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          PATVIRTINTA: 
                                           Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

   Direktoriaus  
                                                                                  įsakymu 2018 m. sausio       d. Nr. V-1 

 
KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I SKYRIUS 
 

                                          BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno 
ikimokyklinio ugdymo vaikų institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas.  
Pavadinimas: Kėdainių  lopšelis-darželis „Žilvitis“ įstiegtas 1986 m. 
Institucijos grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 
Steigėjas – Kėdainių rajono  Savivaldybės taryba. 
Teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.  
Ugdymo forma – dieninė. 
Mokomoji kalba – lietuvių. 
Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis, kodas 
80.10.10. 
Adresas: Respublikos g. 2, LT – 57397, Kėdainiai. 
Telefonai: (8~347) 617 05, (8~347) 713 37. 
Faksas: (8~347) 617 05. 
El.paštas: info@kedainiaizilvitis.lt. 
Internetinė svetaine: www.kedainiaizilvitis.lt. 
Facebook paskyra: Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“. 
Informavimo internetinė sistema: www.musudarzelis.lt. 
 
Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ veiklos planas 2018 metams (toliau – planas), atsižvelgus į 
strateginį 2018–2020 metų  įstaigos veiklos planą, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato 
metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 
Įstaiga pasižymi estetiška aplinka, savitai įrengtomis grupėmis. 2017 metais apdovanota kaip 
gražiausiai tvarkoma švietimo ugdymo įstaiga Kėdainių rajone. Teritorijoje tinkami įrengimai ir 
sąlygos vaikų pažintinių poreikių tenkinimui, judrios veiklos organizavimui, poilsiui. Atlikta lauko 
žaidimų aikštelių ir įrenginių patikra. Lopšelis-darželis nuo 2008 m. dalyvauja Lietuvos vaikų 
sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle. Parengta ilgalaikė 2018–2022 metų sveikatą stiprinanti 
programa, kuri mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisijos įvertinta 
aukščiausiu balu.  Parengtas ir įgyvendinamas užimtumo lauke planas. Trijose grupėse veikia 
socialinių-emocinių įgūdžių „Kimočiai“ programa.  
Atsižvelgiant į ugdytinių tėvų pageidavimus ir vaikų poreikius įstaigoje organizuojamas papildomas 
vaikų ugdymas: šokių užsiėmimai (zumba, pramoginiai), anglų kalbos ir dailės užsiėmimai, 
futboliuko ir krepšinio treniruotės. Vyksta etnografinio būrelio „Žilvičiukai“ užsiėmimai. 
Lopšelis-darželis dalyvauja tarptautinio Erasmus plius projekto „Mokslinis raštingumas 
mokykloje“ veikloje. 
Vykdoma gamtosauginė veikla, veikia jaunųjų miško bičiulių tuntukas. Lopšelis-darželis vykdo 
Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą ,,Šviečiamoji gyvulininkystė“. 
Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. dalyvaujame „Pienas vaikams“ ir „Vaisių“ programose. 
Planą įgyvendins lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – lopšelis-darželis) vadovai, pedagogai ir 
specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 
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II SKYRIUS 

2017 METŲ SITUACIJOS ANALIZE 

Vaikų skaičius ir grupių komplektai, kaita per dvejus mokslo metus 
 
Metai 2016 metai (spalio 1 d.) 
Grupių komplektai 3 6 2 
 Ankstyvojo ugdymo 

grupės 
Ikimokyklinio 
ugdymo grupės 

Priešmokyklinio 
ugdymo grupės 

Vaikų skaičius 
grupėse 

43 121 45 

Iš viso: 211 
 
Metai 2017 metai (spalio 1 d.) 
Grupių komplektai 3 6 2 
Vaikų skaičius 45 120 49 
Iš viso: 214 

 
Nemokamą maitinimą (rugsėjo 1 d.) gaunančių vaikų skaičius 
 
Punktas 2016 metai 

Vaikų skaičius:  
41 (19%) 

2017 metai 
Vaikų skaičius:  
31 (15%) 

10.3. Vaikas turi vieną iš tėvų 3 (7%) 6 (19%) 
10.5. Šeima augina tris ir daugiau vaikų 15 (37%) 12 (39%) 
10.6. Tėvas atlieka karinę tarnybą 3 (7%) 3 (10%) 
10.4. Vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje 5 (12%) - 
10.7. Mėnesio pajamos vienam šeimos nariui 
atskaičius pajamų ir valstybinio socialinio 
draudimo mokesčius yra mažesnės už 1,5 VRP 

9 (22%) 5 (16%) 

10.1. Vaikas yra neįgalus 4 (10%) - 
10.2.  Šeima gauna socialinę pašalpą - - 
10.8. Tėvai nedirba abu, kurių vienas registruotas 
Darbo biržoje 

2 (5%) 5 (16%) 

 
Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija. Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių (kalbėjimo ir kalbos sutrikimus), pagalbą teikia logopedas.  
2016 m. logopedo pagalba buvo teikiama 38 vaikų (17.84 %). 
2017 m. logopedo pagalba buvo teikiama I-ą pusmetį 45 vaikams (%), ištaisyta kalba 7 vaikams.  
II-ą pusmetį 30 vaikų, ištaisyta 3 vaikams. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje 0.5 etato 
dirba psichologas asistentas. 
 
Pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacinė kategorija 
 
Išsilavinimas Skaičius Kvalifikacinė 

kategorija 
2016 m. 
Skaičius 

2017 m. 
Skaičius 

Aukštasis 10 Metodininkas 6 7 
Aukštesnysis 10 Vyr. auklėtojas 5 5 
  Auklėtojas 4 4 
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  Neatestuotas 3 4 
Vadovai turi II-ą vadybinę kategoriją. 
 
Administracijos darbuotojai Kiti darbuotojai 
6 23 

 
Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 
Finansavimo šaltiniai (Eurais) 2016 m. 2017 m. 
Savivaldybės biudžeto lėšos 279600 294080 
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 177500 184699 
Biudžetinių įstaigų pajamos 46567 47024 
Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GPM) 3484 3633 
Projektinės lėšos 11966 1850 (be ES lėšų) 
Apsaugos sistemos įdiegimas - 24992 

 
Gyventojų 2 % paramos ir labdaros lėšos 2017 metais panaudotos – nupirkta interaktyvi Smart lenta, 
pakeisti šviestuvai 3 grupėse, atliktas rūbinėlės remontas ,,Žibučių“ grupėje, nupirkta grindų danga 
,,Ramunėlių“ grupėje. 
 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 
kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 
Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2017-11-28 tikrino maisto ruošimo, maitinimo, 
maisto produktų laikymo patalpas. Pažeidimų nerasta.  

 
Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 
2017 metų prioritetai: 1. Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas, pedagogų ir tėvų 
veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 
                                       2. Šiuolaikiškų IT taikymas, edukacinių, funkcionalių, žaisti ir kūrybiškai, 
aktyviai veikti skatinančių erdvių grupėse ir lauke kūrimas. 
Tikslas Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas, pedagogų ir tėvų veiklos 

dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 
Minimalus pageidaujamas 
rezultatas 

Pasiektas rezultatas Maksimalus lauktas 
rezultatas 

Atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo 
programa. 
 
 
 
50 % pedagogų geba planuoti 
ugdymo procesą atsižvelgiant į 
vaikų poreikius.  
 
 
 
60 % vaikų vertinami du kartus 
metuose pagal vaiko pasiekimų 
aprašą ir priešmokyklinio ugdymo 

Sėkmingai atnaujinta ir 
diegiama (taikoma) 
Ikimokyklinio ugdymo 
programa (80%). 
 
80 % pedagogų supranta ir 
geba planuoti į vaiką 
orientuotus ir laukiamus 
ugdymosi rezultatus. 
 
 
Vaikai stebimi ir vertinami 
kiekvieną dieną. 100 % vaikų 
įvertinti du kartus metuose 

Visa bendruomenė žino ir 
dalyvauja  
Ikimokyklinio ugdymo 
programos įgyvendinime 
(70%) 
Kokybiškas ugdomosios 
veiklos planavimas leidžia 
pamatyti vaiko asmenybės 
ūgtelėjimą, įgyjamus 
pasiekimus, daromą 
pažangą. 
VIP – Vaiko individuali 
pažanga vertinama ir 
fiksuojama kiekvieną dieną. 
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bendrąją programą, bei 
informuojami  tėvai (60%).  

pagal vaiko pasiekimų aprašą 
ir priešmokyklinio ugdymo 
bendrąją programą. 

Vertinime dalyvauja 
specialistai, tėvai. 
Mažiausiai du kartus per 
metus grupės auklėtojas 
(spalį ir gegužę) 
individualiai informuoja 
tėvus apie vaiko 
pasiekimus, kartu numato 
tobulintinas sritis.  
 
Uždavinys realizuotas 
70% 

Įgyvendintas sveikatos projektas 
„Kai vaikai sveiki, laimingi visi“ 
(finansuotas rajono savivaldybės 
1000 Eur.). Pedagogai taiko lauko 
pedagogiką. 
 

100% įgyvendintas sveikatos 
projektas. Parengtas nuotraukų 
stendas, išleistas lankstinukas. 
 
Dalis pedagogų (60 %) taikė 
parengtą ,,Užimtumo lauke 
planą”. 
 
40 % pedagogų organizavo 
sportinius renginius  ir įtraukė 
tėvus. 
 
Organizuotas orientavimosi 
sporto seminaras pedagogų 
bendruomenei, vyko 
orientavimosi sporto renginiai 
vaikams (2). 
 
Vykdoma ,,Pieno vaikams” ir 
,,Vaisių vartojimo užtikrinimas 
mokyklose” programos. 
 
Pedagogės D.Zakšauskienė, I. 
Steponaitė, A. Pakštienė , I. 
Gustienė parengė ilgalaikę 
2018–2022 metų sveikatos 
programą. Programa įvertinta 
aukščiausiu (25) balu. 
 
Auklėtoja I. Gustienė 
organizavo futboliuko 
užsiėmimus.  
 
Aukštaitijos krepšinio mokykla 
organizuoja krepšinio 
treniruotes vaikams. 
 
,,Žibučių”, ,,Tulpyčių“ ir 
,,Pienių“ grupėse taikoma 

80% pedagogų taiko 
užimtumo lauke programą, 
perkelia ugdymo procesą į 
lauką. 
 
Auklėtoja I. Gustienė kelia 
kvalifikaciją sveikatos 
ugdymo srityse ir 
konsultuoja pedagogus, 
aktyviai diegia 
orientavimosi sportą.  
 
