančią  sveikos gyvensenos nuostatų formavimą. 

3.2. Kurti modernią, saugią, saviraiškią, bendradarbiaujančią ugdymosi aplinką. 

2021-2022m.m. veiklos prioritetai: 

1. Vaikų kūrybiškumo ugdymas per patirtinę veiklą, fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos ugdymas.  

2. Kokybiško ugdymo turinio atnaujinimas 

3. Taikyti STEAM idėjas. 

Įgyvendinant  tikslus buvo atlikti darbai ir pasiekti rezultatai: 
Įgyvendinant 2021 m. veiklos planą, pasiekti maksimalūs rezultatai. Ikimokyklinis 

ugdymas organizuojamas pagal įstaigos mokytojų parengtą  bendrąją ikimokyklinio ugdymo 

programą, taikant  ikimokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektą „YGA GA‘‘, priešmokyklinis 

ugdymas - pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, taikant priemonių ,,OPA PA‘‘ 

komplektą ugdytojui. Į ugdymo procesą integruojama sveikatos stiprinimo programa ,,SVEIK-



UOLIUKAS‘‘. Patobulinta komandinio darbo sistema, teikiant švietimo pagalbą vaikui, šeimai, 

vykdant prevencines programas, plečiant VGK funkcijas. Vykdytos ankstyvosios prevencijos 

programos ,,Zipio draugai“, ,,Kimochis“, įstaigos parengta vaikų socialinių-emocinių gebėjimų 

stiprinimo programa ,,Emociškai stiprus sveikas ir laimingas vaikas“, ,,alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa‘‘. Vaikų pasiekta pažanga ir 

pasiekimai buvo stebimi ir fiksuojami elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“. Ten pat vykdomas 

tėvų informavimas apie vaikų pasiektą pažangą. 

Pagalbos vaikui specialistų kabinetai papildyti naujausia literatūra apie darbą su specialiųjų 

poreikių turinčiais vaikais, ugdymo priemonėmis, mokomaisiais žaidimais, dėlionėmis, 

priemonėmis kalbos garsų atpažinimui ir taisyklingos tarties mokymui. 

Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis 

sėkmingai parengtas ir  įgyvendintas aplinkosauginis projektas ,,Aplinka – gamtos ir žmogaus 

kūrinys“. Grupėse įsteigtos STEAM ugdymui skirtos zonos. Mokytojos  įsitraukia į šiuolaikinės 

inovatyvios vaikų ugdymo(si) metodikos STEAM veiklų vedimą. Taikant STEAM metodą, 

inovatyvias priemones vykdyti projektai: „Mokslo laboratorija“, ,,Žaidžiame ir augame“, ,,Žemė – 

žmonių planeta“, Parengtas STEAM ugdymo planas, pateikta paraiška tapti nacionaline STEAM  

mokykla. Mokytojos dalijosi profesine sėkme ir įžvalgomis tarptautinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  ugdymo įstaigų pedagogų konferencijoje ,,Gamtosauginio raštingumo  ugdymas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje integruojant STEAM ir kitus netradicinio ugdymo 

metodus“, miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties skaidos dienoje 

,,STEAM veiklų praktika ikimokykliniame ugdyme“, ,,Edukacinės erdvės – modernaus ugdymo(si) 

pagrindas“. 

Buvo kuriama funkcionali, saugi, vaiko poreikius tenkinanti ir ugdymą(si) skatinanti 

vidaus ir lauko aplinka. Grupės papildytos naujomis inovatyviomis  mokomosiomis-edukacinėmis 

priemonėmis: interaktyviosiomis lentomis, šviesos stalais, edukacinių bitučių robotukų komplektu, 

įsigyta  inovatyvių  priemonių  ugdymui,  kurios  padidino vaikų motyvaciją, mokytojų norą 

tobulėti. Pritaikyti nauji ugdymo metodai  ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupėse VŠĮ 

„LISPO IT“ studija, kurios veiklų metu ugdytiniai mokomi pažinti naujausias technologijas, 

lavinami skaitymo, skaičiavimo, logikos ir kūrybiškumo įgūdžiai. Organizuojame sveikatai palankų 

vaikų maitinimą, didelį dėmesį skiriame produktų kokybei, tausojančiam maisto gaminimui, 

produktų derinimui. Įstaiga dalyvauja Europos Sąjungos pieno tiekimo mokykloms programoje 

„Pienas vaikams“ ir Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje.  

Gerinant ugdymo sąlygas vaikams ir darbo sąlygas darbuotojams visose grupėse, meninio 

ugdymo salėje, baseine įrengti kondicionieriai, meninio ugdymo salėje pakeisti langai atsidaromais 

stoglangiais, siekiant saugoti teritorijoje esančius įrenginius, įrengtos teritorijos vaizdo stebėjimo 

kameros, suremontuoti administracijos kabinetai, lauko laiptinių prieigose atliktas remontas, 

išasfaltuota automobilių aikštelė.  

Darbuotojams sudarytos sąlygos kvalifikacijos tobulinimui nuotoliniu būdu,  pedagogai 

nuolat kelia savo kvalifikaciją lankydamiesi paskaitose, kursuose, mokymuose, seminaruose, 

konferencijose, yra skatinami atestuotis.  

Narystė Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle ,,Sveika mokykla“ ir sveikatos stiprinimo 

programos ,,Sveikuoliukas“ įgyvendinimas  bei  veiklos tęsimas  Respublikinėje ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijoje ,,Sveikatos želmenėliai“ padėjo siekti sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo nuostatas, tobulinti sąlygas aktyviai fizinei veiklai ir emocinei kompetencijai lavinti. 

