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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“

2022-2023 M.M.  VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“ savo veiklą grindžia Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Marijampolės

savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, vaikų lopšelio-

darželio nuostatais ir kitais teisės aktais.

Veiklos planas parengtas vadovaujantis valstybinės švietimo strategijos 2013-2022

metų bei Lietuvos švietimo įstatymo nuostatomis, Bendrosiomis programomis, lopšelio-darželio

strateginiu planu 2022-2024 metams, vidaus veiklos įsivertinimo rezultatais bei 2021-2022

mokslo metų veiklos plano įgyvendinimo rezultatais, veiklos ataskaitomis, išvadomis. Šiuo planu

siekiama efektyviai organizuoti lopšelio-darželio veiklą, teikti kokybišką ugdymą, telkti

bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas bei kiekvieno bendruomenės nario

atsakomybę už lopšelio-darželio veiklos tęstinumą, tikslą ir uždavinių įgyvendinimą.

Pagrindinis vaikų lopšelio-darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko

kultūrą ir socialinę patirtį, individualias galimybes, sudaryti palankias sąlygas vaikui atsiskleisti

ir tobulėti. Užtikrintas sklandus įstaigų reorganizavimo procesas. 2021 m. sausio 5 d.

prijungiamas Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio

„Želmenėliai“. Sudarytos galimybės visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams lankyti lopšelio ir

darželio grupes. Tenkinami tėvų poreikiai, tobulinama neformaliojo švietimo veikla. Buvo

vykdomos ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo programos, vykdoma pieno, vaisių

produktų vartojimo švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“.

Priešmokyklinėje grupėje vykdėme tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio

draugai“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ bei „Kimochi“ programas vykdė ikimokyklinės grupės.

II. 2021-2022 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ

Veiklos prioritetai:

1. Saugus ir sveikas vaikas.

2. Kūrybiško vaiko ugdymas.

3. Savarankiškas, atsakingas vaikų lopšelis-darželis ugdantis jaunuosius piliečius.

Metinės veiklos tikslas – vykdyti kokybišką, į kiekvieno vaiko amžiaus vaiko tarpsnį,

poreikius ir pažangą orientuotą ugdymą.
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Uždaviniai:

• Siekti, kad ugdymosi programų įgyvendinimas tenkintų individualius ugdytinių

poreikius, užtikrintų jų kompetencijų plėtrą, atlieptų šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus,

visuomenės poreikius.

• Stiprinti mokytojų kompetencijas bei nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą, palaikyti

besimokančios bendruomenės idėjas.

• Turtinti ir modernizuoti įstaigos materialinę bazę visapusiškam vaikų ugdymui.

2021-09-01 Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje sukomplektuota 16 grupių, jas lankė

282 vaikai.

Eil. Nr. Grupės Grupių skaičius Vaikų skaičius

1. Ankstyvojo ugdymo grupė (1-2 m.) 1 10

2. Lopšelio grupės (2-3 m.) 3 45

3. Ikimokyklinio ugdymo grupės (3-5 m.) 9 169

4. Priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.) 3 58

Viso: 16 282

Dirbdama direktore nustatau ilgalaikius ir trumpalaikius švietimo tikslus bei uždavinius,

apibrėžiu prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Kuriu veiksmingą, darnią, atsakingu

valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu išteklių išnaudojimu pagrįstą švietimo įstaigą.

Lopšelio-darželio vizija, filosofija ir ypač misija yra neatsiejamos organizacijos strategijos

kūrimo proceso dalys. Įgyvendinome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,

kurios pagrįstos šiuolaikiniu požiūriu į visuminį vaiko ugdymą. 2021 m. Marijampolės vaikų

lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ stebimas vienas organizacinis vadybinis pokytis – įvykdyta

reorganizacija (pakeista valdymo struktūra). Reorganizacijos dėka buvo pagerintos įstaigos

veiklos ir lauko edukacinės aplinkos, pedagogai kryptingai plėtojo turimas ir įgytas naujas

kompetencijas.

Vadybiniai veiklos prioritetai:

 Lopšelio-darželio veiklos planavimo procesai paremti duomenims grįsta vadyba
(įsivertinimo rodikliai, visi planai dera tarpusavyje, kurie padeda realizuoti strateginį planą);

 Savarankiškas, atsakingas vaikų lopšelis-darželis;

 Sąlygų ankstyvajam ugdymui tobulinimas ir lauko erdvių įkūrimas;

 Siekti, kad ugdymo programų įgyvendinimas tenkintų ir individualius ugdytinių
poreikius, užtikrintų jų kompetencijų plėtrą, atlieptų šiuolaikinio ugdymo tikslus.

Užtikrinome švietimo pagalbos kompleksiškumą specialiųjų ugdymosi poreikių

ugdytiniams. 

2021-2022 m. m. logopedo pratybas lankė 36 ugdytiniai; specialiojo pedagogo – 14

ugdytinių, įvertintų Marijampolės sav. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (3 ugdytiniams

nustatytas labai didelis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis, 12 ugdytinių - didelis specialiųjų

ugdymosi poreikių lygis ir 6 ugdytiniams – vidutinis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis). Ypač

didelis dėmesys buvo skiriamas tėvų (globėjų) konsultacijoms, klausimams susijusiems su vaikų

kalbos bei sutrikusių funkcijų lavinimu. Vyko nuolatinis bendradarbiavimas su pedagogais bei

pagalbos specialistais sprendžiant problemas ir klausimus susijusius su SUP turinčių vaikų

ugdymu(si).

2022-03-14 organizuotas Marijampolės miesto logopedams ir specialiesiems

pedagogams „Marijampolės savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos

atliekant pirminį specialųjį pedagoginį ir logopedinį vertinimą“. Gerąja darbo patirtimi dalijosi

logopedė – specialioji pedagogė Daiva Muckuvienė.

Įgyvendintos 2021-2022 m. m. psichologo veiklos plane numatytos priemonės. Taikant

psichologinę pagalbą buvo kuriamas palankus psichologinis klimatas vaikams visapusiškai

ugdytis bei augti, įveikti nuotolinio ugdymo(si) laikotarpiu bei grįžus į ugdymo įstaigą

kontaktiniam ugdymui kilusius sunkumus, sprendžiamos ugdymo, bendravimo problemos,
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gerinamas lopšelio-darželio mikroklimatas bei veiklos kokybė tiek nuotoliniu būdu, tiek fizinėje

aplinkoje – įstaigoje. Daugiausiai dėmesio skyrėme ugdytinių tėvų konsultavimui bei švietimui

vaiko raidos auklėjimo, tėvystės įgūdžių temomis.

Socialinio pedagogo veiklos prioritetai buvo: įgyvendinti sėkmingą vaikų socializaciją,

skatinti kūrybiškumą, teigiamus tarpusavio santykius, vykdyti prevencinę veiklą grupėse

(pravestos 66 veiklos). 

Dalyvavome pilietinėse akcijose:

 „Tolerancijos miestas“;

 „Atmintis gyva, nes liudija“;

 Akcija sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“.
Nuolat vyko atvejų konsultacijos su pedagogais, pagalbos specialistais sprendžiant

ugdytinių problemas. Vyko konsultacijos dėl adaptacijos problemų, darbo su hiperaktyviais

vaikais metodų, elgesio korekcijos būdų, prevencijos vykdymo formų, ypač dėl darbo su

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ugdytiniais. 2021 m. sausio mėn. įsteigtos dvi mokytojo

padėjėjo pareigybės darbui su specialiųjų poreikių ugdytiniais (2 etatai). Įsigytos priemonės

darbui su SUP turinčiais ugdytiniais. Mokymai, seminarai, konferencijos vyko nuotoliniu būdu.