Auklėtojos I. Steponaitė ir 
G. Juodienė dalyvauja 
ilgalaikiuose lauko darželio 
mokymuose ir praktiškai 
įgyvendina mokymų 
programą lopšelyje-
darželyje. 
 
60 % tėvų dalyvauja 
sportiniuose renginiuose. 
 
Uždavinys realizuotas 
80% 
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socialinių-emocinių įgūdžių 
programa ,,Kimočiai”. 
Parengtas straipsnis spaudoje. 
 
Priešmokyklinio amžiaus 
vaikai išmoko plaukti (90%). 
LSU ,,Aušros” progimnazija. 
 
Dalyvavome rajoniniame 
konkurse “Sveikuolių 
sveikuoliai” I ture. 
 
Organizavome respublikinę 
sporto šventę skirtą Lietuvos 
Atkūrimo 100-iui ,,Nykštukų 
šėlsmas“, Kėdainių arenoje. 
 
Lopšelio-darželio 
bendruomenė dalyvavo rajono 
savivaldybės organizuotoje 
Europos judumo savaitėje, 
dviračių, Kėdainių gatvėmis, 
žygyje.  
 
Organizuotas seminaras 
pedagogams ,,Emocinė higiena 
per 5 jusles“. 
 
Sėkmingai įgyvendintas 
vasaros projektas ,,Vasarojame 
po atviru dangum“ (finansuotas 
rajono savivaldybės, 350 Eur) 

Pilietiškumo ugdymas integruotas į 
ugdomąsias veiklas. 
Organizuoti lietuviškas tradicijas 
atspindintys renginiai. 

Organizavome ir dalyvavome 
respublikinėje interaktyvioje 
viktorinoje „Kaip surasti 
Lietuvą 2017?“ 
 
Organizavome rajoninį 
folklorinių ansamblių 
varžytuves „Ei, mažiukai, 
duokim garo“. 
 
Ugdytiniai vyko į  Arnetų 
namus, dalyvavo praktiniuose 
užsiėmimuose (audimas, 
molis). 
Dalyvavome pilietinėje 
iniciatyvoje „Atmintis gyva, 
nes liudija“. 
 

Uždavinys realizuotas 
100% 
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Lopšelio-darželio teatro grupė 
dalyvavo respublikiniame 
lėlių teatro „Molinukas“ 
konkurse (aukl. G. Krivickaja, 
J. Tijušienė). 
 
Įstaiga vykdė veiklą 
tarptautiniame Erasmus+ 
projekte „Mokslinis 
raštingumas mokykloje“. 
Pradėta veikla ,,Mažųjų 
archeologija“. Pedagogės I. 
Gustienė, G. Juodienė, R. 
Jasinskienė pristatė veiklą 
seminare, Italijoje, Palermo 
mieste. 
 
D. Bernatavičienė parengė ir 
laimėjo Žemės ūkio 
ministerijos projektą 
,,Šviečiamoji 
gyvulininkystė“.  
 
Lopšelio-darželio pedagogų 
komandą organizavo 
Kėdainių rajono 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
kūrybinį plenerą ,,Piešiu 
meilės juostą mamai“ ir tapo 
nugalėtojais.  
 
Lopšelio-darželio pedagogai 
kartu su Kėdainių kultūros 
centru Kėdainių 
bendruomenei organizavo 
renginį ,,Dėmesio – aš esu“, 
skirtą Tėvo dienai ir pilietiniai 
iniciatyvai ,,Apsikabinkime“.  

Organizuota tėvų švietėjiška veikla. 
50 % tėvų įtraukti į renginius. 
Organizuota talka, kurioje dalyvaus  
50% bendruomenės narių. 
Tėvai įtraukti į ugdytinių pasiekimų 
ir pažangos vertinimą. 
Įkurtas tėvų klubas. 

Organizuoti suaugusiųjų 
psichologijos mokymai 
tėvams (6 dienos, dalyvavo 20 
ugdytinių tėvų). 
 
Vyko diskusija susitikimas su 
Visuomenės sveikatos 
specialistais, dėl vaikų sveikos 
mitybos skatinimo. 
 
Tėvai 50% dalyvavo 
pavasarinėje talkoje. 
 

70 % tėvų įsitraukė į 
organizuojamus bendrus 
renginius. 
Organizuota akcija ,,Diena 
be automobilio”. 
Tėvai įtraukti į lopšelio-
darželio strateginį 
planavimą, susitarta dėl 
pagrindinių prioritetų. 
  
 
Uždavinio realizavimas 
70% 
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Vyko individualūs susitikimai 
su tėvais informuojant apie 
vaikų pasiekimus (40%). 
 
Tėvai įtraukti į lopšelio-
darželio 2018–2020 metų 
strateginio plano rengimo 
procesą. 
 
Vykdyta anketinė tėvų 
apklausa apie įstaigos veiklą 
(60%). 

Tikslas Šiuolaikiškų IT taikymas, edukacinių, funkcionalių, žaisti ir kūrybiškai, 
aktyviai veikti skatinančių erdvių grupėse ir lauke kūrimas 

Įkurti daržą, išardyti baseiną, supilti 
kalniuką, įsigyti interaktyvią lentą, 
priemonių. 
Kurti funkcionalias grupių aplinkas. 