Įstaigoje  parengta ir įgyvendinta 11 sveikatinimo projektų, organizuoti 3 sveikatinimo renginiai: 

,,Mažieji turistai – 2021“, ,,Olimpinių žiedų savaitė“, ,,Sveikatos fiesta – 2021“. 

Inicijuota akcija ,,Žaidžiam, mokomės, sportuojam“ Respublikinės ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ nariams, skirta lavinti vaikų fizinį aktyvumą, 

į judrias veiklas integruojant netradicinius būdus ir metodus. 

Su ugdytiniais įgyvendinti penki  sveikatos stiprinimo ir saugojimo respublikiniai projektai: 

1. VšĮ „Tikra mityba“ ilgalaikės sveikos gyvensenos ugdymo programos projektas 

„Sveikatiada“; 



2. Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2021“; 

3. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų organizacijos (RIUKKPA) projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“; 

4. Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFa) ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) 

respublikinis projektas „Futboliukas“; 

5. Respublikinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“. 

Penki tarptautiniai „eTwinning“ projektai: 

1. „Distance learning during a pandemic in preschool“ („Nuotolinis ugdymas pandemijos 

metu priešmokyklinėje grupėje“); 

2. „Technologies and safe use of the Internet in kindergarten“(„Saugaus technologijų ir 

interneto naudojimas ikimokyklinėje įstaigoje“); 

3. ,,The silence of trees“ („Apie ką tyli medžiai“); 

4. ,,International STEAM project on the playground“ (tarptautinis STEAM projektas 

,,Žaidimų aikštelėje“); 

5. ,,The First Step in Mathematics“ („Mažais žingsneliais matematikos link“). 

Vyko pilietiškumo akcijos, prevenciniai renginiai įstaigos bendruomenei:  

 akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ajai paminėti; 

 akcija „Baltajam badui – ne“;  

 prevencinė akcija „Rūšiuoju – gamtą tausoju“; 

 „Gelbėkit vaikus“ inicijuotas 8-asis „Solidarumo bėgimas“. 

 prevencinė-edukacinė veikla „Svečiuose policijos bičiulis –Amsis“;  

 socialinė akcija „Užkrėsk gerumu“;  

 akcija ,,Padėkime beglobiams gyvūnams“; 

 tolerancijos dienos paroda „Tolerancijos miestas“;  

 EKO veikla „Arbatėlė arbata“; 

 meninis kolektyvinis darbas ,,Dėkoju iš širdies“, skirtas Tarptautinei antikorupcijos 

dienai paminėti;  

 socialinė gerumo akcija ,,Sveika, saulyte“, skirta Dauno sindromo dienai paminėti; 

 aplinkosaugos akcija ,,Darom iki galo 2021“; 

 pilietinė iniciatyva ,,Vilties paukštė“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. 

 

Lopšelis-darželis inicijavo ir organizavo  tradicinius, kalendorinius renginius, šventes įstaigos 

ir kitų respublikos miesto įstaigų bendruomenėms: 

 respublikinį ikimokyklinių ugdymo įstaigų meninį skaitymo konkursą ,,Lietuva, gėlele 

žydėki“; 

 respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mažųjų kompozitorių 

virtualų festivalį-koncertą ,,Muziką kuriu, gerą nuotaiką skleidžiu“; 

 Marijampolės miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą-iniciatyvą ,,Skamba atminimo varpai“; 

 Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių, tėvų, mokytojų 

kūrybinių darbų ir fotografijų parodą ,,Gedimino pilies istorija“; 

 mokslo metų pradžios šventę „Sveikas, darželi!“; 

 šventinį rytmetį „Lietuva, gėlele žydėki“; 

 tradicinę Užgavėnių šventę „Oi tu, žiema žiemuže...“; 

 šventinį rytmetį ,, Žemė – mūsų namai“; 

 kūrybinių darbų parodą-iniciatyvą ,,Gandro snapely grįžta saulelė“; 

 šventinį rytmetį ,,Velykėlės dovanos“; 

 parodą ,,Gaminame kalėdinius žaisliukus“;  

 vaikų šventę ,,Vaikystės spindulėlis“. 



Ugdytiniams organizuotos edukacinės-pažintinės išvykos į Kazlų Rūdos miško muziejų, 

Buktos gamtinį pažintinį taką, VŠĮ ,,Laimės namai“, Marijampolės geležinkelio stotį. Išsamiau su 

įstaigoje vykusiais renginiais galima susipažinti vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ interneto 

svetainėje www.vaivorykšteld.lt. Įstaigos veiklos sklaida atliekama, teikiant publikacijas 

respublikos, miesto spaudai, reportažus Marijampolės televizijai.  

Mūsų įstaiga yra besimokanti, šiuolaikinė organizacija, pasižyminti kultūra, kurioje 

individualus tobulėjimas  yra prioritetas. Pedagogai dalyvavo mokymuose, seminaruose nuotoliniu 

būdu, kėlė savo kvalifikaciją, tobulino kompetencijas. Įstaigoje organizavome tėvų pedagoginį, 

psichologinį švietimą. Pravesti dveji mokymai  tėvams ir pedagogams: ,,Vaiko minimalios 

priežiūros priemonė. Bausmė ar prevencija“. ,,Įtraukusis ugdymas: siekiamybė, lūkesčiai ir 

galimybės“. Pedagogai dalyvavo 40 val. mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos 

srityje didinimo mokymuose. Mokytojai dalijosi darbo patirtimi, tobulino savo kompetencijas, 

profesinę lyderystę   mieste ir šalyje, skaitydamos pranešimus konferencijose, seminaruose: 

 respublikinėje ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo pedagogų  metodinėje-praktinėje 

konferencijoje ,,Sėkminga vaiko adaptacija –  laimingas vaikas ir jo šeima“; 

 tarptautinėje metodinėje praktinėje konferencijoje ,,Idėjų  gniūžtė 2021“; 

 Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ 

nuotolinėje konferencijoje ,,Gerosios darbo patirties sklaida – vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas, 

veiklos organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“; 

 respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinėje 

praktinėje konferencijoje ,,Šiandienos iššūkiai darželyje“. 

