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BENDROSIOS NUOSTATOS 

Vilniaus lopšelio-darţelio ,,Šilelis“ veiklos planas 2018-2019 mokslo metams (toliau – 

planas), atsiţvelgiant į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius 

įstaigos tikslus bei uţdavinius, apibrėţia prioritetus ir priemones numatytiems uţdaviniams vykdyti. 

Veiklos planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes,tenkinti vilniečių ugdymosi poreikius 

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

išteklius. 

Veiklos planas parengtas atsiţvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 2018-2019 m. m. veiklos 

prioritetus, lopšelio-darţelio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą 2018 m.            

d.,Vilniaus lopšelio-darţelio „Šilelis“ 2018 m. rugsėjo 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-35. 

Veiklos planą įgyvendins Vilniaus lopšelio-darţelio „Šilelis“ administracija, pedagogai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

2017-2018 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant mokslo metų veiklos planą, atliepta strateginiams įstaigos tikslams, numatytiems 

veiklos prioritetams.2017-2018 m. m. buvo iškelti tikslai sudaryti prielaidas ugdymo veiklos vykdymo ir 

ugdymo paslaugų organizavimo kokybės gerinimui,plėtoti vaikų komunikavimo kompetencijos 

veiksmingumą,kurti palankias sąlygas vaikų saugumo ir sveikatos ugdymo plėtojimui.Šių tikslų 

įgyvendinimui numatyti uţdaviniai – uţtikrinti sėkmingą veiklos ir ugdymo proceso organizavimą, atnaujinti 

įstaigos ugdymo programą, gerinti ugdymo kokybę plėtojant ugdytinių, pedagogų ir tėvų tarpasmeninius, 

tarpkultūrinius santykius, tenkinti vaikų emocinius, saugumo, judėjimo, fizinius ugdymo poreikius. 

Įgyvendintas tikslassudaryti prielaidas įstaigos veiklos vykdymo ir paslaugų organizavimo kokybės 

gerinimui.Sėkmingai vykdytos uţdavinio priemonės,uţtikrinančios sėkmingą veiklos ir ugdymo proceso 

organizavimą.Stiprinant švietimo paslaugų veiksmingumą,į įstaigoje vykdomas ikimokyklines ir 

priešmokyklinio ugdymo programas,atnaujinta įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa,tėvų pageidavimu 

organizuojama papildoma mokama veikla vaikams pramoginių šokių pamokėlės, karatė, anglų ir lietuvių 

kalbos pamokėlės, futbolo treniruotės. Programų įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios ugdymo ir 

materialinės sąlygos: salė papildyta sporto inventoriumi,įsigytos šiuolaikiškos IKT-multimedijos įranga, 

šviesos stalai, nauji kompiuteriai, spausdintuvai garso kolonėlė ir mikrofonai salės ir lauko 

renginiams,sukaupta metodinė medţiaga ir kt.Lauko aikštelės papildytos nauja ţaidimų įranga, įkurtos 

naujos edukacinės erdvės, pastatytas šiltnamis ir sukurtos lysvės vaikų gamtamoksliniam tyrinėjimui ir 

edukacijai. Įrengtas Kneipo takelis. Pasodintas mini sodas ir roţynas. Atlikti organizaciniai darbai, kuriais 

buvo siekiama kokybiško ir efektyvaus įstaigos funkcionavimo, pagerėjo įstaigos veiklos dokumentų 

valdymo kokybė, buvo pakoreguoti ir atnaujinti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai: įstaigos 

vidaus darbotvarkės taisyklės, finansinė apskaitos politika pagal VSAFAS sistemą. 

Optimaliai panaudotos turimos lėšos turtinant ugdymo aplinką bei uţtikrinant jos saugumą.Atlikti 

šie darbai:dalinai pakeisti baldai grupėse, padarytas remontas visose laiptinėse ir koridoriuose,suremontuotos 



penkių grupių patalpos,pilnai pakeisti karšto ir šalto vandens bei kanalizacijos vamzdynai grupėse, lauko 

aikštelėspapildytos naujais įrenginiais. 