Tėvų pagalba atnaujinome 
lauko įrenginius, panaikinome 
baseiną. 
 
Dirbtina danga išklojome 
aikšteles po įrenginiais.  
 
Atnaujinome lopšelių grupių 
prausyklas, atlikome 
kosmetinius remontus 
grupėse,  įsigijome 
inventoriaus  (žaislai, sporto 
inventorius, baldai). 
 
Nupirkome interaktyvią Smart 
lentą. 
 
Organizavome praktinį 
seminarą pedagogams  
,,Vaikų poreikius tenkinančių 
aplinkų kūrimas“ (lektorė I. 
Petrauskienė). 

Įsigyta interaktyvi lenta ir 
įvaldyti pagrindiniai 
interaktyvių ugdomųjų 
priemonių kūrimo įrankiai. 
Dirba 30% pedagogų.  
 
Grupių patalpų aplinkos 
sukurtos ir išnaudotos taip, 
kad tenkintų vaikų 
individualius poreikius. 
 
Uždavinys realizuotas  
80 % 

Komentaras 
pasiektas rezultatas vertinamas gerai, nes pagrindinis siekis buvo parengti  Ikimokyklinio ugdymo 
programą ir susitarti dėl jos realizavimo.  Tikslo įgyvendinimo eigoje iškilo sunkumai: skirtingi 
pedagogų gebėjimai ir įgūdžiai, norai, supratimas. Dar trūksta kompetencijų vertinant, fiksuojant 
ugdytinių pažangą ir informuojant tėvus, dirbant sistemoje „Mūsų darželis“. Nepakankamai vykdo 
veiklą įkurtas tėvų klubas. Ne visi pedagogai vykdo „Užimtumo lauke planą“, organizuoja ugdymo 
procesą lauke. Džiugina aktyvesnis tėvų dalyvavimas renginiuose (,,Nykštukų šėlsmas“, 
priešmokyklinukų mokslo metų užbaigimo sporto šventė, talka).  
Sėkmingai taikoma socialinių-emocinių įgūdžių programa „Kimočiai“ „Žibučių“, ,,Tulpyčių“ ir 
,,Pienių“ grupėse. Džiugina, kad pakito pedagogų požiūris, kompetencijos vertinant vaikų pasiekimus 
ir numatant tobulintinas sritis. Pedagogai mažiau „kišasi“ į vaikų žaidimą. Vaikai tenkina poreikius 
atrasdami, eksperimentuodami. Sėkmingai startavo projekto ,,Mokslinis raštingumas“ praktinės 
veiklos ,,Mažųjų archeologija“. Dalis darželio vaikų turėjo praktinius ,,kasinėjimus“ Kėdainių 
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senamiestyje, įstaigoje susitiko su archeologu Algirdu Juknevičiumi. Tačiau neįvykdėm 
įsipareigojimo organizuoti atvirą dieną rajono pedagogams „Diena Žilvityje – mokomės, tobulėjame 
ir augame kartu“ (nukeliama į 2018 metų planą). 
Kardinaliai perstatyti grupių patalpų baldai, įkurtos vaikų poreikius tenkinančios individualios 
erdvės. Lauko pavėsinėse sudarytos sąlygos vaikų užimtumui –veikti, tyrinėti, eksperimentuoti, 
žaisti.  
Lopšelyje-darželyje atsisakyta vaikų koncertų organizavimo, rengiamos šventės, užsiėmimai ir pan.  
Organizavome interaktyvius mokymus (2) pedagogams ,,Darbas su Smart lenta ir interaktyvių 
priemonių kūrimas“. Tačiau tik 30 % pedagogų geba naudotis interaktyvia lenta ir kurti interaktyvias 
priemones. 
Siekiant inovacijų, pradėjome propaguoti  orientavimosi sportą. Pasigaminome lopšelio-darželio 
žemėlapį. Tikimės, kad ši aktyvi veikla taps tradicine.  
Vykdyta pedagogų ir vaikų tėvų anketinė apklausa, siekiant išsiaiškinti lopšelio-darželio veiklos 
teigiamas sritis ir trūkumus. Apklausta 100 % pedagogų ir 50 % vaikų tėvų. Pagal respondentų 
apklausa atlikta lopšelio-darželio veiklos sričių analizė. 

III SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRIČIŲ (SWOT) ANALIZĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
1. Suburta ir veikia kvalifikuota pedagogų 
komanda. 
2. Kryptingas įstaigos materialinės bazės 
stiprinimas: 2%, tiekėjų parama ir tėvų lėšos, 
MK, pajamos už salės nuomą. 
3. Ikimokyklinio ugdymo programos 
kokybiškas įgyvendinimas. 
4. Sąlygos pedagogams kelti kvalifikaciją. 
5. Kuriama IKT bazė. 
6. Diegiama socialinių emocinių įgūdžių 
programa ,,Kimochi“. 
7. Organizuojami vaikų individualius poreikius 
ir patirtinį ugdymą tenkinantys edukaciniai 
renginiai. 
8. Lopšelio-darželio aktyvus dalyvavimas 
Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle. 
9. Sistemingai organizuojamas tėvų švietimas 
(psichologo seminarai, tėvų mokymai). 
10. Aktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 
11. Lopšelio-darželio vadovai tariasi ir aktyviai 
bendrauja su įstaigos bendruomene. 
 