Personalas aktyviau įsijungė į darbo grupių veiklą, tėvai taip pat skatinami aktyviai 

dalyvauti įstaigos veiklose. Plėtojami pastovūs ir tvirti įstaigos ryšiai su ikimokyklinio, bendrojo ir 

neformaliojo ugdymo institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis. Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su Marijampolės VŠĮ ,,LISPA“, UAB ,,Kalba Lt“, Marijampolės 

savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba. 

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS SRIČIŲ (SSGG) ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

 Kvalifikuota ir efektyvi pagalba šeimai ir 

vaikui; 

 Įvairi veikla, inovatyvūs ugdymo metodai ir 

priemonės;  

 Geras įstaigos įvaizdis mieste; 

 Plečiamos ir kuriamos edukacinės erdvės; 

 Saugi, ugdymą skatinanti, higienos normas 

atitinkanti ugdomoji aplinka; 

 Vadovų profesinė kompetencija; 

 Geras įstaigos mikroklimatas; 

 Aukšta pedagogų profesinė kompetencija; 

 Bendravimas su socialiniais partneriais; 

 Didelė neformaliojo ugdymo būrelių pasiūla; 

 Nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija; 

 Dalijimasis gerąja patirtimi; 

 Darbuotojų požiūris į darbą; 

 Dalyvavimas įvairiuose projektuose; 

 Vienodų galimybių tobulėti sudarymas; 

 Naujovių diegimas, administracijos 

iniciatyvos, kompetencija siekiant gerinti įstaigos 

veiklą; 

 Daugėja vaikų, turinčių specialiuosius 

ugdymosi  poreikius; 

 Didelis pedagogų amžiaus vidurkis; 

 Prastas ūkio darbas; 

 Stokojama pagalbos specialistų: 

specialiojo pedagogo, psichologo; 

 Tėvų- pedagogų bendradarbiavimas, 

konsultavimas; 

 Nepakankamas išnaudojimas ugdymosi 

aplinkų bei edukacinių galimybių įstaigos 

lauko aplinkoje ir už jos ribų. 



 Įstaiga atvira pokyčiams. 

Galimybės Grėsmės 

 Galimybė dalyvauti LR vyriausybės, ŠMM 

projektuose, edukacinėse programose; 

 Galimybė įgyvendinti savo sumanymus; 

 Įvairi projektinė veikla ir bendradarbiavimas; 

 Optimaliai išnaudoti patalpas; 

 Įrengti grupių lauko aikštelėse erdves 

STEAM veikloms plėtoti; 

 Pedagogų iniciatyvų ir nuolatinio tobulėjimo 

skatinimas, dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose; 

 Kvalifikacijos kėlimas nuotoliniuose 

kursuose; 

 Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimas 

su kitomis įstaigomis; 

 Stiprinti ir plėsti pedagogų 

bendradarbiavimą; 

 Aktyvinti darbo grupių ir komandų veiklą. 

 Nuolatinė teisės aktų kaita, 

dokumentacijos didėjimas; 

 Pedagogo autoriteto silpnėjimas, 

nepasitikėjimo jo kompetencija didėjimas 

visuomenėje; 

 Ugdytinių fizinės, psichinės sveikatos 

prastėjimas; 

 Didėjantis vidutinis pedagogų amžius; 

 Nerenovuotas įstaigos pastatas. 

IV. 2022-2023 M. M. LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ VEIKLA 

VIZIJA 

Lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ - moderni, šiuolaikiška, atvira kaitai, bendradarbiavimui, 

naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti 

kokybišką ugdymą(si), garantuojanti sveiko, kūrybiško vaiko ugdymo(si) galimybes, aukštos 

pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaidos erdvė ir idėjų centras. 

MISIJA 

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis, glaudžiai 

bendradarbiaujant su šeima, bei kitais socialiniais partneriais kvalifikuotai teikti kokybiškas 

ugdymo(si) paslaugas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, atliepiančias 

individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, sudaryti prielaidas kiekvienam vaikui ugdytis 

būtinas kompetencijas mokymuisi mokykloje.  

Kurti integruotą sveikatai palankią aplinką, stiprinant vaikų ir kitų bendruomenės narių 

fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, formuojant palankias vertybines nuostatas ir sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

PRIORITETAS 

Pagrindiniai prioritetai orientuoti į kokybišką įtraukųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą, vaiko asmeninę ūgtį, bei vaiko poreikių tenkinimą. Stengiamasi sudaryti saugias, 

higieninius reikalavimus užtikrinančias sąlygas, kurios skatina pažinimą ir kūrybiškus saviraiškos 

būdus. Ugdymo procesas grindžiamas vaiko teisėmis veikti, išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką 

sprendimams. Sprendimai daromi ne dėl vaiko, bet su vaiku iš jo perspektyvos. Besimokančios 

bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimas, vyraujant darnai, savitarpio supratimui ir 

susitarimui laiduoja glaudžius kontaktus, galimybę įveikti problemas ir siekti bendro tikslo.