 Įgyvendinome prevencinį projektą „Šypsausi ir augu“ (tęstinis) (gautas finansavimas
766 Eur 2021 m. rugsėjo – gegužės mėn.).

 Įgyvendinome visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Kai
judėsiu – sveikas augsiu“ (gautas finansavimas 700 Eur 2021 m. balandžio – gruodžio mėn.).

 Įgyvendinome Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos projektų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto projektą „Gamta – mūsų namai“.

Gautas finansavimas 500 Eur. Projekto tikslas – ugdyti vaikų sąmoningumą ir pilietiškumą,

formuoti vertybines nuostatas, skatinti aplinkosaugines iniciatyvas, puoselėjant ir saugant gamtą

bei aplinką.

Vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ organizuotos 7 atviros veiklos, 15 edukacinių

išvykų, 10 kūrybinių darbų parodų, 8 tradiciniai renginiai. Sveikatos priežiūros specialistė

organizavo „Sveiko maisto piramidė”, „Žaliasis kokteilis“, „Išradingiausia mokytojos padėjėja“

konkursus (dalyvavo 16 mokytojų padėjėjų). Vyko aplinkos grąžinimo, sveikos gyvensenos

propagavimo akcija „Graži ir sveika aplinka – sveikas ir laimingas vaikas“.

Įgyvendinome 6 neformaliojo švietimo programas, kuriose dalyvavo: Robotikos būrelyje

– 32 vaikai (t.y. 12 %), Lego būrelyje – 26 vaikai (t.y. 9 %), IT būrelyje – 14 vaikų (t.y. 5 %),

Šokio būrelyje – 26 vaikai (t.y. 9 %), Ankstyvojo ugdymo mokyklėlėje „Žiniukai“ – 73 vaikai

(t.y. 26 %), Anglų kalbos būrelyje – 14 vaikų (t.y. 5 %).

Dirbdama direktore sudarau sąlygas diegti veiksmingesnius darbo būdus, nuolat

įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja darbo patirtimi. Siekiu pedagoginių darbuotojų profesinio

meistriškumo, kuriu kokybės kultūrą. Pedagoginiai darbuotojai profesines kompetencijas

tobulina ilgalaikėse neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo programose ir savišvietos

būdu. Taip pat dalyvavome ugdomosios ir vadybinės veiklos stebėjimuose ir aptarimuose,

praktinės veiklos refleksijose, kitose neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose bei

pedagoginėse praktikose. Įstaigos pedagoginiai darbuotojai dalyvavo Nacionalinės švietimo

agentūros projekte „Tęsk“, t. y. pedagoginė stažuotė – vienerių metų trukmės pradedančiojo

pedagogo profesinės veiklos švietimo laikotarpis, skitas plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas

kompetencijas darbo vietoje, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę, gaunant

tikslingą pagalbą. Nuolat organizuojame pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų

augimą ir kad pedagogų įgyjamos kompetencijos būtų veiksmingai skleidžiamos švietimo

įstaigoje ir motyvuotų pedagogus tapti reflektuojančiais praktikais, siekiant ugdymo kokybės.

2021m. kovo 29 d. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės kolegija, siekiant

skatinti partnerystę tarp kolegijos ir lopšelio-darželio. Bendradarbiaujame vykdant ir tobulinant

Vaikystės pedagogikos studijų programą, sudarome sąlygas studentams profesinės veiklos
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praktiką atlikti vaikų lopšelyje-darželyje. Bendradarbiavimas – tai svarbus gebėjimas, atveriantis

galimybes efektyviai siekti savo tikslų, mokytis iš kitų, nepasimesti sudėtingose situacijose,

mokytis lyderystės ir iniciatyvos įgyvendinant įvairius sumanymus.

2021 m. rugpjūčio 30 d. parengtas Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje

prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas, kuris numato prevencijos ir intervencijos priemonių

sistemą saugiai aplinkai nuo mobingo ir psichologinio smurto kurti. Didelis dėmesys buvo

skiriamas COVID-19 viruso prevencijai, civilinės saugos valandėlėms. Šių užsiėmimų metu

vyko pokalbiai apie rankų plovimo ir dezinfekcijos būtinybę, saugumą darželio teritorijoje,

kelyje, išvykoje, namuose.

2021 m. kovo 21 d. parengtas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir darbo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas.

Šis aprašas nustato veiksmų seką ir tvarką Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“

organizuojant vaikų ugdymą ir darbo organizavimo būtinų sąlygų laikymąsi. Valdant

materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius yra svarbu planavimas, bendradarbiavimas

su steigėju, lopšelio-darželio savivaldos įtraukimas, papildomų lėšų pritraukimas rengiant

finansinius projektus, 1,2 proc. GPM parama. Mano, kaip vadovo siekiamybė – užtikrinti

darbuotojų saugumą, dalyvauti darbo grupėse, spręsti iškilusias problemas, numatyti sprendimo

būdus, nuolat informuoti kolektyvą apie pokyčius organizacijoje.

Apie vaikų lopšelio-darželio veiklą, įstaigos strategiją, programų, projektų sudarymą ir

vykdymą, teikiamas paslaugas, apie organizuotą ir papildomą vaikų veiklą informuodavau tėvus

grupių susirinkimuose (kontaktiniu ir nuotoliniu būdu), lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose

bei interneto svetainėje www.zelmeneliaild.lt

Įstaigos ugdytiniai dalyvavo respublikinėse ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

vaikų kūrybinių darbų parodose:

 „Obuoliukai obuoliai“ (org. Alytaus lopšelis - darželis „Obelėlė“);

 „Dirba rankos ir pirštukai“ – virtuali kūrybinių darbų paroda (org. Marijampolės vaikų
lopšelis - darželis „Pasaka“);

 „Puošiame Kalėdoms“ - virtuali kūrybinių darbų paroda (org. Marijampolės vaikų
lopšelis - darželis „Rūta“);

 „Padovanok gėlytę savo mylimai mamytei“ (org. Vilniaus lopšelis-darželis
„Žiburėlis“);

 „Lietuvos trispalvė“ – virtuali kūrybinių darbų paroda (org. Mickūnų vaikų lopšelis -
darželis);

 Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos miestas“;

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, mokytojų kūrybinių
darbų nuotraukų paroda „Domino kaukė Pelenei“ (org. Raseinių lopšelis - darželis „Liepaitė“);

 Vaikų kūrybinių darbų paroda „Žiemos puokštės“ (org. Vilniaus lopšelis - darželis
„Atžalėlės“);

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda
„Žiedelis Lietuvai“ (org. Klaipėdos lopšelis - darželis „Traukinukas“);

 Virtualus kūrybinių darbų konkursas – paroda „Kaziuko amatų dirbtuvės“ (org.
Lentvario lopšelis - darželis „Šilas“);

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, mokytojų kūrybinių
darbų paroda „Šalis ta Lietuva vadinas“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis - darželis

„Želmenėliai“);

 Virtualus ekologinis kūrybinis projektas „Gimę antram gyvenimui“ (org. Klaipėdos
lopšelis - darželis „Žiogelis“);
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 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir ankstyvojo ugdymo ugdytinių, jų tėvų ir mokytojų
kūrybinių darbų paroda „Mano velykinis margutis“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis - darželis

„Želmenėliai“) ir kt.

