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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RUGIAGĖLĖ“ 

 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Šiaulių lopšelio-darželis „Rugiagėlė“ (toliau – lopšelis-darželis) savo veiklą grindžia Lietuvos 

respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais ir kitais 

teisės aktais. 

Veiklos planas parengtas vadovaujantis lopšelio-darželio strateginiu planu 2017-2019 m. 

Įstaigoje yra 13 lopšelio-darželio grupių. Teikiama pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių (kalbos, autizmo ir kt.). Vaikams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų teikiama 

logopedinė pagalba. Judesio korekcijos specialistas teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems 

motorinio vystymosi (plokščiapėdystė, pėdų iškrypimas, raiščių pažeidimai, pėdų deformacijos ir 

kt.), judesio ir padėties (cerebrinis paralyžius, motorinės funkcijos raidos arba mišrūs specifiniai 

raidos sutrikimai, laikysenos sutrikimai, šleivapėdystė ir kt.) sutrikimus. Specialusis pedagogas teikia 

specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems intelekto sutrikimų, regos, judesio ir padėties 

bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų. 

Įstaigoje teikiamos įvairios papildomos neformaliojo ugdymo paslaugos, tenkinančios vaikų 

saviraiškos poreikį. Vaikai gali lankyti dainavimo, dailės, anglų kalbos, šokių ir krepšinio būrelius. 

Šiuo metu „Rugiagėlėje“ veikia 13 įvairaus amžiaus vaikų grupių, iš kurių: 

 2 lopšelio grupės (2-3 metai); 

 9 ikimokyklinio amžiaus grupės (3-5 metai), iš jų 3 logopedinės grupės; 

 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 metai). 

Vaikai lopšelyje-darželyje ,,Rugiagėlė“ yra ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

programą „Vaikystės takeliu“, parengtą 2007 metais ir papildyta 2012 metais, ,,Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą“, ,,Po tėviškės dangumi“ – etninio ugdymo gaires. 

Siekiant vaikų ugdymo kokybės bei tikslingesnio kiekvieno vaiko ugdymosi vadovaujamasi 

„Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“, o vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas 

pateikiamas pasiekimų aprašu. Specialiosiose grupėse remiamasi papildoma programa 

,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymas“. Plėtojama etninės kultūros sklaida, 

puoselėjant tautos papročius ir tradicijas. Rengiami ir įgyvendinami sveikos gyvensenos, 



kūrybiškumo ir aplinkos apsaugos projektai. Įgyvendinamos papildomo ugdymo programos. 

Glaudžiai bendradarbiaujama su Šiaulių miesto pedagogine psichologine tarnyba. Siekiama ugdymo 

individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko poreikius, turimas žinias, gebėjimus, socialinių įgūdžių 

kokybės. Bendradarbiaujama su ugdytinių šeimomis, įtraukiame tėvus į lopšelio-darželio gyvenimą, 

organizuojant tėvų tarpusavio diskusijas, dalijantis gerąja ugdymo patirtimi, kviečiant dalyvauti 

lopšelyje-darželyje vykstančiuose renginiuose. 

Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai turi didelę savo veiklos patirtį, mylintys ir rūpestingi, 

gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Nuolatos geba kurti ir įgyvendinti projektines veiklas 

grupėse, įstaigoje, atspindinčias svarbiausius įstaigos poreikius. Tai kompetentingi, aukštos 

kvalifikacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogai, kurie siekia pažinti vaiką, atliepti jo poreikius, 

perteikti kultūrines ir tautines vertybes. 

Sudaromos sąlygos vystytis mentorystei: stebint kolegių veiklas įstaigoje, už įstaigos ribų, 

dalinantis gerąją patirtimi. 

Administracijos darbo laikas: 8.00-17.00 val., grupių darbo laikas įvairus, budinčios grupės 

darbo laikas 17.30 – 18.30 val.  

Įstaiga atvira tėvams, kolegoms, studentams. Jie visuomet laukiami grupėse, kasdieninėje vaikų 

veikloje, šventėse, sportinėse varžybose, konkursuose bei išvykose… 

 

II SKYRIUS 

2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2016 metais buvo numatyti tikslai: 

1.Tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą ir bendruomenės santykius.  