V. 2022-2023 M.M. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

Tikslas:  1. Stiprinti kokybiškų ugdymo paslaugų teikimą, inovatyvaus požiūrio į vaiko ugdymą(si) formavimo tęstinumą, kuriant modernią, sveiką, 

saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo(si) aplinką. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 
Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijai 

Atsiskaitymo 

forma: šaltiniai 

kur bus 

informacija 

1.1.Skleisti ir viešinti 

ugdymosi informaciją 

bendruomenei. 

Išnaudoti ir kurti 

edukacines erdves bei 

neformaliojo 

švietimo pritaikymą 

ugdymo turiniui ir 

įtraukiąjam ugdymui 

plėtoti 

 

1.1.1. Elektroninio dienyno 

funkcijų pritaikymas ugdymo 

turinio sklaidai 

2022-2023 

m. m. 

Grupių pedagogai Intelektualinės 100% visa informacija 

susijusi su ugdymo 

turiniu ir komentarais 

elektroniniame dienyne 

Elektroniniame 

dienyne 

1.1.2. Ugdymo turinys 

formuojamas iškeliant konkrečius 

tikslus, atliepiant vaiko poreikius. 

Išplėsta ugdymo turinio  planavimo 

forma , orientuota į vaiko veiklos 

įvairovę. Ilgalaikių  ugdymo tikslų  

ir trumpalaikių uždavinių dermė 

planavimo procese 

2022-2023 

m. m. 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai  

Intelektualinės 95% parengtas ilgalaikis 

grupės planas  derės su 

grupės vaikų pasiekimų 

vertinimuose įvardintais 

ugdymosi poreikiais ir 

leis aktyviai veikti  į 

vairių ugdymosi 

poreikių turintiems 

vaikams. Tikslingai 

planuojama veikla bus 

derina su vaiko 

potencialu. 

Ilgalaikiai, 

ugdomosios 

veiklos savaitės  

planai, vaikų 

pasiekimų 

vertinimas, 

sėkmės istorijos 

1.1.3. Planuojant veiklą pedagogai 

numato individualizuotas, 

diferencijuotas , personalizuotas 

užduotis skirtingų gebėjimų 

vaikams, naudoja inovatyvius 

metodus 

2022-2023 

m. m. 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai,  

švietimo  pagalbos 

Intelektualinės 80%  efektyvesnė, 

patrauklesnė ugdomoji 

veikla, diferencijuotos 

užduotys. 

Pedagogų kompetencijos 

augimas 

Ugdomosios 

veiklos savaitės 

planai, 

elektroninis 

dienynas 



mokiniui 

specialistai 

1.1.4. Įtraukiojo ugdymo 

užtikrinimas įvairių poreikių 

vaikams.  

2022-

2023m.m. 

 Vaiko gerovės 

komisija, švietimo 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

mokytojai, 

direktorius 

Intelektualinės 

ML 

25%  ugdytinių gauna 

efektyvią specialiąją 

pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą. 

Taikomos vaiko gerovės 

komisijos organizavimo 

tvarkos, smurto ir 

patyčių prevencijos ir 

intervencijos stebėsenos 

vykdymo  tvarkos, 

organizuojant 4-5 

posėdžius. 

VGK susirinkimų 

protokolai, 

švietimo pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

veiklos planai, 

programos 

1.1.5. Neformaliojo ugdymo 

programų įgyvendinimas 

2022-

2023m.m. 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

neformaliojo 

ugdymo mokytoja,  

socialiniai partneriai 

Intelektualinės 

ML,SP, 

Tėvų lėšos 

 80%  patenkinti tėvų 

poreikiai pagal vaikų 

pomėgius: plaukimo 

užsiėmimai, anglų k., 

Lispos mokyklos 

užsiėmimai ir kt. 

Tenkinami  vaikų 

pažinimo, kūrybiškumo 

ir saviraiškos poreikiai. 

Neformaliojo 

ugdymo 

programos, 

elektroninis 

dienynas, 

internetinė 

svetainė, sutartys 

su paslaugų 

tiekėjais 

1.1.6. Plėtojimas vaikų ugdymo 

netradicinėse vidaus ir lauko 

erdvėse, už įstaigos ribų 

2022-

2023m.m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

švietimo  pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Intelektualinės 

Projektų lėšos 

Ne mažiau 30% veiklų 

kiekviena grupė 

planuoja darželio salėje, 

lauko aikštynuose, už 

įstaigos ribų. 

Ugdomosios 

veiklos savaitės 

planai, 

elektroninis 

dienynas, 

internetinė 

svetainė 



1.2. Siekti  

kokybiškai ir 

kūrybiškai 

įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

 

1.2.1. Inovacijomis  grįstas  

priešmokyklinis  vaikų ugdymas 

2022-

2023m.m 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

švietimo  pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

Intelektualinės 

 

100 % visose 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse įgyvendinama 

atnaujinta 

priešmokyklinio ugdymo 

programa  

Ugdomosios 

veiklos savaitės 

planai, 

elektroninis 

dienynas, 

internetinė 

svetainė 

1.2.2. Mokymai priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams darbui pagal 

atnaujintą Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo(si) 

programą. 

2022-

2023m.m 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Intelektualinės 

 

90% priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų 

dalyvaus mokymuose 

Kvalifikacijos 

pažymėjimai 

1.3. Taikyti aktyvias 

ugdymosi formas 

STEM (matematiniai, 

gamtamoksliniai, 

technologiniai, 

inžinieriniai) veiklai 

plėtoti. 