Marijampolės savivaldybėje:

 „Velykų dovanėlė“ (org. Marijampolės krašto Samariečių bendrija);

 Iniciatyva „Pasveikink senolį“ (org. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras);

 Kūrybinių darbų paroda „Pasakų paukštės“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis -
darželis „Želmenėliai“);

 Marijampolės švietimo įstaigų kūrybinių darbų paroda „230 širdžių mano miestui“
(org. Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Rasa“);

 Skaitovų festivalis „Eilėraščių kraitelė 2022“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis -
darželis „Želmenėliai“);

 Kūrybinių darbų paroda „Katinėlis Marijampolei“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis -
 darželis „Vaivorykštė“);

 Virtuali erdvinių kūrybinių darbų paroda „Kuriu Velykų pasaką“ (org. Klaipėdos
lopšelis - darželis „Žiburėlis“);

 Kūrybinių darbų paroda „Rudeniniai medžiai“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis -
darželis „Želmenėliai“) ir kt.

Tarptautiniai renginiai:

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų koncertas-projektas „Trijų spalvų
simfonija“ (org. Alytaus lopšelis - darželis „Griniukas“);

 Virtuali kūrybinių darbų paroda „Lietuva – mano širdyje ir lūpose“ (org. Vilniaus

lopšelis - darželis „Pilaitukas“).

2021-2022 m. m. atliktas giluminis veiklos kokybės įsivertinimas, sritis – ETOSAS.

Tikslas – nustatant tobulintinas sritis, gerinti įstaigos veiklą, priimti bendrus sprendimus

dėl būtinų veiksmų siekiant bendrai sutartos vaikų ugdymo kokybės.

Metodai, kurie buvo pasirinkti tyrimams – anketinė apklausa ir dokumentų analizė.

Vertinami šaltiniai – tėvų ir pedagogų anketinės apklausos duomenys, įstaigos veiklos

dokumentai.

Rodiklių privalumai, trūkumai, rekomendacijos:

1.1. Mokyklos vertybės:

 Vaikų kultūra atsispindi mokyklos vizijoje, misijoje, tiksluose bei praktinėje veikloje.

 Bendruomenės nariai tinkamai suvokia, pripažįsta ir vertina vaikų kultūrą.

 Bendruomenės nariai jaučiasi saugūs ir pasitiki vienas kitu.

 Kuriamas tradicijas palaiko ir žino visa bendruomenė.
Trūkumai:

 Trūksta tėvų įsitraukimo kuriant įstaigos įvaizdį ir aplinką.

 Nepakankamai mokytojai įsitraukia į renginių organizavimą.
Rekomendacijos:

 Įtraukti tėvus kuriant įstaigos įvaizdį ir aplinką.

 Teikti siūlymus administracijai dėl kokybiškų renginių organizavimo.
1.2. Mokyklos įvaizdis.

Privalumai:

 Ugdytiniai aktyviai dalyvauja savivaldybės, šalies renginiuose, akcijose, projektuose.

 69 proc. tėvų lopšelį-darželį „Želmenėliai“ pasirinko „dėl gerų atsiliepimų“.

 Puoselėjamos etnokultūrinės vertybės, doriniai ir moraliniai pagrindai formuoja
įstaigos populiarumą ir prestižą.

Trūkumai:
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 Trūksta viešinimo įstaigos pasiekimais internetinėje svetainėje.
Rekomendacijos:

 Aktyviau viešinti įstaigos pasiekimus ir veiklą internetinėje svetainėje.
1.3. Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai.

Privalumai:

 Svetinga aplinka skatina bendrauti ir bendradarbiauti tėvus ir pedagogus siekiant
kokybiško ugdymo.

 Ugdymas vyksta įvairiose vietos bendruomenės erdvėse (muziejus, dramos teatras,
parkas, multicentras).

 Įgyvendinami vietos bendruomenės projektai, aktyviai dalyvaujame renginiuose.
Trūkumai:

 Dėl pandemijos sumažėjo tėvų įsitraukimas į darželio veiklą ir galimybės pasirinkti
edukacines erdves.

 Su socialiniais partneriais bendravimas ir bendradarbiavimas vyko nuotoliniu būdu.
Rekomendacijos:

 Ieškoti naujų veiklos būdų ir galimybių stiprinančių vidaus ir išorės ryšius.
Didžiausi privalumai, trūkumai, tobulinamos veiklos aspektai.

1.1.2. – stiprieji veiklos aspektai.

1.3.2. – silpnieji veiklos aspektai.

1.3.2. – tobulintinos veiklos aspektai.

Rekomendacijos planavimui:

 Organizuoti įvairesnius renginius ir aktyviau viešinti įstaigos veiklą, dalintis gerąja
darbo patirtimi.

2021 m. rugsėjo 1 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ dirbo 73 darbuotojai:

 administracijos darbuotojų – 4;

 pedagoginių darbuotojų – 32;

 nepedagoginių darbuotojų – 37.
2021 m. sausio 1 d. pareigybių skaičius buvo – 70,8.

2021 m. rugsėjo 1 d. pareigybių skaičius buvo – 67,0.

Reorganizavus vaikų darželį „Linelis“ prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų

lopšelio-darželio „Želmenėliai“, Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d.

sprendimu Nr. 1-375 „Dėl maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose“ 2021

m. sausio 5 d. Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje buvo 70,8 pareigybių.

Darbuotojų kvalifikacija:

Eil. Nr. Kvalifikacija Skaičius

1. Mokytojas metodininkas 2

2. Mokytojas 11

3. Vyresnysis mokytojas 17

4. Psichologas 1

5. Vyresnysis logopedas 2

6. Socialinis pedagogas-metodininkas 1

Iš viso pedagogų: 34

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė

Stiprybės.

1. Lopšelio-darželio atvirumas ir svetingumas.

2. Komandinis darbas, geras emocinis mikroklimatas.

3. Sukurtos ir puoselėjamos edukacinės aplinkos.
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4. Strateginis ir metinis veiklos planai pagrįsti realiais lopšelio-darželio ištekliais.

5. Darželio savivaldos institucijos aktyviai įsitraukia į darželio veiklos planavimą bei planų

įgyvendinimą, inicijuoja daugelį pažangių pokyčių.

6. Racionaliai skirstomos ir taupiai naudojamos lėšos, sprendimai derinami su bendruomene,

įstaigos taryba, sistemingai teikiama lėšų panaudojimo ataskaita.

7. Pagal poreikį atnaujintos, racionaliai pritaikytos, pertvarkytos įstaigos patalpos.

8. Optimaliai įgyvendinama pedagogų vertinimo, įsivertinimo, kvalifikacijos tobulinimo

sistema.

9. Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius įstaigoje, organizuojama

neformaliojo švietimo veikla.

10. Sistemingai atliekamas vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, tėvai įtraukiami į vaikų

ugdymo procesą.

11. Ugdymo procesui tobulinti taikomos IKT priemonės.

12. Nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas ugdymo turinys, kuris orientuotas į visuminį vaiko

ugdymą.

Silpnybės.

1.Sprendžiant svarbius įstaigos veiklos klausimus aktyviu dalyvavimu ir iniciatyvumu

pasižymi tik dalis bendruomenės narių.

2. Bendradarbiavimo bei kaitos procesų reikšmę įstaigai supranta ne visi pedagoginiai

darbuotojai.

3. Daugėja vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų.

4. Trūksta atskirų patalpų sporto bei edukacinėms veikloms vykdyti.

5. Neišnaudotos galimybės dalyvauti finansuojamuose projektuose.

6. Nepakankamai išnaudotos galimybės kelti kvalifikaciją nepedagoginiam personalui.

7. Dalies savivaldos narių veikla yra tik epizodinė.

Galimybės.