1. Nėra sukurta tėvų informavimo apie vaiko 
pasiekimus ir pažangą vertinimo sistema . 

2. Ugdomosios veiklos planavimo dokumentų 
kokybė. 

3. Nėra sukurta kompleksinė pagalba vaikui ir 
šeimai.  

4. Neturime sporto salės, lauko stadiono. 
5. Tik 30% pedagogų naudoja interaktyvią lentą, 

kuria interaktyvias programas. 
6. Pasyviai organizuojama tėvų klubo veikla. 
7. Reikalingas remontas visose grupių 

prausyklose. 
8. Nepakanka lėšų įsigyti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programoms 
įgyvendinti reikalingų priemonių (modernių 
mobilių žaislų ir žaidimų, technologijų ir kt.) 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
1. Kurti edukacines erdves lauke ir taikyti 

lauko pedagogiką. 
2. 2.  Aktyvinti ugdymo procese dalyvauti tėvus. 
3. 3.  Organizuoti tėvų švietimą. 

1. Mažėjantis vaikų gimstamumas atsiliepia 
grupių formavimui. 
2. Daugėja tėvų stokojančių socialinių įgūdžių. 
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4. 4.   Didinti įstaigos asignavimus 2 % parama. 
5. 5. Talpinti informaciją apie įstaigos veiklą 

tinklapyje „ikimokyklinukas“ ir kitomis 
informavimo priemonėmis. 

6. 6.   Skatinti pedagogus atestuotis. 
7. Atnaujinti kiekvienos grupės pedagogų 

darbo vietas. 
8. Aktyvinti tėvų klubo veiklą. 

3. Demografinė padėtis, tėvų ir vaikų išvykimas 
iš Lietuvos. 
4. Blogėjanti vaikų sveikata. 
5. Būtina pastato balkonų renovacija. 
6. Planuojamas  priešmokyklinio amžiaus 
ankstinimas gali sumažinti grupių skaičių, dalis 
darbuotojų gali netekti darbo. 
7. Didėjantis darbuotojų senėjimo amžiaus 
vidurkis. 
 

 
IV SKYRIUS 

 
ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS, TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS, 

PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS 
 
Vertybės – nuolatinis mokymasis, pagarba, bendravimo kultūra. 

Misija. Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ švietimo institucija,  teikianti kokybišką ankstyvąjį, 
ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, užtikrinanti vaikų ir darbuotojų emocinį, fizinį saugumą, 
tenkinanti tėvų  lūkesčius, plėtojanti ugdytinių gebėjimus ir vertybines nuostatas, telkianti pedagogų 
bendruomenę inovacijų  ir gerosios darbo patirties sklaidai, siekianti nuolatinio tobulėjimo ir 
mokymosi visą gyvenimą. 

Vizija. Įstaiga teikianti aukšto lygio kokybiškas edukacines, švietėjiškas paslaugas, gebanti atpažinti 
ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius. Bendruomenė gebanti suvokti ir prisitaikyti prie 
švietimo pertvarkos laikmečio konkurencijos iššūkių. Įstaiga išsiskirianti modernia, šiuolaikiška 
aplinka. 
 
Prioritetinės sritys – kalbos, pilietiškumo, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. 
 
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2018–2020 metams ilgalaikio prioriteto ,,Kuriant 
šiuolaikiškas aplinkas, tenkinti įvairius gebėjimus turinčio vaiko prigimtinius poreikius, kokybiškai 
ugdyti vaiką iki mokyklos“, pirmą tikslą ,,Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą“, 
2018 metais didžiausią dėmesį skirsime Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui, 
programos refleksijai, ugdymo planavimo tobulinimui, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimui, 
sieksime efektyvinti tyrinėjimų ir atradimų metodų panaudojimą plėtojant vaiko patirtinį ugdymą(si), 
atsižvelgiant į specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) galimybes. Sukursime kompleksinės pagalbos 
šeimai modelį. Toliau diegsime socialinių-emocinių įgūdžių programą ,,Kimochi“,  Naujų gebėjimų 
ir įgūdžių pedagogai įgys seminaruose ir kursuose. Pedagogų komanda dalyvaus ilgalaikiuose lauko 
darželio praktiniuose mokymuose. Sieksime ilgalaikės sveikatą stiprinančios programos kokybiško 
įgyvendinimo. Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos mokinio krepšelio, paramos, 2%  lėšos.  
Įstaigos tėvų atsiliepimai ir veiklos sričių analizė rodo, kad pastaraisiais metais vis labiau suvokiama 
edukacinė lauko aplinkos reikšmė. Vykdant antrąjį strateginio plano tikslą „Stiprinti materialinės ir 
techninės bazės kūrimą“, 2018 metais kursime edukacines erdves lauke – išklosime lauko pavėsines 
minkšta, nedulkančia danga, supilsime kalniuką žiemos pramogoms, tobulinsime įkurtą daržą, 
organizuosime talką, atnaujinsime lauko įrenginius. Naujomis priemonėmis papildysime grupių 



 10 

tyrimo laboratorijas. Mokymų pagalba skatinsime pedagogus  naudoti interaktyvią SMART lentą, 
kurti interaktyvias priemones ugdymo procesui modernizuoti. Nupirksime planšetinius kompiuterius 
grupėse, kurių pagalba  fiksuosime vaikų pasiekimus, pažangą. Gerinsime darbo sąlygas pedagogams 
grupėse, atnaujinsime dietisto kabinetą. Lopšelio-darželio direktorius pakartotinai informuos steigėją, 
dėl kritinės pastato balkonų būklės. Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos savivaldybės, 
mokinio krepšelio, 2 proc., paramos lėšos.  
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V SKYRIUS 
 

TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 
1 tikslas – atsižvelgiant į vaiko individualumą, pasiekimus, daromą pažangą, sudaryti sąlygas ir galimybes kiekvieno vaiko visuminiam 
ugdymuisi, pedagogų gebėjimų, kompetencijų tobulėjimui. 
 