Vyko glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, miesto šveitimo įstaigomis: lopšeliu-

darţeliu „Delfinukas“, „Spindulio“, „Skorinos“, ,,Ryto“, ,,Jono Pauliaus“ mokyklomis, Karoliniškių muzikos 

mokykla, Karoliniškių seniūnija. 

Tikslingai organizuota metodinė veikla: vyko metodinės tarybos posėdţiai, rodytos atviros veiklos, 

pristatyti pranešimai, organizuotos tradicinės šventės, parodos. Aktyviai dalyvauta miesto darţelių 

konkursuose, parodose, renginiuose. Tikslingai organizuotas privalomas priešmokyklinis ugdymas,vyko 

numatyti renginiai,organizuota graţi, atsisveikinimo su darţeliu, šventė. Tikslingai vykdytas uţdavinys kurti 

palankias sąlygas vaikų saugumo ir sveikatos ugdymo plėtojimui. Organizuota ugdytinių sveikatinimo 

veikla: ekskursijos, išvykos, edukacinės pamokėlės uţ įstaigos ribų,sportinės pramogos. Vyko glaudus 

bendradarbiavimas su vaikų tėveliais.  

Buvo sudarytos sąlygos pedagogų patirties sklaidai saugios ir sveikos gyvensenos 

klausimais:parengtipranešimai,metodinėsrekomendacijos,dalyvautakonferencijose,seminaruose. 

Stiprybės 

 
1. Nuosekliai įgyvendinama švietimo politika, 

įstaigos veiklos planai ir ugdymo programa. 

 

2. Sukurta funkcionali, estetiška ,saugi ugdymo 

aplinka. 

 

3. Dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai ir 

vadovai. 

 

4. Sėkmingai vykdoma kalbos korekcija vaikams. 

 

5. Aktyviai vykdoma patirties sklaida mieste. 

 

6. Pozityvūs ryšiai su socialiniais partneriais. 

 

7. Intensyvus įtaigos ir grupių erdvių remontas. 

 

8. Racionalus lėšų panaudojimas įstaigos reikmėms. 

Silpnybės 

 
1. Neigiamas kai kurių bendruomenės narių 

poţiūris į pokyčius. 

 

2. Daugėja vaikų su spec. poreikiais. 

 

3. Neišnaudotos visos galimybės plėtojant darţelio 

ir įstaigų partnerystę.  

 

4. Neefektyvus IKT panaudojimas ugdymo procese. 

 

5. Įstaigos materialinė bazė nepilnai atitinka 

šiuolaikinius reikalavimų (reikalinga saugi 

teritorija, el. vartai). 

 

Galimybės 

 
1. Vaikai, tėvai, pedagogai – partneriai. 

 

2. Skatinti darbuotojus pokyčiams ir tobulėjimui. 

 

3. Kelti įstaigos darbuotojų kvalifikaciją. 

 

4. Racionalus mokinio krepšelio ir 

2proc.panaudojimas. 

Grėsmė 

 
1.Didėjanti dokumentacijos gausa. 

 

2.Lėti renovavimo programos tempai. 

 

3.Maţi darbuotojų atlyginimai 

 

4.Pedagogų trūkumas. 

 

 

 



LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIAI TIKSLAI IR METINIAI VEIKLOS 

PRIORITETAI 

 
Strateginis tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybės. 

Prioritetinės veiklos kryptys: 

1. Pilietiškumo ugdymas paţįstant savo šalį. 

2. Sveikas maistas-sveikas vaikas. 

3. Inovatyvių ugdymo aplinkų kūrimas. 

4. Partnerystė su šeima 

 

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – uţtikrinti sėkmingą ugdymo(si) proceso organizavimą. 

Priemonės uždaviniui įgyvendinti: 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo terminas 

1. Parengti ir atnaujinti įstaigos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus 

 III ketv. 

1.1. Parengti pedagogų tarifikacijos ir etatų 

sąrašą  

M. Pacevičienė gruodţio mėn. 

1.2. Parengti įstaigos 2018-2019 metų 

veiklos planą 

Ţ. Ţilinskienė rugpjūčio mėn. 

1.3. Parengti specialistų(logopedų) veiklos 

planus 

L. Balajeva liepos mėn. 

1.4. Parengti priešmokyklinio ugdymo 

planus 

A.Martusevičienė, 

D. Opulskytė 

rugsėjo mėn. 