1.Skatinti vaikų tėvus dalyvauti lopšelio-darželio bendruomenės veikloje.

2. Projektinės veiklos plėtojimas (miesto, šalies, tarptautiniu mastu).

3. Kurti ir tobulinti edukacines aplinkas.

4. Stiprinti viešuosius ryšius, formuojant lopšelio-darželio įvaizdį.

5. Tobulinti įsivertinimo sistemą.

6. Naudotis galimybe rinktis darbo kryptis, veiklos prioritetus.

7. Tęsti IKT taikymą visose ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo grupėse.

8. Tobulinti vaikų pasiekimų vertinimo sistemą.

9. Siekti veiksmingesnio pedagogų, specialistų ir šeimos bendradarbiavimo, siekiant laiku

nustatyti psichologinius, socialinius, pedagoginius poreikius, laiku ir tinkamai teikti pagalbą.

10. Įžvelgti pedagogų stipriąsias puses, formuoti saugią, stabilią, profesinę aplinką

organizuojant metinį pokalbį.

Grėsmės.

1.Ekonominė situacija šalyje.

2. Tėvų atsakomybės stoka vaikų ugdymosi ir bendravimo klausimais.

3. Žemėjantis vaikų sveikatos indeksas.

4. Šalies ekonominė padėtis riboja švietimo įstaigų finansavimą: maži mokytojų ir kitų

darbuotojų atlyginimai.

III. 2022-2023 MOKSLO METŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS JIEMS

ĮGYVENDINTI

Veiklos prioritetai:

1. Kokybiškas ir inovatyvus ugdymas.
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2. Personalo profesinis tobulėjimas.

3. Ugdytinių ir ugdytojų pažangos vertinimas, savianalizė.

4.Saugios aplinkos kūrimas bei patalpų įrengimas sportinėms ir edukacinėms veikloms

organizuoti.

Metinis veiklos tikslas – vykdyti kokybišką, į kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnį, poreikius

ir pažangą orientuotą ugdymą.

Uždaviniai:

1. Užtikrinti įstaigos veiklos organizavimą, planavimą bei efektyvų dokumentų valdymą.

2. Siekti, kad ugdymosi programų įgyvendinimas tenkintų individualius ugdytinių

poreikius, užtikrintų jų kompetencijų plėtrą, atlieptų šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus,

visuomenės poreikius. 

3. Efektyviai panaudoti ir modernizuoti įstaigos aplinką, orientuotą į ugdymo

organizavimo galimybių įvairiapusiškumą, tikslingumą, šiuolaikiškumą, inovacijas.

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo

priemonės

Vykdymo

laikas

Atsakingi

vykdytojai

Ištekliai

Vykdyti 

kokybišką,

į 

kiekvieno 

vaiko 

amžiaus 

tarpsnį, 

poreikius 

ir pažangą 

orientuotą 

ugdymą.

1. Užtikrinti 

įstaigos veiklos 

organizavimą, 

planavimą bei 

efektyvų 

dokumentų 

valdymą.

1.1. Įstaigos 

metinio veiklos 

plano 2022-2023 

m. m. parengimas.

Visus mokslo

metus

Direktorius

Darbo grupė

Žmogiškieji

ištekliai

1.2. Įstaigos ir jos 

aplinkos 

funkcionavimo 

užtikrinimas: 

vandentiekis, 

elektros energija, 

šildymas, ryšiai, 

ilgalaikio ir 

trumpalaikio 

materialinio turto 

priežiūra ir 

remontas.

Nuolat Direktorius

Ūkvedys

Žmogiškieji

ištekliai

1.3.Sistemingai 

įgyvendinti vidaus

audito priemonių 

planą pagal 

audituojamas 

sritis: atsargų 

(medžiagų ir 

ūkinio 

inventoriaus) 

apskaitos 

organizavimas ir 

vykdymas, 

atliekamas 

sukurtos ir 

Pagal

rekomendacijos

įgyvendinimo

terminus

Direktorius

Vyr. buhalteris

Maitinimo

organizatorės

Žmogiškieji

ištekliai
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įdiegtos vidaus 

kontrolės ir 

rizikos valdymo 

vertinimas.

1.4. Viešųjų 

pirkimų 

organizavimas ir 

atlikimas.

Pagal poreikį Viešųjų pirkimų

komisija

Ūkvedys

Žmogiškieji

ištekliai

1.5. Saugos darbe 

sąlygų 

užtikrinimas ir 

periodinis 

instruktavimas 

saugos 

klausimais.

Nuolat Ūkvedys

1.6. Įstaigos 

veiklą 

reglamentuojančių

dokumentų 

parengimas ir 

tikslinimas.

Nuolat Direktorius

Savivaldos

institucijų

pirmininkai

1.7. Pedagoginio 

personalo 

tarifikacija 2022 –

2023 m. m. 

Rugsėjis, sausis Direktorius

Vyr. buhalteris

1.8. Tobulinti 

ugdymo turinio 

planavimą, 

orientuotą į vaiko 

pažintines galias, 

individualius 

gebėjimus.

Visus mokslo

metus

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui 

Pedagogai

Žmogiškieji

ištekliai

1.9. Supažindinti 

tėvus su atnaujinta

priešmokyklinio 

ugdymo programa

(11, 12 ir 13L 

grupių tėvus).

Rugsėjo –

spalio mėn.

Priešmokyklinio

ugdymo grupių

pedagogai

Žmogiškieji

ištekliai

1.10. Vykdyti 

grupių aprūpinimą

ugdymo 

priemonėmis.

Nuolat Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

1.11. Tobulinti 

įstaigos veiklos 

kokybę bei 

efektyvų 

dokumentų 

valdymą.

Nuolat Įstaigos

bendruomenė

Žmogiškieji

ištekliai

1.12. Įgyvendinti 

palaipsniškai 

įtraukųjį ugdymą, 

t.y. kokybišką 

ugdymą 

kiekvienam 

Sistemingai

visus mokslo

metus

Įstaigos

bendruomenė

Žmogiškieji

ir

finansiniai

ištekliai
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vaikui, kuris 

apima ugdymo 

turinį, mokytojų 

rengimą, pagalbos

mokiniui, 

mokytojui, 

darželio 

vertinimo, 

ugdymo 

organizavimo 

sritis.

1.13. Teikti 

įvairiapusę 

pagalbą 

specialiųjų 

poreikių 

turintiems 

ugdytiniams ir 

socialinės rizikos 

šeimoms.

Nuolat Vaiko gerovės

komisija

Žmogiškieji

ištekliai

1.14. Kasmetinio 

darbuotojų veiklos

vertinimo 

vykdymas.

Sausis, gegužė Direktorius

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

Žmogiškieji

ištekliai

1.15. Ugdytinių 

asmens bylų ir 

duomenų registrų 

formavimas.

2022-09-01 ir

vėliau atvykus

naujiems

ugdytiniams

Direktoriaus

pavaduotoja

ugdymui

1.16. Pedagogų 

registro duomenų 

atnaujinimas.

Nuolat Direktoriaus

pavaduotoja

ugdymui

1.17. Darbuotojų 

pareiginių 

nuostatų 

atnaujinimas.

2022-09-01 Direktorius

1.18. Organizuoti 

pedagoginių 

darbuotojų veiklą.

Nuolat Direktorius

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

Žmogiškieji

ištekliai

1.19. Organizuoti 

techninio 

personalo darbą.