 

Šiam tikslui įvykdyti buvo iškelti šie uždaviniai: 

1.1. Teikti edukacines ir socialines paslaugas, siekti tėvų ir pedagogų partnerystės ugdymo(si) 

procese; 

1.2. Sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai; 

1.3. Susipažinti, puoselėti ir saugoti gimto krašto tradicijas, užtikrinti sveikos gyvensenos ir 

gamtosaugos įgūdžių formavimo sklaidą bendruomenėje; 

1.4. Sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui per vaidybą, ugdyti gebėjimą reikštis, plėtoti ugdytinių 

kūrybines galias ir komunikuoti teatro raiškos priemonėmis; 

1.5. Ugdyti gebėjimą aplinkos grožį ir meno vertybes suvokti bei  išgyventi kaip estetinę visumą; 

1.6. Sudaryti pedagogams optimalias kvalifikacijos tobulinimo sąlygas, gilinti ir plėsti pedagogų 

profesinį tobulėjimą, kompetencijas ir gerosios patirties sklaidos formas.  



TEIGIAMI POKYČIAI: 

 

 Teikėme kokybiškas ir šiuolaikiškas švietimo paslaugas. Ugdymo procesas vyko pagal   

ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“, ,,Po tėviškės dangumi“ – etninio ugdymo 

gaires, o priešmokyklinėse grupėse pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“. Pasirinktas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo turinio savaitinis veiklos planavimo modelis. 

Siekiant vaikų ugdymo kokybės bei tikslingesnio kiekvieno vaiko ugdymosi vadovaujamasi 

„Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“, o vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas 

pateikiamas pasiekimų aprašu. Specialiosiose grupėse remtis papildoma programa ,,Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymas“. Plėtoti etninės kultūros sklaidą, puoselėjant tautos 

papročius ir tradicijas. Rengti ir įgyvendinti sveikos gyvensenos, kūrybiškumo ir aplinkos apsaugos 

projektus. Planuojant ir organizuojant  ugdymo procesą  siekėme kuo efektyviau naudoti informacines 

technologijas, plėsti infovatyvių ugdymo priemonių panaudojimo galimybes(multimedia, šviesos 

stalai). 

 Organizuojamos edukacinės išvykos į ,,Rūtos” fabriką, Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą, 

ekskursijos į ,,Burbiškių dvarą”. 

  Priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdyta tarptautinė programa „Zipio draugai“. 

 Siekiant tėvų, pedagogų, kitų įstaigos specialistų partnerystės ugdymo procese, organizuota 

respublikinė metodinė diena „Pasakos vaikų meniniam ir doroviniam ugdymui“. Šia metodine diena 

buvo siekiama suteikti žinių pedagogams, lavinti gebėjimą panaudoti pasakas doroviniam ir 

meniniam ugdymui. Svečiuose lankėsi Naisių teatro aktorė Orinta Jazdauskaitė-Juozapaitė, kuri 

skaitė paskaitą bei dalinosi savo gerąja patirtimi. Mūsų įstaigos vyr. auklėtojos V. Krencienė, V. 

Milieškienė, G. Elsnerienė, L. Palivonienė vedė atviras veiklas - spektaklius atvykusiems svečiams, 

o vyr. auklėtoja N. Tarvydaitė su savo grupės vaikais rodė muzikinę pasaką visiems svečiams ,,Kaip 

kurmis kelnaites įsitaisė“. 

 Dalyvauta respublikinėje akcijoje ,,Šoka visa Lietuva-2016“, kuri taip pat apjungė ir suvienijo 

visą įstaigos bendruomenę. Stiprinant bendruomenės tarpusavio ryšius organizuoti visą bendruomenę 

įtraukiantys ir įpareigojantys veikti renginiai: ,,Ir maži ir dideli sportą mylime visi“, makulatūros 

rinkimo akcija ir kt.  

 2016 m. įstaiga dalyvavo programose: ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių vartojimo skatinimas 

mokykloje“. 

 Visuomenės sveikatos centro specialistė darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse pravesdavo 

edukacinius užsiėmimus apie saugų elgesį žiemą lauke, rankų plovimo nauda, ligų prevencija ir pan. 

 Kasdieninėje veikloje vaikų vaidybiniai bei kalbiniai gebėjimai lavinami pasitelkiant šviesos 

stalus. 



 Sistemingai vykdytas įstaigos pedagogų kvalifikacijos kėlimas, įgyvendintas kvalifikacijos 

kėlimo ir tobulinimo planas.    