1.5. Koreguoti ,atnaujinti ir tobulinti 

finansinėsapskaitos politikos bei 

kontrolės dokumentus, vadovaujantis 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atsakomybės standartu(VSAFS)sistema 

M. Pacevičienė 

A. Augulienė 

visus metus 

1.6. Koreguoti statinių prieţiūros 

dokumentus 

A. Augulienė visus metus 

1.7. Vykdyti pedagoginės veiklos stebėseną  Ţ. Ţilinskienė visus metus 

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo turinio kokybės vertinimas  

Ţ. Ţilinskienė visus metus 

2.1. Ugdomosios aplinkos kūrimas,naujų 

idėjų,metodų taikymas ugdomojoje 

aplinkoje 

Ţ. Ţilinskienė visus metus 

3. Optimizuoti administracijos veiklą:   

3.1. Uţtikrinti įstaigoskomunikacijų 

funkcionavimą 

M. Pacevičienė 

A. Augulienė 

visus metus 

3.2. Atnaujinti ugdymo aplinką M. Pacevičienė I, III ketvirtis 

3.3. Dalinis grupių baldų įsigijimas. A.Augulienė kovo – rugsėjo mėn. 



3.4. Kompiuterių ir programinės įrangos 

atnaujinimas 

A.Augulienė II ketvirtis 

3.5. Lauko aikštelių papildymas naujais 

ţaidimų įrenginiais. 

A.Augulienė II ketvirtis 

3.6. Aprūpinti grupes ugdymo priemonėmis Ţ. Ţilinskienė 

A. Augulienė 

rugsėjo – spalio mėn. 

4. Organizuoti mokymus auklėtojų 

padėjėjoms 

A. Augulienė lapkričio – gruodţio 

mėn. 

4.1. Vykdyti aplinkos personalo darbo 

prieţiūrą. 

A. Augulienė visus metus 

4.2. Vykdyti darbo grupių veiklą. M. Pacevičienė 

Ţ. Ţilinskienė 

pagal poreikį 

visus metus 

4.3. Viešųjų pirkimų vykdymas   A. Augulienė pagal poreikį 

4.4. Maitinimo organizavimas E. Dzimidaitė visus metus 

4.4.1 Maitinimo lengvatų taikymas E. Dzimilaitė visus metus 

4.5. Darbo saugos uţtikrinimas A.Augulienė 

E. Dzimidaitė 

visus metus 

 

UGDYMO PROCESO PLANAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo terminas 

1. Ugdomojo proceso metiniai planai Grupių auklėtojos rugsėjo mėn. 

2. Grupių savaitės planai Grupių auklėtojos visus metus 

3. Vaiko galių ir sunkumų 

individualizavimas 

Grupių auklėtojos visus metus 

4. Planavimo ,ugdymo(si)prieţiūra Ţ. Ţilinskienė visus metus 

5. Prioritetas: vaikai, tėvai, pedagogai – -

partneriai. (projektinė veikla) 

Ţ. Ţilinskienė  

6. Prioritetas –Sveikas maistas-sveikas 

vaikas, fizinės vaikų sveikatos 

stiprinimas 

Grupių auklėtojos 

Ţ. Ţilinskienė 

I ketv. 

 

2018-2019 MOKSLO METŲ ŠVENTĖS IR RENGINIAI 

 

Renginio pavadinimas Pedagogas atsakingas už renginį Data 

Rugsėjo pirmosios šventė Meninio ugdymo pedagogai 

Direktoriaus pav. ugdymui 

09.03 

 