Minimalus laukiamas rezultatas Maksimalus laukiamas rezultatas Sėkmės kriterijus 
Įgyvendinama Ikimokyklinio ugdymo 
programa. 
 
80 % pedagogų geba planuoti ugdymo 
procesą atsižvelgiant į vaikų poreikius.  
 
 
80 % vaikų vertinami du kartus 
metuose pagal vaiko pasiekimų 
aprašą ir priešmokyklinio ugdymo 
bendrąją programą, bei informuojami  tėvai 
(100%).  

Kokybiškai įgyvendinama Ikimokyklinio 
ugdymo programa (100%). 
 
100 % pedagogų supranta ir geba planuoti 
į vaiką orientuotus ir laukiamus ugdymosi 
rezultatus. 
 
Vaikai stebimi ir vertinami kiekvieną 
dieną. 100 % vaikų įvertinti du kartus 
metuose pagal vaiko pasiekimų aprašą ir 
priešmokyklinio ugdymo bendrąją 
programą. 

Visa bendruomenė žino ir dalyvauja  
Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinime.  
 
Kokybiškas ugdomosios veiklos planavimas leidžia 
pamatyti vaiko asmenybės ūgtelėjimą, įgyjamus 
pasiekimus, daromą pažangą. 
 
VIP – Vaiko individuali pažanga vertinama ir fiksuojama 
kiekvieną dieną. Vertinime dalyvauja specialistai, tėvai. 
Mažiausiai du kartus per metus grupės auklėtojas (spalį ir 
gegužę) individualiai informuoja tėvus apie vaiko 
pasiekimus, kartu numato tobulintinas sritis.  

 
 
Priemonės Laikas, 

terminai 
Vykdytojai Lėšos 

(šaltiniai) 
Socialiniai partneriai Komentaras 

Ikimokyklinio ugdymo programos 
įgyvendinimo refleksija 

Gegužės 
mėn.  

Pedagogai MK lėšos Tėvai Pedagogų posėdyje aptarta ir 
įvertinta Ikimokyklinio ugdymo 
programos realizavimo kokybė. 
Susitarta dėl programos 
tobulinimo 

Metodinis pasitarimas „Ugdytinių patirtinis 
ugdymas“ 

Kovo mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

  Diskusija dėl ugdymo proceso 
tobulinimo  

Ugdomosios veiklos stebėsena Balandis 

Spalis 

Pedagogai, 
dir. pav. ugd. 

 Tėvai Credo „Kolega – kolegai“ 
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Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas. 
Tėvų informavimas. 

Gegužė 

Spalis 

Pedagogai, 
dir. pav. ugd. 

 Vaikų tėvai Individualūs susitikimai su 
ugdytinių tėvais 

Metodinis pasitarimas ,,Kompleksinio 
pagalbos šeimai modelio kūrimas“ 

Vasario 
mėn. 

Vaiko gerovės 
komisija, 
pedagogai 

 Kėdainių ŠPT  

Tėvų klubo pasitarimai (2) Sausio ir 
spalio mėn. 

Direktorius, 
dir. pav. ugd., 
aukl. G. 
Juodienė, I. 
Steponaitė 

  Tėvai aktyviai pareikš nuomonę 
ir patars ugdymo kokybės, 
maitinimo, aplinkų kūrimo 
klausimais 

Parengti paraišką sveikatos „Kai vaikai 
sveiki, laimingi visi“ projektui 

Iki kovo 15 
d. 

Dir. pav. ugd., 
darbo grupė, 
tėvai 

Savivaldy
bės lėšos 

Rajono 
ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos, 
VSB, VSC, ŠPT, 
sporto centras 

Tikimasi gauti finansavimą 

Organizuoti interaktyvaus pilietiškumo 
ugdymo projektą „Kaip surasti Lietuvą 
2018?“ 

Sausis–
vasaris 

Dir. pav. ugd., 
auklėtoja J. 
Vanckavičienė 

MK ŠSUC, l/d 
„Aviliukas“ 

Interaktyvi viktorina vyks 
vasario 15 d. 

Organizuoti respublikinę ikimokyklinių 
ugdymo įstaigų konferenciją ,,Mažų vaikų 
pilietiškumo ugdymas. Kaip gimsta 
pilietiškumas?“ 

Kovo 21 d. Direktoriaus 
įsakymu 
sukurta darbo 
grupė 

Rėmėjų, 
savivaldyb
ės lėšos 

ŠSUC, l/d 
„Aviliukas“, LSU 
,,Aušros“ 
progimnazija, ŠPT 

Konferencija skirta Lietuvos 
atkūrimo 100-ui 

Organizuoti vasaros stovyklą ,,Vasarokime 
po atviru dangum...“ 

Birželio 
mėn. 