Nuolat Direktorius

Ūkvedys

Žmogiškieji

ištekliai

1.20. Organizuoti 

vaikų maitinimą 

įstaigoje. Maisto 

produktų 

priėmimas, 

laikymas ir 

gamyba.

Nuolat ir

sistemingai

Direktorius

Maitinimo

organizatoriai

Virėjos

Ūkvedys

Žmogiškieji

ištekliai

2. Siekti, kad 

ugdymosi 

programų 

įgyvendinimas 

tenkintų 

2.1. Pritaikyti 

ugdymo turinį 

skirtingų 

ugdymosi 

poreikių 

Nuolat Vaiko gerovės

komisija

Grupių

mokytojos

Žmogiškieji

ištekliai
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individualius 

ugdytinių 

poreikius, 

užtikrintų jų 

kompetencijų 

plėtrą, atlieptų 

šiuolaikinius 

ugdymo(si) 

tikslus, 

visuomenės 

poreikius.

turintiems 

vaikams.

2.2. Organizuoti 

mokytojų, 

pagalbos mokiniui

specialistų veiklos

stebėseną.

Nuolat Direktorius

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

2.3. Analizuoti 

vykdomų ugdymo

programų 

stebėseną.

Nuolat Direktorius

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

2.4. Vykdyti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programų

priežiūrą ir 

nuolatinę 

stebėseną.

Nuolat Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

2.5. Vykdyti 

neformaliojo 

švietimo 

programų 

įgyvendinimą.

Nuolat Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

2.6. Toliau 

sistemingai 

vykdyti Kimochis 

socialinių-

emocinių įgūdžių 

ugdymo programą

ikimokyklinėse 

grupėse.

Nuolat Ikimokyklinių

grupių

mokytojai

2.7. Dalyvauti 

tarptautinėje 

socialinių įgūdžių 

programoje „Zipio

draugai“

Visus mokslo

metus

Priešmokyklinių

grupių

mokytojai

2.8. Rengti 

ilgalaikius ir 

trumpalaikius 

planus.

Rugsėjis Mokytojai

Pagalbos

mokiniui

specialistai

Neformaliojo

ugdymo

pedagogai

Žmogiškieji

ištekliai

2.9. Parengti 

jungtinės veiklos 

Rugsėjis Direktorius
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su socialiniais 

partneriais veiklos

planus.

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

2.10. Tradicinių ir

netradicinių 

renginių 

organizavimas.

Nuolat Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

2.11. Elektroninio

dienyno „Mūsų 

darželis“ pildymas

ir ataskaitų 

teikimas.

Nuolat Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

2.12. Stebėti 

renginių 

organizavimo ir 

vedimo kokybę, 

meninio ugdymo 

ir grupių 

mokytojų 

gebėjimą dirbti 

komandinį darbą.

Nuolat Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

2.13. Vykdyti 

stebėseną, kaip 

pedagogai geba 

parinkti r taikyti 

ugdymo būdus ir 

metodus, 

atitinkančius 

vaikų amžiaus 

tarpsnį.

Nuolat Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

2.14. Vykdyti 

sveikatinimo 

projektą „Kai 

judėsiu – sveikas 

augsiu“.

Projektą

įgyvendinti iki

2022-12-15

Koordinatorė

socialinė

pedagogė

2.15. Įgyvendinti 

aplinkosauginį 

projektą „Gamta –

mūsų namai“.

Projektą

įgyvendinti iki

2022-12-01

Priešmokyklinio

ugdymo

mokytojos

2.16. Dalyvauti 

respublikiniuose 

STEAM 

projektuose.

Visus mokslo

metus

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

Grupių

mokytojos

2.17. Vykdyti 

įstaigos veiklos 

kokybės 

įsivertinimą.

Visus mokslo

metus

VAK grupės

nariai

2.18. Tėvų 

apklausa dėl 

darželio poreikio 

vasaros metu.

Balandžio-

gegužės mėn.

Direktorius

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

2.19. Mokytojų 

atestacija.

Pagal parengtą

perspektyvinę

Direktorius
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atestacijos

programą

2.20. Rengti lėšų 

sąmatas.

Gruodis, esant

poreikiui

Direktorius

Vyr. buhalteris

2.21. Vadovo 

metų ataskaitos 

rengimas.

Sausis Direktorius

2.22. Rengti 

finansų kontrolės 

ataskaitą.

Gruodis Direktorius

Vyr. buhalteris

2.23. 

Dalyvavimas 

miesto, šalies, 

tarptautiniuose 

projektuose.

Nuolat Direktorius

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

Grupių

mokytojos

2.24. Visuotinas 

tėvų ir 

bendruomenės 

susirinkimas 

„Įtraukiojo 

ugdymo 

ekosistemos 

kūrimo kliūtys ir 

paskatos“.

Lapkritis Logopedė

2.25. Edukacinės-

kūrybinės 

popietės su 

lopšelio amžiaus 

vaikais.

Kovas Ikimokyklinio

ugdymo

mokytojos

2.26. Strateginio 

plano 2023-2025 

m. m. rengimas

Spalis Direktorius

Darbo grupė

3. Efektyviai 

panaudoti ir 

modernizuoti 

įstaigos aplinką, 

orientuotą į 

ugdymo 

organizavimo 

galimybių 

įvairiapusiškumą,

tikslingumą, 

šiuolaikiškumą, 

inovacijas.

3.1. Atnaujinti 

IKT bazę. Įsigyti 

naujų kompiuterių

ikimokyklinėse 

grupėse.

Per mokslo

metus

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

Finansiniai

ištekliai

(aplinkos

lėšos)

3.2. Įsigyti IKT 

priemonių 

ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse.

Smart lentą 

priešmokyklinėje 

grupėje.

Per mokslo

metus

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

Finansiniai

ištekliai

(mokymo

lėšos)
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3.3. Dalyvauti 

mokymuose 

„Technologiniai 

sprendimai 

STEAM 

ugdyme“.

Per mokslo

metus

Direktorius

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

Finansiniai

ištekliai

(mokymo

lėšos)

3.4. Įrengti 

patalpą (rūsyje) 

sportinėms ir 

edukacinėms 

veikloms 

organizuoti.

Rugsėjo II-oji

pusė – spalio

31 d.

Direktorius

Ūkvedys

Finansiniai

ištekliai

(tikslinės

lėšos

skirtos

remonto

darbams)

3.5. Atlikti lauko 

aikštelių patikrą.

Rugsėjis Ūkvedys Finansiniai

ištekliai

(aplinkos

lėšos)

3.6. Projektas 

„Pakartok“ (10 ir 

11 gr.)

2022 m. sausis-

gegužė

Ikimokyklinio ir

priešmokyklinio

ugdymo grupių

mokytojos

Žmogiškieji

ištekliai

3.7. Užtikrinti 

įstaigos techninį 

funkcionavimą 

(ryšiai, elektros 

energija, 

vandentiekis, 

kanalizacija).

Nuolat ir

sistemingai

Direktorius

Ūkvedys

Žmogiškieji

ir

finansiniai

ištekliai

3.8. Ilgalaikio ir 

trumpalaikio turto

remontas.

Nuolat Ūkvedys

3.9. Vykdyti 

grupių aprūpinimą

higienos bei 

sanitarinėmis 

priemonėmis.

Nuolat Ūkvedys

3.10. Įsigyti 

įrangos ir 

inventoriaus.

Nuolat Ūkvedys

3.11. Įsigyti darbo

saugos priemonių.

Per mokslo

metus

Ūkvedys

3.12. Organizuoti 

darbuotojų 

sveikatos 

patikrinimą, 

instruktuoti darbų 

saugos 

klausimais.