 Nuolat vykdoma gerosios patirties sklaida, suteikiama pagalba ir priežiūra naujai atvykusiems 

specialistams, teikiama mentoriaus pagalba. 

  Kasmet organizuojama įstaigos pedagogų parengtų metodinių priemonių paroda. Priemonės 

pristatomos ir aprobuojamos. 

 

 VEIKLOS TRŪKUMAI:  

 Ne visus tėvus pavyko įtraukti tėvus į vaikų ugdymo(si) procesą; 

 Tobulinti vertinimo ir įsivertinimo sistemą, kaip postūmį įstaigos veiklos tobulinimui. 

 

 2 TIKSLAS - Socialinės partnerystės veiklos gerinimas, vertinimo tobulinimas 

integralumas.  

 Šiam tikslui įvykdyti buvo iškelti šie uždaviniai: 

 

2.1. Tobulinti įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai 

tobulinti. 

2.2. Bendradarbiauti su miesto ir šalies švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais 

perimant ir skleidžiant gerąją patirtį. 

2.3. Plėtoti tarpinstitucinius ryšius su Šiaulių miesto Pedagogine psichologine tarnyba Šiaulių, 

švietimo centru, Šiaulių universitetu, Šiaulių universiteto tęstinių studijų institutu, Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba. VšĮ „Vaiko labui“. 

 

 TEIGIAMI POKYČIAI: 

 

 Aktyviai dalyvaujame bendruose ikimokyklinių ugdymo įstaigų edukaciniuose, sporto, sveikatos 

projektuose - renginiuose: ,,Mažasis olimpietis“, ,,Tau mamyte“, ,,Dviratukų varžybos“. 

 Daugelis pedagogų dalyvauja įvairiose respublikinėse parodose, akcijose (,,Be patyčių“, ,,Šalis 

gyva nes liudija“ ir kt.), dalinasi gerąja patirtimi tarpgrupiniais projektais ,,Vasario 16-oji vaikų 

akimis“ ir daugybė kitų veikų. 

  Bendradarbiavimas vyksta ir su kaimyninėmis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis: lopšeliais –

darželiais. Vyksta bendradarbiavimas su Dainų progimnazija, Saulės pradine mokykla,  

organizuojame bendrus renginius, lankomės pažintiniuose, edukaciniuose užsiėmimuose. 



 Rengiami teminiai, visuotiniai tėvų susirinkimai, pristatoma informacija lankstinukuose,  

skaitomi pranešimai, pateikiami stendiniai pranešimai. Informacija tėvams talpinamo internetiniame 

puslapyje, grupių stenduose. 

 Vyksta nuolatinis glaudus bendradarbiavimas su Šiaulių miesto Pedagogine psichologine 

tarnyba, vaikų teisių apsaugos tarnyba. Plėtojami tarpinstituciniai ryšiai su Šiaulių Universitetu,  

Šiaulių švietimo centru, Šiaulių universiteto tęstiniu studijų institutu, Šiaulių miesto švietimo 

skyriumi. 

 Apie įvykusius renginius informacija talpinama l./d. internetiniame tinklapyje. 

 

 VEIKLOS TRŪKUMAI: 

 Trūksta iniciatyvumo ir idėjų dalyvaujant šalies projektuose 

 Nedalyvaujame tarptautiniuose projektuose. 

 

 3 Tikslas. Kurti saugią, sveiką ir modernią edukacinę aplinką, atliepiančią įstaigos 

bendruomenės poreikius.  

     Šiam tikslui įvykdyti buvo iškelti šie uždaviniai: 

3.1. Gerinti materialinę bazę modernizuojant edukacines aplinkas; 

3.2.Atlikti dalinį patalpų remontą ir inventoriaus atnaujinimą; 

3.3.Sudaryti geresnes ugdymo, judėjimo, sąlygas lauke; 

   3.4.Atlikti pastato fasado renovaciją; 

   3.5. Užtikrinti lopšelio - darželio funkcionavimą. 

 

      TEIGIAMI POKYČIAI: 

 Praturtinome įstaigos technologinę baze: įsigijome .... nešiojamus kompiuterius, multimediją, 

ekraną. Nuolatos modernizuojama ir atnaujinama įstaigos ugdymo bazė. Edukacinės aplinkos 

gerinamos įsigyjant inovatyvių, vaikų amžių ir poreikius atitinkančių priemonių. Įsigijome ugdymo 

priemonių pažinimo, komunikavimo ir sveikatos saugojimo kompetencijoms ugdyti.   