Dir. pav. ugd.  
darbo grupė, 
tėvai 

Savivaldy
bės lėšos, 
MK 

Rajono savivaldybė Tęstinė veikla, skatinanti vaikų 
užimtumą vasarą lauke 

2018–2022 sveikatą stiprinančių mokyklų 
programos realizavimas 

 Dir. pav. ugd.  
darbo grupė, 
tėvai 

MK VSB Renginiai pagal atskirą planą 

Dalyvauti rajoniniame ,,Dainų dainelės“ 
konkurse 

Sausio 9 d. 
 

J. Tijušienė 
 

 Tėvai  

Tęsti tarptautinį Erasmus plius projektą 
„Mokslinis raštingumas mokykloje“ 

Per metus R. Jasinskienė, 
I. Gustienė, G. 
Juodienė 

Erasmus+ 

fondo 
lėšos 

Koordinatorius 
Madrido mokslinis 
institutas  

Sudarytos sąlygos pedagogų 
mobilumui. Aktyviai taikoma 
mažųjų archeologija 
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Organizuoti konferenciją ,,Mokslinis 
raštingumas mokykloje“ 

Gegužės 
mėn. 

Direktorius Erasmus+ 
fondo 
lėšos 

 Tarptautinio projekto sklaida 

Organizuoti tradicines rajono 
ikimokyklinių ugdymo įstaigų folklorinių 
ansamblių varžytuves „Ei, mažiukai, 
duokim garo“ 

Balandžio 
29 d.  

J. Tijušienė MK Rajono 
ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos 

Tradicinis renginys, skatinantis 
tautinį ugdymą, lietuviškas 
tradicijas 

Programų „Pienas vaikams“  ir „Europos 
vaisių vartojimo užtikrinimas mokyklose“ 
vykdymas 

Per metus Direktorius, 
dietistas   
 

Tėvų 
įnašai 

 Sveikos mitybos įpročių 
ugdymas 

Pristatyti gerąją  pedagoginę patirtį „Diena 
Žilvityje – mokomės, tobulėjame ir augame 
kartu“ 

Gegužės 16 
d. 

Pedagogai, 
dir. pav. ugd. 
 

MK, 
paramos 
lėšos 

Rajono ugdymo 
įstaigos, ugdytinių 
tėvai 

Bendruomenė bus informuota 
apie lopšelio-darželio veiklą 

Apskrito stalo diskusija „Neveskime į 
darželį ligoniukų“ 
 

Lapkričio 
22 d. 

Direktorius, 
dir. pav. ugd., 
specialistai 

MK, 
paramos 

VSB, tėvų klubas Kviesti diskusijai ligoninės 
atstovus, tėvus, rajono 
pedagogus 

Respublikinė tradicinė sporto šventė 
„Nykštukų šėlsmas“ 

Lapkričio 
mėn. 

Dir. pav. ugd., 
auklėtojos I. 
Gustienė, J. 
Vanckavičienė 

MK, 
paramos, 
sveikatos 
projekto 
lėšos 

L/d „Pasaka“, 
„Aviliukas“, m/d 
„Obelėlė“ 

Renginys skirtas futbolo dienai, 
šeimų bendravimui, fiziniam 
aktyvumui skatinti 

Auklėtojos I. Steponaitės atestacijos 
posėdis 

Gegužės 
mėn. 

Direktorius  Įstaigos pedagogai Siekiama vyresniosios auklėtojos 
kvalifikacinė kategorija 

Diegti interviu su vaikais projektą 
„Paklausyk, ką aš manau“ 

Pagal 
atskirą 
planą 

Dir. pav. ugd., 
auklėtoja L. 
Macienė 

 Įstaigos pedagogai Sieksime išsiaiškinti vaikų 
nuomones apie darželį, buitį, 
žmones ir kt. 

Programos ,,Šviečiamoji gyvulininkystė“ 
įgyvendinimas 

Pagal 
atskirą 
planą 

D. 
Bernatavičienė 

MK, 
projekto 
lėšos 

Tėvai, ūkininkė L. 
Čepkauskienė 

Vaikai susipažins su naminiais 
gyvūnais, turės galimybę juos 
pamatyti ūkyje 

Atlikti įstaigos veiklos vertinimą 
Apklausa.lt 

Gruodžio 
mėn. 

Darbo grupė  Vaikai, ugdytinių 
tėvai, įstaigos 
pedagogai 

Atlikta apklausa padės numatyti 
tolimesnę veiklą 
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2 tikslas – tobulinti IKT taikymą ugdymo procese, kurti patirtinį vaikų ugdymą skatinančias erdves grupėse ir lauke  

Minimalus laukiamas rezultatas Maksimalus laukiamas rezultatas Sėkmės kriterijus 
50 % pedagogų ugdymo procese naudos 
interaktyvią Smart lentą. Sukurs 2–4 
interaktyvias ugdomąsias priemones. 
 
 
70 % grupių bendruomenės narių prisidės 
kuriant vaikams skatinančias veikti erdves 
lauke ir grupėse. 

70 % pedagogų gebės dirbti ir įvaldys 
interaktyvios lentos programos įrankius. 
Sukurs 5–6 interaktyvias ugdomąsias 
priemones. 
 
100 % grupių bendruomenės narių prisidės 
kuriant vaikams skatinančias veikti erdves 
lauke ir grupėse. 
 