 

 

1.3.1. STEAM atrinkta medžiaga 

taikoma ugdymosi procese. Į 

ugdomąjį turinį integruojamos 

STEAM ugdymo metodikos, 

technologijos, edukacijos. 

2022-

2023m.m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

švietimo  pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

Intelektualinės 

 

90 % padidėjo STEAM 

metodinės medžiagos 

rinkinių ,,Patirčių 

erdvės’’ pedagogų 

taikymo efektyvumas 

 Mokytojai į  ugdomąjį 

procesą integruoja 

STEAM dalykus ir jie 

kasdien tampa vis 

didesne savastimi. 

Ugdomosios 

veiklos savaitės 

planai,  

internetinė 

svetainė 

1.3.2. Interaktyvių priemonių, 

padedančių aktyvinti STEAM 

metodą, įsigijimas 

 

2022-

2023m.m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokymo lėšos Įsigytos ugdomosios 

priemonės: SMART 

interaktyvieji ekranai, 

interaktyvios programos, 

rašikliai, konstruktoriai 

STEAM veiklai. 

Ugdomoji veikla, 

pritaikant inovatyvius 

metodus, labiau atitiks 

šiuolaikinių vaikų 

poreikius, gerės ugdymo 

kokybė. 

Ugdomosios 

veiklos savaitės 

planai, 

internetinė 

svetainė 



1.3.3. Bendradarbiavimas su 

Marijampolės kolegijos STEAM 

atviros prieigos centru. 

2022-

2023m.m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intelektualinės 

 

Ne mažiau nei 80 % 

priešmokyklinių grupių 

vaikų  dalyvaus  

Marijampolės kolegijos 

STEAM atviros prieigos 

centro laboratorijų 

veiklose. 

Ugdomosios 

veiklos savaitės 

planai, 

internetinė 

svetainė, 

žiniasklaida 

1.3.4. Įsijungimas į respublikinį 

STEAM mokyklų tinklą 

2022-

2023m.m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

švietimo  pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Intelektualinės 

 

1-2 kartus per mėnesį į 

įstaigos internetinį 

puslapį keliama 

informacija apie 

vykusias  

STEAM veiklas. 

Sėkmės istorijos. 

 

Internetinė 

svetainė, 

elektroninis 

dienynas, 

metodinės grupės 

protokolai 

Tikslas:  2.Tobulinti sveikatos ugdymo (si) procesą, užtikrinant sveikos gyvensenos įgyvendinimą (užtikrinant įtraukųjį ugdymą) 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės  

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijai 

Atsiskaitymo 

forma: šaltiniai 

kur bus 

informacija 

2.1. Sudaryti 

prielaidas sveiko 

gyvenimo įgūdžių 

formavimui 

 

2.1.1. Dalyvavimas respublikos 

sveikatą stiprinančių  mokyklų 

tinklo ,,Sveika mokykla‘‘ , 

respublikinėje ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų darbuotojų 

asociacijos ,,Sveikatos 

želmenėliai‘‘ veikloje 

2022-2023 

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

švietimo  pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

Intelektualinės Įdėti 4 -6veiklų 

aprašymai ,,Sveika 

mokykla“, ,,Sveikatos 

želmenėliai‘‘ 

,,internetiniuose 

puslapiuose.  

Stiprėja tarpinstituciniai 

ryšiai, stiprėja vaikų 

sveikata. 

Internetinė 

svetainė, 

ugdomosios 

veiklos savaitės 

planai, 

2.1.2. Sveikatą stiprinančios 2022-2023 Direktoriaus Intelektualinės Įgyvendinta 80% Ugdomosios 



programos „SVEIK-UOLIUKAS‘‘ 

2020- 2024“ įgyvendinimas 

m. m pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

švietimo  pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

neformaliojo 

ugdymo mokytoja,  

sveikatos stiprinimo 

veiklą 

organizuojanti 

grupė  

programos priemonių. 

Įgyvendinant programą 

bus organizuojami 

inovatyviai saugos ir 

sveikos gyvensenos 

renginiai.  Ugdytiniai 

įgis supratimą 

apie sveiką gyvenseną. 

50%  bendruomenės 

narių  

Dalyvaus sveikatinimo 

renginiuose, bus jų 

aktyvūs dalyviai 

 

veiklos savaitės 

planai, 

internetinė 

svetainė 

2.2. Užtikrinti 

palankų ugdytinių 

sveikatai 

mikroklimatą, 

sveikos  gyvensenos 

ir ekologijos įgūdžių 

formavimąsi  

 

2.2.1. Socialinių-emocinių įgūdžių 

ugdymo programų įgyvendinimas 

 

2022-2023 

m. m 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

švietimo  pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Intelektualinės 

Įstaigos 

pajamos 

1 grupėje įgyvendinta 

tarptautinė socialinių 

įgūdžių ugdymo 

programa „Zipio 

draugai“ 

2 grupėse įgyvendinta 

socialinių-emocinių 

įgūdžių ugdymo 

programa „Kimochis“ 2 

grupėse LIONS QUEST 

programa ,,Laikas 

kartu‘‘. 

Ugdytiniai įgis 

socialinių emocinių 

sunkumų įveikimo 

gebėjimų, siekiant 

geresnės vaikų emocinės 

savijautos 

Ugdomosios 

veiklos savaitės 

planai, 

internetinė 

svetainė 

2.2.2. Prevencinių programų 

įgyvendinimas  bendruomeniškumo 

ir emocinio klimato gerinimui. 