 Įsigijome naujų žaislų, baldelių vaikų kūrybiniams-vaidmeniniams žaidimams ( virtuvėlę, kirpyklą 

,,Drugelių“ grupėje), naujus stalus - „Saulyčių“, ,,Ančiukų“ grupei. Atnaujinome ir modernizavome 

ugdomąją aplinką įsigyti nauji kilimai. Daugelyje grupių nupirktos naujos spintelės vaikų rūbinėlėse. 

  Pagerintos lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ higieninės sąlygos „Meškiukų“, ,,Kačiukų“ grupėse  

renovuotos prausyklos. ,,Kiškučių“, ,,Kačiukų“, ,,Ežiukų“ grupėse renovuotos rūbinėlės. ,,Boružėlių“, 

,,Nykštukų“ grupėse perdažytos lovytės, įsigyti trims grupėms naujos antklodės, vienoje grupėje - nauji 

čiužiniai.  

 Judesio korekcijos mokytojo veikloms nupirktos naujos priemonės:  



 

      VEIKLOS TRŪKUMAI: 

 Lėšų stoka stabdo aplinkos modernizavimą (neįsigijome lauko sporto įrenginių); 

 Nerekonstruotas įstaigos fasadas; 

 Nepagerėjo vaiko judėjimo poreikius tenkinančios sąlygos lauko aikštelėse.  

 

III SKYRIUS 

2017 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 

1. TIKSLAS. Ugdymo proceso modernizavimas, užtikrinant dermę tarp ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio kūrybingai įgyvendinant ugdymo turinį. 

 UŽDAVINIAI: 

1.1. Kurti sąlygas, etnokultūros vertybių perdavimui ir perėmimui ikimokykliniame amžiuje.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė  Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo data 

1.1.1. Etnokultūrinės ikimokyklinio ugdymo 

programos kūrimas 

Darbo grupė, 

direktorė 

2017 m. pavasaris 

1.1.2 tenkinti vaikų etnokultūrinės saviraiškos 

poreikius 

Muzikos vadovė, 

grupių pedagogės 

2017 m. 

1.1.3 skatinti tėvus (kitus teisėtus vaiko 

atstovus) dalyvauti etnokultūros tradicijų 

puoselėjime ir aplinkos kūrime. 

Muzikos vadovė, 

grupių pedagogės 

2017 m. 

 

1.2. Integruoti į ugdomąją veiklą edukacinius projektus, kurie skatins bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais bei įstaigos bendruomeniškumą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė  Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo data 

1.2.1. Sudaryti darbo grupę tęstiniams 

projektams vykdyti (įtraukti tėvus ir 

lopšelio-darželio tarybos narius). Parengti 

gamtosauginį, etnokultūrinį ir 

sveikatinimo projektus 2017 m.m. 

Direktorė, direkt. 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

2017 m 



1.2.2. Surengti vaikams pažintines išvykas į 

edukacinius užsiėmimus, ekskursijas. 

Direktorė, direkt. 

pavaduotoja 

ugdymui, pedagogės 

2017 m. 

1.2.3 Suderinti papildomo ugdymo grupių 

veiklą (meninę, sportinę, socialinę) 

parengtų projektų įgyvendinimui. 

Direktorė, direkt. 

pavaduotoja 

ugdymui, specialistai 

2017 m. 

1.2.4 Apie projektų vykdymo eigą informuoti 

bendruomenę, parengti įgyvendinimo 

ataskaitą lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje. 

Direkt. pavad. 

ugdymui, papildomo 

ugdymo grupių 

vadovai, projektų 

įgyvendinimo darbo 

grupė 

2017 m. 

 

1.3. Modernizuoti ugdymo procesą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė  Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo data 

1.3.1. Įsigyti naujų IKT priemonių, didaktinės 

medžiagos, skatinančios vaikų pažintinę 

veiklą ir saviraišką (šviesos stalai, CD įrašai, 

skaidrės). 

 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

2017 m.  

1.3.2. Sudaryti sąlygas pedagogams ir vaikams 

naudotis garso ir vaizdo projektoriais ir kita 

įranga. Kaupti didaktinę medžiagą 

kompetencijų ugdymui. 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

2017 m. 