Įvaldyti ir taikomi pagrindiniai interaktyvių ugdomųjų 
priemonių kūrimo įrankiai, kurie praturtins ugdymo 
turinį, darys jį patrauklų, žaismingą, modernų. 
 
 
Maksimaliai išnaudojamos visos grupių patalpos vaikų 
žaidimų, eksperimentavimų, tyrinėjimų ir kitiems 
poreikiams tenkinti (prausykla, rūbinėlės, miegamieji) 
Įrengta  nauja žaidimų erdvė – kalnelis išplės vaikų 
žaidybinės veiklos galimybes lauke. Lauko pavėsinėse 
ištiesta danga nedulkės, bus patraukli vaikų poreikiams 
tenkinti. Smėlio dėžė bus pritaikyta mažųjų archeologijai 
propaguoti.  

 
Priemonės Laikas, 

terminai 
Vykdytojai Lėšos 

(šaltiniai) 
Socialiniai partneriai Komentaras 

Vaikų pasiekimus ir pažangą fiksuoti 
elektroninėje sistemoje ,,Mūsų darželis“ 

Gegužės ir 
spalio mėn. 

Pedagogai  ,,Mūsų darželis“ 
koordinatorių 
komanda 

Vaikų pasiekimų vertinimas IKT 
palengvins pedagogų darbą, 
padės susisteminti rezultatus 

Nupirkti pedagogams planšetinius 
kompiuterius 

Sausio mėn. Direktorius Biudžeto 
lėšos 

UAB ,,Jurasta“ Kompiuteriai padės fiksuoti 
ugdytinių pažangą 

Gerinti pedagogų darbo vietų grupėse 
sąlygas 

Vasario 
mėn. 

Direktorius Biudžeto 
lėšos 

  

Atlikti analizę dėl SMART programos 
taikymo ugdymo procese 

Balandžio 
mėn. 

Dir. pav. ugd.  Ugdytinių tėvai Tikimasi išsiaiškinti Smart 
lentos ir programos naudą 

Plėsti socialinių-emocinių įgūdžių 
programą „Kimočiai“ „Ramunėlių“ ir 
„Saulėgrąžų“ grupėse 

Nuo rugsėjo 
1 d. 

J.Vanckavičienė, 
D.Bernatavičienė, 
L. Macienė 

MK, 
sveikatos 
projekto 
lėšos 

UAB „Edukacija 
vaikams“ 

Tikimasi įsigyti papildomas 
Kimočių lėles, grupėse įkurti 
Kimočių kiemelius 

Įsigysime priemonių skatinančių patirtinį 
vaiko ugdymą 

Balandžio 
mėn. 

Dir. pav. ugd. MK, 
projektin
ės lėšos 

 Įsigysime priemonių 
tyrinėjimams, eksperimentams 
atlikti, mažųjų archeologijai 
skatinti 

Visuotina talka „Kartu mes galim daug“ Balandžio Ūkvedys, 2%, Tėvai Įkurti žaidimų kalniuką lauke, 
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mėn. direktorius savivald
ybės, 
paramos 
lėšos 

iškloti pavėsinėse dangą 

Organizuosime IKT priemonių kūrimo 
mokymus pedagogams 

Rugsėjo 
mėn. 

Dir. pav. ugd. MK l/d ,,Pasaka“ Mokymai padės pedagogams 
mokytis kurti IKT priemones, 
pritaikyti jas darbe su Smart 
lenta 

 
 

VI SKYRIUS 
 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 
 

Kas atsiskaito Kam atsiskaito Atsiskaitymo forma Terminas  
Direktorius Steigėjui 

 
Pedagogų tarybai, įstaigos 
tarybai „Dėl vadovo veiklos 
ataskaitos“ 

Vadovo veiklos ataskaita 
 
Žodžiu ir raštu 

Iki sausio 31 d. 
 
Gruodis 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Pedagogų tarybai 
„Dėl ugdymo kokybės ir veiklos 
analizės“ 
 

Žodžiu ir raštu Gegužė 
Gruodis  

Pedagogai Direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui  „Dėl praktinės ir 
metodinės veiklos įsivertinimo“  
Pedagogų bendruomenei 
„Ugdytinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimas“ 

Savianalizės formos 
 
 
Žodžiu ir raštu 

Iki rugpjūčio 31 d. 
 
 
Gegužė  

Vaiko gerovės komisijos 
pirmininkas 
 

Pedagogų tarybai 
„Dėl VGK veiklos“ 
 

Ataskaita žodžiu ir raštu 
 

Gruodis 

Ūkvedys Įstaigos tarybai 
„Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo 
įstaigoje“ 

Žodžiu ir raštu Gruodis 

Vyr. finansininkė  Direktoriui dėl biudžeto  Ataskaita Kas ketvirtį 
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sąmatos www.kedainiaizilvitis.lt 
 

Apie veiklos plano įgyvendinimą visuomenė informuojama interneto svetainėje www.kedainiaizilvitis.lt, facebook paskyroje, spaudoje. 
 

 
VII SKYRIUS 

BAIGIAMOS NUOSTATOS 
 

1. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
2. Priežiūrą vykdys direktorius. 
3. Veiklos plano įgyvendinimo analizė atliekama gruodžio mėnesį.  
4. Veiklos planas bus aptartas pedagogų tarybos posėdyje . 
 
 

_________________________________________
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