2022-2023 

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Intelektualinės 

Projekto lėšos 

 100% bendruomenė 

įgyvendina Prevencinę 

programą ,,Sveikas ir 

Ugdomosios 

veiklos savaitės 

planai, 



socialinė pedagogė laimingas vaikas‘‘. internetinė 

svetainė 

2.2.3. Sveikatos stiprinimas 

vykdant įvairias veiklas, 

dalyvaujant sveikatingumo 

ilgalaikiuose projektuose. 

2022-2023 

m. m 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

neformaliojo 

ugdymo mokytoja,  

sveikatos stiprinimo 

veiklą 

organizuojanti 

grupė 

Intelektualinės 

Projekto lėšos 

100%  ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės dalyvauja ne 

mažiau kaip viename 

ilgalaikiame sveikatos 

stiprinimo 

projekte,    dalyvauja 

fizinio aktyvumo, 

sveikatinimo veiklose 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytojos planai, 

elektroninis 

dienynas , 

internetinė 

svetainė 

 

Tikslas: 3. Plėtoti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais, skatinti bendruomeniškumą 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 
Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijai 

Atsiskaitymo 

forma: šaltiniai 

kur bus 

informacija 

3.1. Skatinti 

bendruomenės 

lyderystės gebėjimus 

siekiant pedagogų ir 

tėvų bendravimo ir 

bendradarbiavimo  

kokybės. 

 

3.1.1. Darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas 

2022-2023 

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intelektualinės, 

Kvalifikacijos 

lėšos 

100% pedagogai 

dalyvauja mokymuose 

mažiausiai 40 val. per 

metus patyriminio 

ugdymo, IKT taikymo 

ugdymo procese, 

įtraukiojo ugdymo 

temomis 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

dokumentai, 

direktoriaus 

veiklos įsakymai 

3.1.2. Mokytojų ir pagalbos 

mokinių specialistų gerosios 

patirties sklaida ,,Kolega-kolegai“ 

2022-2023 

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

Intelektualinės 

 

50% mokytojų veda 

atviras veiklas 

atsižvelgdami į Įstaigos 

prioritetus, 

30 % pedagoginių 

darbuotojų skaito  

Metodinės grupės 

protokolai, 

lopšelio-darželio 

internetinė 

svetainė 

Kvalifikacijos 



neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

pranešimus, dalijasi 

gerąja patirtimi 

tobulinimo 

dokumentai, 

lopšelio-darželio 

veiklos planas, 

internetinė 

svetainė 

3.1.3. Atestacijos programos 

vykdymas 

2022-2023 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intelektualinės 

 

100 % įgyvendinta 

patvirtinta 2022- 2024 

m. mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

atestacijos programa 

Atestacijos 

dokumentai, 

protokolai, 

direktoriaus 

veiklos įsakymai 

3.2. Skatinti įstaigos 

bendruomenės 

iniciatyvas su 

socialiniais 

partneriais ir tėvų 

įsitraukimą į ugdymo 

turinio formavimą, 

puoselėjant įstaigos 

tradicijas, diegiant 

naujus mokymosi 

metodus, keičiant 

ugdymosi aplinkas, 

įvairinant mokymosi 

formas. 

3.2.1. Tėvų įtraukimas į Įstaigos 

tobulinimo procesus 

2022-2023 

m. m. 

Direktorius, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

Intelektualinės 

 

Organizuoti  2 

susitikimai su naujų  

vaikų tėvais. Dalyvauja 

90 % įstaigą lankyti 

pradėsiančių vaikų tėvų 

Susirinkimų 

protokolai, 

internetinė 

svetainė 

Ne mažiau kaip 90 % 

tėvų supažindinti su  

vaikų ugdymosi pažanga 

ir pasiekimais 

(elektroniniame dienyne) 

Elektroninis 

dienynas 

3.2.2. Tradicinių ir netradicinių 

renginių, projektų organizavimas 

įtraukiant visą bendruomenę ir 

socialinius partnerius 

2022-2023 

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

Intelektualinės 80 % tėvų glaudžiai 

bendradarbiauja  su 

mokytojais ir įsitraukia į 

ugdymosi procesą.  

Tobulėja darbo 

komandoje 

kompetencija, glaudesni 

bendruomenės 

tarpusavio ryšiai. 

 

 



VI. LAUKIAMI REZULTATAI 

1. Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ taps modernia, aktyvia, besimokančia ir nuolat 

tobulėjančia, siekiančia aukštos kultūros ir turinčia gerą įvaizdį regione, šalyje, užsienyje ugdymo 

įstaiga.  

2. Įstaiga gebės naudotis novatoriškomis idėjomis, metodais ir būdais bei įgytomis 

kompetencijomis teikiant  kokybiškas ugdymo paslaugas. 

3.  Įstaigos bendruomenės nariai, darniai dirbdami, aktyviai  bendradarbiaudami  ir 

bendraudami, puoselėdami bendražmogiškas vertybes, aktyviai dalyvaudami modernizuojant 

ugdymo(-si) aplinką, kurs jaukią ir saugią ugdymo įstaigą.  

4. Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima, socialiniais partneriais, kitomis ugdymo 

įstaigomis leis užtikrinti vaikų ir šeimų poreikių tenkinimą. 

VII.  MOKYTOJŲ TARYBOS  2022-2023 M.M. POSĖDŽIAI 

Tikslas:  

 Analizuoti ir aptarti įstaigos ugdymo kokybės tobulinimo ir plėtojimo galimybes. 