Per mokslo

metus

Direktorius

Ūkvedys

3.13. Instruktuoti 

gaisrinės ir 

civilinės saugos 

klausimais.

Per mokslo

metus

Ūkvedys

3.14. Užtikrinti 

šiuolaikišką, 

Nuolat Direktorius

Elektroninio dokumento nuorašas



sveiką, saugią 

ugdymosi aplinką.

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

3.15. Veiklos 

kampelių 

priežiūra, 

ugdančios 

aplinkos 

tobulinimas.

Nuolat Direktorius

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

3.16. Įrengti 

vidaus edukacines

erdves

tyrinėjimams, 

eksperimentams, 

stebėjimams.

Visus mokslo

metus

palaipsniškai

Direktorius

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

3.17. Vykdyti 

kontrolę virtuvės, 

virtuvėlių, grupės 

priemonių, 

įrangos 

tinkamumą.

Per mokslo

metus

Ūkvedys

3.18. Atlikti 

maitinimo geros 

higienos praktikos

taisyklių vidaus 

auditą.

II ketv. Maitinimo

organizatorės

3.19. Atlikti 

remonto darbus, 

gedimų šalinimą.

Pagal poreikį Direktorius

Ūkvedys

3.20. Vykdyti 

turto ir 

įsipareigojimų 

įsivertinimą. 

Atlikti įstaigos 

materialinio turto 

ir finansinių 

įsipareigojimų 

metinę 

inventorizaciją.

Gruodis Inventorizacijos

komisijos

pirmininkas

3.21. Atlikti 

maisto sandėlių 

inventorizaciją 

abiejose 

buveinėse.

Kartą per

ketvirtį

Inventorizacijos

komisijos

pirmininkas

3.22. Viešųjų 

pirkimų 

organizavimas ir 

vykdymas. Rengti

viešųjų pirkimų 

apklausas, 

paraiškas ir kitus 

procesinius 

dokumentus. 

Pagal poreikį Ūkvedys
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3.23. Sudaryti 

sutartis su 

produkcijos 

tiekėjais.

Pagal poreikį Ūkvedys

3.24. Viešųjų 

pirkimų 

vykdymas.

Pagal poreikį Direktorius

Ūkvedys

3.25. Skelbti 

sudarytas sutartis 

viešųjų pirkimų 

tarnybai.

Nuolat Direktorius

Ūkvedys

Pridedami parengti 2022-2023 mokslo metų lopšelio-darželio savivaldos, darbo grupių planai

veiklos plano įgyvendinimui detalizuoti.
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PATVIRTINTA

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ direktoriaus

2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-161 

(1.5.E)

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“

LOGOPEDĖS-SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DAIVOS MUCKUVIENĖS

METINĖS VEIKLOS PLANAS

2022 – 2023 M. M.

Planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais, logopedo ir specialiojo pedagogo bendraisiais 

pareiginiais nuostatais. 

Planas skirtas realizuoti specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimą, nustatant pagalbos ir paslaugų reikmes, siekiant 

specialiųjų poreikių ugdytinių ugdymo kokybės gerinimo, kartu bendradarbiaujant su vaiko 

tėvais (globėjais), mokytojais, įstaigos Vaiko gerovės komisija. 

Tikslas – sudaryti specialiųjų poreikių turinčiam ugdytiniui optimalias sąlygas 

ugdytis, atsižvelgiant į jo asmeninius gebėjimus, ugdymosi galimybes, ir mokymosi ypatumus. 

Teikti logopedinę, specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, ugdymosi sunkumų, 

Uždaviniai:

 Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, 
mokymosi sunkumus. Analizuoti tarties, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymosi 

sunkumų šalinimo efektyvumą; 

 panaudoti optimalius mokymo būdus ir metodus, koreguoti nustatytus sutrikimus, 
padedant sumažinti ugdymosi sunkumus;

 padėti specialiųjų poreikių turintiems ugdytiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti
jų sutrikusias funkcijas;

 tobulinti ryšius su kitais ugdymo proceso dalyviais: mokytojais, kitais pagalbos 
vaikui specialistais, tėvais, analizuojant ugdytinių mokymosi pasiekimus, sunkumus;

 brandinti bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių vaikus;

 domėtis naujovėmis, dalyvauti metodinėje, projektinėje, profesinio tobulėjimo 
veikloje.

Numatomi rezultatai:

Logopedo-specialiojo pedagogo kompetencijos plėtojimas padeda gerinti vaikų 

ugdymo(si) rezultatus. Sudaromos sąlygos aktyviam bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais 

(globėjais), bei įstaigos specialistais, pedagogais, Skatinamas kokybiškas grįžtamasis ryšys.  

Užtikrinamas visapusiškas ugdytinių lavinimas ir užimtumas pratybų metu, tobulinami

komunikaciniai gebėjimai, sutrikusių funkcijų lavinimas, mokoma bendrauti.
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Priemonės Laikas Laukiamas

rezultatas

Sėkmės

kriterijai

Atsiskaitymo tvarka

1. Organizacinis 

darbas

1.1. Ugdytinių 

kalbinių įgūdžių 

vertinimas, 

kalbėjimo, kalbos

sutrikimų 

diagnozavimas. 

1.2. Kalbos 

pasiekimų 

stebėjimas ir 

vertinimas.

1.3. Dalyvavimas 

komisijų (VGK) 

ir darbo grupių 

veikloje.

1.4. Pogrupinių, 

grupinių ir 

individualių 

pratybų planų 

sudarymas 

kalbėjimo ir 

kalbos 

sutrikimams, 

ugdymosi 

sunkumams 

įveikti, 

palengvinti. 

1.5. Grupinių, 

pogrupinių ir 

individualių 

užsiėmimų 

vedimas.

1.6. Individualių 

pagalbos vaikui, 

turinčiam SUP, 

planų sudarymas, 

pildymas kartu su

ugdančiu 

pedagogu, 

specialistais, 

Iki rugsėjo ir 

sausio 1d. 

ir esant 

poreikiui.

2 kartus per 

mokslo 

metus.

Visus mokslo

metus.

Iki rugsėjo

12 d.

Visus mokslo

metus

Esant 

poreikiui ir 2 

kartus 

metuose.

Laiku 

suteikiama 

pagalba, 

ugdymo būdų ir 

metodų 

numatymas.

Ugdytinių 

ugdymosi 

poreikių 

tenkinimas. 

 Ugdomųjų ir 

korekcinių tikslų

pasiekimas. 

Ugdytinių

ugdymosi 

poreikių 

tenkinimas

Ugdomųjų tikslų

siekimas

Ugdomųjų tikslų

siekimas

Savalaikės 

pagalbos 

suteikimas, 

ugdymo 

perspektyvų 

numatymas

Teikiamos 

pagalbos 

efektyvumas.

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas. 

Tikrinimo 

rezultatai.

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas. 

Nustatomos 

pagalbos ir 

paslaugų 

reikmės.

VGK sudaromas 

švietimo pagalbos gavėjų

sąrašas, suderintas su 

sav. PPT,  įstaigos 

direktoriumi.

Pasiekimų stebėjimo 

forma.

VGK posėdžiai, 

aptarimai.

Kalbos ugdymo, vaikų 

neišlavėjusių funkcijų 

ugdymo planai. 

Žymėjimas „Mūsų 

darželis“ dienyne. 

Susitikimai su tėvais 

(globėjais), mokytojais.  

VGK posėdžiai, 

aptarimai
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tėvais. 

1.7. Logopedo ir 

spec. pedagogo 

pratybų 

tvarkaraščio 

sudarymas.