Edukacinė pamoka-koncertas 

,,Lietuvos šalelėj“ 

Direktoriaus pav. ugdymui 09.21 

Sveikatiados projektas. ,,Mankštiada“ 

2018-2019 I dalis, ,Ţygiai į gamtą“ 

Grupių auklėtojos, auklėtojų 

padėjėjos, tėvai 

10.01-10.31 

Parodėlė ,,Grybų šeimynėlė“ Auklėtoja Lina Vaitkienė 10.08 

Rudeninė pramoga ,,Derliaus spalvos 

Ekologinio projekto ,,Augalai- vaikų 

draugai“ baigiamoji dalis 

Meninio ugdymo pedagogės 

Auklėtojos Rasa Bakšenskaitė-

Jankauskė 

Auklėtoja Liuda Chomič 

10.12 

Svečiuose Sferinis kinas 

Rusų k. ,,Medţių paslaptis“ 

Lietuvių k. ,,Gyvūnai-mūsų draugai“ 

Direktoriaus pav. ugdymui 10.19 



Mankštiada ,,Judam visą mėnesį 

mankštos ritmu“ 

Grupių auklėtojos, meninio 

ugdymo pedagogės 

11.02-11.30 

Paroda ,,Nupinsim Advento vainiką“ Auklėtoja Dalia Subatavičienė 11.05 

Lietuvos Rusų dramos teatro spektaklis 

vaikams ,,Šokinėjanti princesė“ 

Direktoriaus pav. ugdymui 11.09 

Bendra mankšta visai bendruomenei Auklėtojos Regina Švench; 

Inga Pačkauskienė 

Fizinio lavinimo specialistas 

11.14 

Advento vakaronė ,,Pasidalinkim 

gerumu“ 

Meninio ugdymo pedagogai, 

vyresnių grupių auklėtojos, tėvai 

11.15 

Paroda ,,Kalėdiniai nameliai“ Auklėtoja Diana Radzevičienė 12.05 

Spektaklis vaikams ,,Skruzdėliuko 

Ferdţio nuotykiai“ 

Direktoriaus pav. ugdymui 12.07 

Grupių Kalėdiniai renginiai Meninio ugdymo pedagogės, 

grupių auklėtojos 

12.12-12.20 

Sveikatiados projekto II dalis 

Sportinės pramogos ir varţybos 

Fizinio lavinimo specialistas, 

grupių auklėtojos 

01.07-01.31 

Svečiuose teatras ,,Avilys“ Spektaklis  

,,Pagrandukas“ 

Direktoriaus pavaduotojas. 

ugdymui 

01.11 

Lopšelio-darţelio ,,Šilelis“ himno 

pristatymas, grupių simbolio (iš plastiko 

kamštelių ) ir  dainelės pristatymai 

Meninio ugdymo . pedagogai,  

Auklėtoja Diana Radzevičienė ir 

Tatjana Charskaja 

01.18 

Šventinė popietė skirta Vasario 16 

paminėti 

Meninio ugdymo . pedagogės 

Auklėtoja Audronė Martusevičienė 

ir Kristina Sergeičik 

02.18 

,, Kaziuko mugė“ Meninio ugdymo. pedagogės Janina 

Pakalnienė,  

Auklėtoja Tatjana Semenovienė 

03.01 

,,Jarmarka“ Meninio ugdymo pedagogė  

Leonarda Stankevič 

Auklėtoja Natalija Silvanavičienė 

03.04 

Uţgavėnių linksmybės Meninio ugdymo pedagogės, 

auklėtojos, tėvai 

03.05 

Muzikinė popietė, „Groju, kaip moku“ 

Savo gamybos instrumentų grupių kapelų 

pasirodymai 

Meninio ugdymo pedagogės, 

auklėtojos, tėvai 

03.13 

03.20 

Susitikimas su gamtininku 

Tema, Paukščiai šalia mūsų“ 

Direktoriaus pav. ugdymui 03.15 

Visuotinė talka ,,Kad visiems būtų gera“ Įstaigos bendruomenė 04.10 

Velykinė paroda ,,Velykų medis “ Auklėtoja Irina Duškevič 04.15 

Šventinis rytmetis ,,Maţosios vaikų 

Velykėlės“ 

Meninio ugdymo pedagogės 

Grupių auklėtojos 

04.23 

Grupių šventiniai renginiai ,,Mamytė 

mieliausia“ 

Meninio ugdymo. pedagogės, 

grupių auklėtojos 

05.02-05.03 

,,Lik sveikas, darţeli“(priešmokyklinėms 

grupėms) 

Meninio ugdymo pedagogės, 

grupių auklėtojos 

05.27,28,29 

Vaikų gynimo dienai ,,Svečiuose 

Kapitonas Flintas “ 

Direktoriaus pav. ugdymui 05.31 

Šeimos dienai koncertuoja ,,Trys 

draugai“ iš Šiaulių “ 

Direktoriaus pav. ugdymui  05.18 

 

 

 



SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI,PASITARIMAI 

ĮSTAIGOS TARYBOS 

 

Eil. Nr. Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo laikas 

1. 2017-2018 m. m. veiklos plano 

įgyvendinimo ataskaita 

2018-2019m. m. veiklos plano 

aptarimas, finansinių šaltinių, skirtų 

planui įgyvendinti pristatymas. 