 

Posėdžių temos Data Atsakingi 

Mokytojų tarybos posėdis: 

 Supažindinimas su ŠMM ir 

Marijampolės miesto savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

dokumentais, reglamentuojančiais 

įstaigos darbą. 

 2022-2023 m. m. veiklos plano ir 

prioritetų aptarimas ir įgyvendinimas. 

 2022-2023 m. m. vaiko gerovės 

komisijos plano ir veiklos organizavimo 

pristatymas. 

 Ugdymo turinio projektų 

inicijavimas ir rengimas. STEAM 

ugdymo veikla įstaigoje                   

2022-2023 m. m. 

 Pasirengimo 2022-2023 m. m. 

aptarimas, einamųjų klausimų 

pateikimas 

2022 m. rugsėjo 

mėn. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, Vaiko 

gerovės komisijos nariai, 

STEAM veiklų įgyvendinimo 

darbo grupė. 

Mokytojų tarybos posėdis: 

 Pasirengimas įtraukiąjam ugdymui, 

priemonių plano aptarimas; 

 Kvalifikacijos tobulinimo 2023 m. 

prioritetų pristatymas, kvalifikacijos 

lėšų tikslingas panaudojimas; 

 Projekto ,,Vasaris – sveikatingumo  

mėnuo“ pristatymas; 

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo kokybės gerinimas, tobulintinų 

veiklos sričių apžvalga; 

 Bendradarbiavimas su šeima; 

 Einamieji reikalai. 

2023 m. sausio mėn. Vaiko gerovės komisijos 

nariai, Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Sveikatingumo ugdymo darbo 

grupė, Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Pedagogai 



Mokytojų tarybos posėdis: 

 2022-2023 m. m. veiklos plano 

įgyvendinimo aptarimas; 

 ,,Sveikatą stiprinančios mokyklos“ 

darbo grupės veiklos už                    

2022-2023 m. m. veiklos pristatymas; 

 Ugdymo rezultatų, ugdytinių 

pasiekimų pristatymas, tobulintinos 

sritys, priešmokyklinio amžiaus vaikų 

rekomendacijų mokyklai rengimas; 

 Vaiko gerovės komisijos         

2022-2023 m. m. veiklos pristatymas; 

 Darbo vasaros metu organizavimas, 

2023 m. vasaros sveikatingumo plano 

pristatymas. 

2023 m. gegužės 

mėn. 

Direktorius, Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Sveikatingumo ugdymo darbo 

grupė, Mokytojai, Vaiko 

gerovės komisijos nariai 

Pastaba: Dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių planas gali būti koreguojamas. Esant reikalui 

organizuojami neeiliniai posėdžiai. 

VIII. 2022-2023 M. M. RENGINIŲ PLANAS 

Turinys Data Atsakingi 

Rugsėjo 1-osios šventė  

,, Sveikas rudenėli su vėduokle 

vėjo“ 

2022-09-01 Meninio ugdymo mokytoja, 

mokytojai 

Europos judumo savaitė - 

,,Judumas be jokios taršos“ 

2022 m. rugsėjo mėn. Sveikatingumo ugdymo darbo 

grupė 

Pasaulinė šypsenos diena 

,,Apkabink ir nusišypsok“ 

2022 m. spalio mėn.  Meninio ugdymo mokytoja, 

mokytojai 

Tarptautinė  mokytojo diena 

,,Tau mokytojau ačiū“ 

2022 m. spalio mėn. Meninio ugdymo mokytoja, 

mokytojai 

Pasaulinė košės diena 2022 m. spalio mėn. Sveikatingumo ugdymo darbo 

grupė 

Augo, augo ir užaugo – 

daržovių fiesta 

2022 m. spalio mėn. Teatro ir vaidybos kūrybinė 

grupė 

Vaikų futbolo festivalis 

,,Futboliukas 2022“ 

2022 m. spalio mėn. Sveikatingumo ugdymo darbo 

grupė 

 Gerumo diena. Iniciatyva 

,,Pyragų diena“ 

2022 m. lapkričio mėn. Meninio ugdymo mokytoja, 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Tarptautinės tolerancijos dienos 

minėjimas  

2022 m. lapkričio mėn.  Socialinė pedagogė 

Mokytojai 

Tarptautinė draugo diena 

 ,,Mokausi paprašyti, mokausi 

padėti“ 

2022 m. lapkričio mėn. Meninio ugdymo mokytoja, 

mokytojai 

Akcija ,,Globojame 

sparnuočius ir miško 

gyventojus“ 

2022 m. gruodžio mėn. Kūrybinė grupė ,,Žalioji 

laboratorija“ 

Advento vakaronė ,, Gerumu 

sušildykime vieni kitus“ 

2022 m. gruodžio mėn. Meninio ugdymo mokytoja, 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Kalėdinis renginys ,,Plaukiam į 