1.8. Logopedo ir 

spec. pedagogo 

dokumentacijos 

pildymas

Rugsėjo I-II 

sav.

Visus mokslo

metus ir 

birželio I-II 

sav.

Numatomas 

darbo su vaikais 

ir nekontaktinis 

laikas 

Ugdymo 

proceso analizė.

Nustatomas 

pagalbos 

paslaugų 

laikas.

Planavimo 

kokybė.

Pratybų tvarkaraštis.

5 priedas, kalbos 

įvertinimo kortelės 

(pagal reikalingumą);  

2. 

Bendradarbiavi

mas su 

pedagogais ir 

specialistais.

 2.1. Individualių 

ir grupinių 

konsultacijų 

teikimas 

supažindinant 

pedagogus su:

- kalbos vertinimo

rezultatais;

- kalbėjimo ir 

kalbos 

sutrikimais;

- spec. poreikių 

vaikų ugdymo 

klausimais;

- sutrikimų 

šalinimo 

rezultatais;

- medžiaga iš 

seminarų, nauja 

literatūra      spec.

poreikių vaikų 

ugdymo 

klausimais.

2.2. Konsultacijos

mokytojams dėl  

programų 

pritaikymo, 

individualizavimo

spec. poreikių 

turintiems 

vaikams. 

Visus mokslo

metus.

Pagal poreikį 

visus metus

Nuoseklus ir 

sistemingas 

ugdymo turinio 

planavimas, 

bendras 

specialistų ir 

mokytojų 

ugdymo tikslų ir

uždavinių 

derinimas.

Išsiaiškinus 

mokinių 

pasiekimus 

numatomos 

tolimesnio darbo

gairės

Ugdymo 

kokybė.

Ugdymo 

kokybės 

planavimas.

Konsultacijos, pokalbiai, 

rekomendacijos, 

atmintinės.

Aptarimas VGK
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2.3. 

Bendradarbiavim

as su 

Marijampolės 

sav. PPT 

specialistais vaikų

ugdymosi 

sunkumų 

įvertinimo ir 

sutrikimų 

įveikimo 

klausimais.

2.4. Dalyvavimas 

vaikų ugdomoje 

veikloje grupėse, 

padedant 

pedagogui 

identifikuoti 

kalbėjimo bei 

kalbos sutrikimus.

Mokomosios 

medžiagos garsų 

tarimo tikslinimui

rengimas.

2.5. Dalyvavimas 

miesto bei 

respublikiniuose 

projektuose.

Visus  

mokslo metus

Visus  

mokslo metus

Pagal planą

Dalykinis 

pedagogų 

bendradarbiavim

as.

Dalykinis 

pedagogų 

bendradarbiavim

as. Tęstinis 

kalbos ugdymas.

Dalykinis 

pedagogų 

bendradarbiavim

as. Tęstinis 

kalbos ugdymas.

Ugdymo 

kokybė.

Ugdymo 

kokybė.

Ugdymo 

kokybė.

Pokalbiai, 

rekomendacijos, 

atmintinės.

Stebėjimai, konsultacijos,

rekomendacijos

Veiklos planas

3. Bendravimas 

su ugdytinių 

tėvais 

(globėjais).

3.1. Individualių 

konsultacijų, 

rekomendacijų 

vaiko kalbėjimo ir

kalbos sutrikimų 

bei kalbos 

plėtotės, 

ugdymosi 

sunkumų 

mažinimo 

klausimais, 

teikimas. 

Užduočių 

rengimas darbui 

Nekontaktini

s laikas 

Tęstinis kalbos 

ugdymas 

namuose. 

Ugdymo 

kokybė. 

Rekomendacijų tėvams 

(globėjams) žurnalas; 

dienynas.
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namuose.

3.2. Vaikų 

vertinimas, kalbos

pasiekimų 

aptarimas su 

tėvais (globėjais).

3.3. Informacijos 

pateikimas 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje, stende.

3.4. Dalyvavimas 

grupių 

susirinkimuose, 

tėvų 

konsultavimas, 

švietimas kalbos 

ugdymo 

klausimais, 

įtraukiojo 

ugdymo temomis.

3.5. Dalyvavimas 

visuotiniuose 

įstaigos tėvų 

susirinkimuose, 

atvirų durų 

dienoje. 

Pranešimas 

tėvams įtraukiojo 

ugdymo tema. 

Visus mokslo

metus

Pagal planą

Pagal grupių 

planą

Pagal įstaigos

planą

Supažindinimas 

su vaiko kalbos 

pasiekimais.

Dalijimasis 

patirtimi. 

Dalijimasis 

patirtimi.

Tėvų švietimas

Ugdymo 

kokybė

Ugdymo 

kokybė. 

Ugdymo 

kokybė.

Ugdymo 

kokybė.

Grįžtamasis 

ryšys

„Rekomendacijų tėvams 

(globėjams) žurnalas“; 

Metinės veiklos ataskaita

Metinės veiklos ataskaita

Metinės veiklos ataskaita

4. Metodinė 

veikla, profesinis

tobulėjimas

4.1. Dalyvavimas

seminaruose, 

konferencijose.

4.2. Dalyvavimas 

miesto PPT 

rengiamose 

paskaitose.

4.3. Dalyvavimas 

Marijampolės 

miesto specialiųjų

Pagal planą.

Pagal planą.

Pagal 

metodinio 

būrelio 

Profesinis 

tobulėjimas. 

Pasidalijimas 

patirtimi, naujų 

sprendimų 

priėmimas. 

Profesinis 

tobulėjimas. 

Informacijos 

pateikimas. 

Informacijos 

pateikimas. 

Informacijos 

pateikimas. 

Kvalifikacijos tobulinimo

pažymėjimai.

Ataskaitos pagal VGK 

planą.

Ataskaitos pagal VGK 

planą.
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pedagogų 

logopedų 

metodinio būrelio

veikloje.

4.4. Dalyvavimas 

LLA 

organizuojamuose

seminaruose, 

konferencijose. 

4.5. Dalyvavimas 

miesto bei 

respublikiniuose 

projektuose kartu 

su ugdytiniais, 

pedagogais.

4.6. Kalbos 

ugdymo projekto 

„Garsų 

karalystėje“.organ

izavimas 

4.7. Informacinių 

leidinukų 

parengimas, 

pranešimai 

įstaigos 

bendruomenei 

aktualiais  

klausimais, 

susijusiais su 

.vaikų kalbos bei 

sutrikusių 

funkcijų ugdymu.

4.8. Naujos  

metodinės 

literatūros 

studijavimas, IKT

technologijų, 

naujų didaktinių 

ir metodinių 

priemonių 

taikymas.

veiklos planą.

Pagal planą

Pagal kt. 

švietimo 

ugdymo 

įstaigų 

numatytus 

planus

Pagal įstaigos

planą

Pagal 

poreikius

Nuolat

Profesinis 

tobulėjimas. 

Profesinis 

tobulėjimas. 

Kalbėjimo ir 

kalbos 

prevencija

Kalbėjimo ir 

kalbos 

prevencija

Profesinis 

tobulėjimas.

Naujų 

sprendimų 

priėmimas. 

Informacijos 

pateikimas.

Informacijos 

pateikimas

Ugdymo 

kokybė

Informacijos 

pateikimas

Informacijos 

pateikimas.

Ataskaitos pagal VGK 

planą.