M. Pacevičienė rugsėjo mėn. 

2. Lėšų panaudojimo analizė ir aptarimas A. Augulienė gruodţio mėn. 

3. Maitinimo organizavimo efektyvumas E. Dzimidaitė balandţio mėn. 

4. Įstaigos veiklos plano 2018-2019m. m. 

projektas, 

įstaigos veiklos plano aptarimas. 

Ţ. Ţilinskienė rugpjūčio mėn. 

 

METODINĖS GRUPĖS POSĖDŽIAI: 

 

Eil. Nr. Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo laikas 

1. Metodinės veiklos analizė Ţ. Ţilinskienė rugsėjo mėn. 

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amţiaus vaikų pasiekimų aprašo 

metodinių rekomendacijų analizė. 

Ţ. Ţilinskienė rugsėjo mėn. 

3. Edukacinė aplinka. 

Vaikų ugdymosi galimybės lauke.                

Ţ. Ţilinskienė spalio mėn. 

4. Atnaujintos ugdymo programos analizė     Ţ. Ţilinskienė rugsėjo mėn. 

5. Tėvų dalyvavimas įstaigos veikloje Ţ. Ţilinskienė balandţio mėn. 

6. Ugdomojo proceso ilgalaikis planavimas  Ţ. Ţilinskienė rugsėjo mėn. 

 

METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI: 

Eil. Nr. Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo terminas 

1. Organizuota ir savaiminė vaikų 

veiklaįvairaus amţiaus grupėse. 

Fizinio lavinimo kokybės gerinimas 

Ţ. Ţilinskienė rugsėjo mėn. 

2. Ugdomosios aplinkos kūrimo idėjų 

įgyvendinimo galimybės 

Ţ. Ţilinskienė 

Grupių auklėtojos 

spalio mėn. 

3. Auklėtojų pedagoginės kompetencijų 

tobulinimas. 

Seminarai 

 

Ţ. Ţilinskienė 

visus metus 

4. Nauji pedagogų darbo metodai ir 

formos. 

Ţ. Ţilinskienė vasario mėn. 

 

 

 



ADMINISTRACINIŲ PASITARIMŲ POSĖDŽIAI 

 

Eil. Nr. Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo terminas 

1. Įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų kokybės analizė 

M. Pacevičienė gruodţio mėn. 

2. Įstaigos pastato kokybės gerinimo 

problemos ir galimybės 

A. Augulienė balandţio – geguţės 

mėn. 

3. Pasirengimas naujiems mokslo metams                       Ţ. Ţilinskienė rugpjūčio – rugsėjo mėn. 
 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

Įgyvendinus uţdavinius bus pasiekti kokybiniai veiklos bei ugdymo(si) pokyčiai: 

 efektyvi dokumentų valdymo sistema; 

 uţtikrinta įstaigos administracijos bei savivaldos institucijų dermė,didinant organizacijos veiklos 

kokybę; 

 tikslingai tobulinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus sveikatos stiprinimo kompetencijos 

ugdymo,jų fizinio ir psichologinio saugumo procesą, bus gerinama ugdymo kokybė; 

 plėtojant su šeima,socialiniais partneriais ir visuomene,pagerės ugdymoįstaigos įvaizdis. 

 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

1.Veiklos planui įgyvendinti bus naudojamos savivaldybės biudţeto ir valstybės biudţeto specialiosios 

tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio)lėšos, 

2. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų ir paramos lėšų. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 

2. Prieţiūrą vykdys direktorius. 

3. Uţ plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms,steigėjuiar steigėjo įgaliotai 

institucijai. 