1.3.3. Naudoti aktyvius ugdymo būdus, skatinti 

pedagogų ir vaikų kūrybiškumą (atlikti 

bandymus, stebėjimus, tyrinėjimus, išvykas). 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

2017 m 

 

2 TIKSLAS – šeimos, pedagogų ir specialistų bendradarbiavimas stiprinant vaikų 

fizinę ir psichinę sveikatą. 

UŽDAVINIAI: 

2.1. Išsiaiškinti šeimos, pedagogų, specialistų lūkesčius dėl vaikų sveikatos prie žiūros kokybės ir 

sveikos gyvensenos nuostatų įgyvendinimo.  



Eil. 

Nr. 

Priemonė  Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo data 

2.1.1. Atlikti tėvų, dėl vaikų sveikatos stiprinimo 

būdų ir sveikos gyvensenos nuostatų 

formavimo 

Bendrosios 

praktikos slaugytoja 

2017 m.  

2.1.2. Organizuoti tėvų ir sveikatos priežiūros 

specialistų susitikimus. 

Bendrosios 

praktikos slaugytoja 

2017 m.  

2.1.3. Skatinti tėvus domėtis subalansuota mityba, 

vaikų grūdinimo formomis, ligų profilaktika 

(tėvų informacinėse lentose, susirinkimuose, 

rengiant lankstinukus, atmintines). 

Bendrosios 

praktikos slaugytoja 

2017 m.  

 

2.2. Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas darželyje ir šeimoje 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė  Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo data 

2.2.1. Sudaryti vaikams sąlygas kasdien aktyviai 

sportuoti, judėti patalpose ir lauke. 

Grupių pedagogės 2017 m.  

2.2.2. Organizuoti vaikams sezonines pramogas, 

sportines varžybas gryname ore (kieme, 

stadione, parke, miške). 

 

Judesio korekcijos 

mokytojas, grupių 

pedagogės 

2017 m. pagal 

renginių planą 

2.2.3. Rengti bendruomenei sveikos gyvensenos 

renginius (sveikatos savaitė, krepšinio diena, 

Dviratukų varžybos, ,,Žiemos šventė“ ir kt.). 

Grupių pedagogai, 

specialistai 

2017 m. 

2.2.4. Teikti nuolatinę pagalbą vaikams, turintiems 

plokščiapėdystę, kūno laikysenos, kalbos 

sutrikimų. 

Judesio korekcijos 

mokytoja, logopedai 

2017 

 

3.TIKSLAS – saugios ugdymo aplinkos kūrimas ir atnaujinimas 

UŽDAVINIAI: 

3.1. Lauko edukacinių erdvių atnaujinimas, naujų žaidimų įsigijimas. 

 



Eil. 

Nr. 

Priemonė  Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo data 

3.1.1. Įvertinti esančių lauko įrenginių būklę, saugumą 

ir sudaryti įrenginių atnaujinimo ir įsigijimo 

sąmatą, išdėstymo kiemo erdvėse planą. 

Direktorė, ūkio 

dalies vedėja 

2017 m.  

3.1.2.  Perdažyti lauko priemones, įrangą. Ūkio dalies vedėja, 

direkt. pavad. 

ugdymui 

2017 m. 

3.1.3. Sutvarkyti smėlio dėžes, paruošti naujam 

sezonui. 

Direktorė, Ūkio 

dalies vedėja. 

2017 m. 

balandis – 

gegužė 

3.1.4. Aprūpinti grupes lauko žaislais, sportiniu 

inventoriumi. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2017 m. 

balandis 

 

3.2. Efektyviai organizuoti ūkio darbus ekonomiškai naudojant įstaigos lėšas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė  Atsakingas, 

vykdytojai 

Vykdymo data 

3.2.1. „Kiškučių“ grupės prausyklos-tualeto 

renovacija. 

Darbininkas  2017 m. 

birželis 

3.2.2. Specialiojo pedagogo kabineto baldų įsigijimas. Ūkio dalies vedėja, 

direktorė 

2017 m. 

3.2.3. Pianino įsigijimas. Ūkio dalies vedėja 2017 m.  

3.2.4. Virtuvės grindų plytelių keitimas bei 3 stalų 

įsigijimas. 

Ūkio dalies vedėja, 

direktorė 

2017 m.  

3.2.5. Grupių miegamųjų patalpų grindų dangos 

keitimas. 

Ūkio dalies vedėja, 

direktorė 

2017 m. 

 

________________________________ 

 

 

 

 