Kalėdas“ 

2022 m. gruodžio mėn. Neformaliojo ugdymo 

mokytoja plaukimui 



Socialinė akcija ,,Gerumo tarsi 

duonos atsilaužkim“ 

2022 m. gruodžio mėn. Socialinė pedagogė 

Šventinė popietė darbuotojams 

,,Kalėdos beldžiasi į širdį“ 

2022 m. gruodžio mėn. Meninio ugdymo mokytoja, 

Administracija 

Atsisveikinimas su Kalėdų 

eglute 

2023 m. sausio mėn. Meninio ugdymo mokytoja 

Akcija Sausio 13-ajai paminėti 

,,Dek atminimo žvakele“ 

2023 m. sausio mėn. Bendruomenė 

Vasario 16-osios šventinis 

minėjimas ,,Aš myliu Lietuvą“ 

2023 m. vasario mėn. Meninio ugdymo mokytoja, 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Šeimų varžytuvės ,,Mama, 

tėtis, aš – sportuojanti šeima“ 

2023 m. vasario mėn. Sveikatingumo ugdymo darbo 

grupė 

Šventinis rytmetis ,,Šokim 

trypkim žiemą vykim‘‘  

2023m. vasario mėn. Meninio ugdymo mokytoja 

Mokytojai 

Viktorina ,, Rūšiuok ir aplink 

bus gražu“ 

2023 m. vasario mėn. Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Kaziuko mugė ,,Gurgu gurgu 

visi į turgų“ 

2023m. kovo mėn. Meninio ugdymo mokytoja, 

mokytojai 

Žemės dienos minėjimas 

,,Mažos rankelės saugo žemę“ 

2023 m. kovo mėn. Kūrybinė grupė ,,Žalioji 

laboratorija“ 

Pasaulinė vandens diena. 

,,Vanduo - gyvybės šaltinis“ 

2023 m. kovo mėn. Sveikatingumo ugdymo darbo 

grupė 

Veiksmo savaitė ,,Be patyčių“ 2023 m. kovo mėn. Socialinė pedagogė, mokytojai 

Sveikatingumo akcija  

,,Sveikas vaikas, laimingas 

vaikas“ 

2023 m. balandžio mėn. Sveikatingumo ugdymo darbo 

grupė 

 

Akcija ,,Mažųjų darom“ 2023 m. balandžio mėn. Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Velykinis rytmetis ,,Nudažysiu 

daug margučių“ 

2023 m. balandžio mėn. Meninio ugdymo mokytoja, 

mokytojai 

Motinos dienos minėjimas. ,,Aš 

labai myliu savo mamą“ 

2023 m. gegužės mėn. Meninio ugdymo mokytoja, 

mokytojai 

Sporto šventė ,,Judėjimo 

džiaugsmas – skirta vaikų 

gynimo dienai paminėti“ 

2023 m. gegužės mėn. Sveikatingumo ugdymo darbo 

grupė 

 

Atsisveikinimo su darželiu 

šventė ,,Dėkoju tau darželi!“ 

2023 m. gegužės mėn. Meninio ugdymo mokytoja, 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

IX. ŪKINIS ORGANIZACINIS PLANAS 2022-2023 M. M.  

Sritis Pavadinimas Darbų atlikimo 

terminas 

Atsakingas asmuo 

Atlikti patikras 

Varžų matavimai virtuvėje ir 

elektros skydinėje 
2023 m. rugpjūtis 

Ūkvedė  

Ramutė Pangonienė 

Gesintuvai 2023 m. balandis 

Lauko žaidimų aikštelių 

įrenginiai 
1 kartą metuose 

Manometrai ,termometrai 2023 m. rugpjūtis 

Darbuotojų Instruktuoti darbo vietoje 2022-2023 Ūkvedė  



instruktavimai visus įstaigos darbuotojus 

civilinės bei priešgaisrinės 

saugos klausimais 

metų eigoje Ramutė Pangonienė 

Lauko 

edukacinių 

erdvių 

tvarkymas, 

gerinimas 

Pavasarinė talka .Želdinių 

priežiūra ir tvarkymas. 
2023 m. balandis 

Ūkvedė  

Ramutė Pangonienė 

Įrengti medinę žaidimo 

aikštelę „Šachmatų lenta“ 
2023 m. II ketvirtis 

Dalinis  pavėsinių 

atnaujinimas. 
2023 m. II ketvirtis 

Remonto darbai 

Smulkus grupių remontas 2022-2023 

metų eigoje 

Ūkvedė  

Ramutė Pangonienė 

Dalinis virtuvės patalpų 

remontas 
2023 m. rugpjūtis 

Lauko priemonių priežiūra, 

savalaikis jų taisymas 
2022-2023 m. nuolat 

Aikštelių, lauko priemonių 

saugos priežiūra ir tvarkymas,  

perdažymas, sutvirtinimas 

2 kartus metuose 

2022-2023 m. 

Teritorijos tvarkymo priežiūra nuolat 

Smulkus skalbyklos remontas 2022-2023 

metų eigoje 

Kiti darbai 

Pasiruošti žiemos sezonui 

(atlikti hidraulinius 

bandymus) 

2022 m. spalis 

Ūkvedė  

Ramutė Pangonienė 

Ilgalaikio ir trumpalaikio 

turto inventorizacija, 

nurašymas 

2022 m. lapkritis 

Mažaverčio turto nurašymas 1 kartą ketvirtyje 

Pasiruošimas šventiniams 

renginiams, saugos 

užtikrinimas jų metu 

2022 m. gruodis 

Dezinfekcijos atlikimas. 

Vėdinimo, ventiliavimo 

sistemos priežiūra. 

Kanalizacijos sistemos 

priežiūra. Priešgaisrinės 

sistemos, saugos sistemos 

priežiūra. 

2022-2023 

metų eigoje 

Prekės 

Grupių aprūpinimas indais Pagal poreikį 

Ūkvedė  

Ramutė Pangonienė 

Grupių baldų ,inventoriaus 

atnaujinimas, remontas 
Pagal poreikį 

Virtuvės aprūpinimas švaros 

priemonėmis, nusidėvėjusio 

inventoriaus pakeitimas nauju 

Pagal poreikį 

 

 

_____________________________ 
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