Metinė veiklos ataskaita

Metinė veiklos ataskaita

Metinė veiklos ataskaita

Metinė veiklos ataskaita

 Logopedė-specialioji pedagogė                                                                    Daiva Muckuvienė

PATVIRTINTA
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ direktoriaus

2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-161

(1.5.E)

PSICHOLOGĖS EDITOS SABALIAUSKIENĖS

VEIKLOS PLANAS

2022 – 2023 m. m.

VEIKLOS PRIORITETAI (suformuluoti atsižvelgiant į lopšelio – darželio 2022-2023 m. m. veiklos

tikslą ir uždavinius) – psichologiškai saugios aplinkos ir palankaus mikroklimato kiekvieno vaiko

ugdymui(si) lopšelyje – darželyje kūrimas, pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių

bendruomenėje plėtojimas.

TIKSLAS – prevencinėmis priemonėmis stiprinti ugdytinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą,

skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, padėti vaikams reikalui esant, atgauti dvasinę

darną, gebėjimą gyventi ir ugdytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Uždaviniai:

- Padėti tėvams ir pedagogams sudaryti palankias psichologines sąlygas vaikams visapusiškai ugdytis ir

augti;

- Nustatyti ugdytinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei padėti jas spręsti;

- Stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą

bendradarbiauti, sprendžiant iškilusius (vaikų ugdymo(si)) sunkumus;

- Organizuoti prevencinę ir šviečiamąją veiklą, orientuotą į pozityvaus psichologinio klimato įstaigos

bendruomenėje kūrimą.

PAGALBOS TEIKIMO FORMOS:

- Individualus darbas –individualūs užsiėmimai su ugdytiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių,

elgesio ir emocijų reguliavimo bei asmenybės pažintinės veiklos sunkumų turinčiais vaikais.

- Darbas su grupe – psichologinių – socialinių įgūdžių ugdymas, ugdymo dalyvių tarpusavio santykių

reguliavimas, palaikymo organizavimas, asmenybės pažintinės veiklos, individualių psichinių procesų

lavinimas.

- Darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) – pagalba sprendžiant problemas, trukdančias ugdytinio

psichologinei adaptacijai ir integracijai įstaigoje bei visuomenėje, grupiniai užsiėmimai, psichologinis

švietimas;

- Darbas su lopšelio – darželio mokytojais, mokytojo padėjėjais, specialistais, administracija –

psichologiškai saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, tarpusavio santykių reguliavimas, psichologinis

švietimas.

- Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis (kitomis ugdymo institucijomis, Marijampolės PPT,

VTAS ir k.t.) – informacijos rinkimas, bendradarbiavimas sprendžiant sudėtingesnius pagalbos atvejus.

LOPŠELIO – DARŽELIO PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS:

- Konsultavimas: tiesioginio poveikio ugdytiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat

ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų

taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos

darbuotojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų

konsultavimas;

- Įvertinimas: ugdytinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis

vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
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- Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas

(įstaigos, bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir

įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

- Tiriamasis darbas: aktualių lopšelio-darželio bendruomenei ugdymo proceso tyrimų atlikimas,

rekomendacijų teikimas;

- Psichologinis švietimas: ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokytojų padėjėjų švietimas

vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

- Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos darbe: posėdžiai, individualių probleminių situacijų aptarimas,

pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas, prevenciniai renginiai lopšelyje - darželyje;

- Metodinė veikla: patirties sklaida kitose švietimo įstaigose, veikla savivaldybės psichologų

metodiniame būrelyje;

- Kvalifikacijos kėlimas, savišvieta: naujų darbo metodų paieška, pasiruošimas grupiniam darbui,

pasiruošimas individualiam konsultavimui, konsultavimo dokumentacijos tvarkymas, tyrimų ir

įvertinimo duomenų apdorojimas, išvadų paruošimas, rekomendacijų ruošimas, dalyvavimas

seminaruose, sudėtingesnių atvejų aptarimuose.

DARBO LAIKAS 2022 – 2023 M. M.

KONSULTACIJOS

(psichologo kabinete įstaigoje)

KITO DARBO LAIKO PASKIRSTYMAS

(duomenų ir dokumentų tvarkymas, rekomendacijų

rengimas, pasirengimas susirinkimams, užsiėmimams

grupėse ir jų vedimas, psichologinių – pedagoginių

problemų ugdymo įstaigoje tyrimas, konsultavimasis su

kolegomis)

Pirmadienis 8.00 – 12.00 val. 7.00 – 8.00 val.

16.00 – 19.00 val.

Antradienis ------------------ --------------------

Trečiadienis 8.00 – 12.00 val. 7.00 – 8.00 val.

Ketvirtadienis 14.10 – 17.10 val. 17.10 – 19.10 val.

Penktadienis ----------------- --------------------

EIL.

NR.

VEIKLOS KRYPTIS VEIKLA, DARBO FORMOS LAIKOTARPIS

Organizacinė veikla Veiklos 2022 – 2023 m. m. planavimas. Rugpjūčio mėn.

Veiklos ataskaitos rengimas. Birželio mėn.

1. 1. KONSULTAVIMAS

1.1 Individualios 

konsultacijos vaikams, 

turintiems 

psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi 

problemų.

Priešmokyklinio/ikimokyklinio/ankstyvojo

ugdymo vaikų psichologinė ugdomoji – korekcinė

veikla vyksta piešimo, žaidimo, lipdymo sesijų

metu. Saugioje ir priimančioje aplinkoje aptariami

vaikui svarbūs klausimai, svarstomos pasirinkimų

ir prisitaikymo alternatyvos.

Rugsėjo – birželio

mėn.

1.2 Individualios 

konsultacijos SUP 

turintiems vaikams.

Terapiniai užsiėmimai. Rugsėjo – gruodžio

mėn.
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1.3 Mokytojų 

konsultavimas

Santykiai su mokytojais, efektyvių ugdymo,

geresnio ryšio su vaiku kūrimo grupėje būdų

paieška, bendradarbiavimas su kolegomis,

ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Rugsėjo – birželio

mėn.

1.4 Tėvų konsultavimas Tarpusavio santykiai šeimoje, vaiko raidos

ypatumai, amžiaus ir psichosocialinės krizės,

auklėjimo klausimai, tinkamų ribų nustatymas

vaikui.

Rugsėjo – birželio

mėn.

2. 2. ĮVERTINIMAS

Individualus vaiko 

įvertinimas

Vaiko psichologinis galių ir sunkumų įvertinimas,

siekiant paruošti rekomendacijas dėl vaiko

ugdymo(si) sunkumų, vaiko nukreipimo į tarnybas

arba centrus tolesniam vaiko ištyrimui.

Psichologinis vaiko įvertinimas, atliekant

pirminį/pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių

nustatymą.

Rugsėjo – birželio

mėn. (esant

poreikiui)

3. 3. PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA (pokalbiai, diskusijos, užsiėmimai ugdytiniams)

3.1 PUG Pasirengimo mokyklai (mokyklinio brandumo),

drausmės problemos.

Rugsėjo – birželio

mėn. (esant

poreikiui)

3.2 Ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse.

Darbas su vaikais, turinčiais ugdymo(si) sunkumų,

elgesio, emocinių, bendravimo problemų. 

3.3 Ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse.

Pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių tobulinimo

užsiėmimai.

Spalio – gegužės

mėn.

(esant poreikiui)

4. 4. TIRIAMASIS DARBAS

Pasirengimas tyrimui, jo

atlikimas, rezultatų 

pristatymas lopšelio-

darželio bendruomenei.

Naujai į ugdymo įstaigą atėjusių ugdytinių

adaptacijos stebėjimas. Naujai įstaigą lankančių

ugdytinių tėvų anketinė apklausa.

Užsakomieji tyrimai pagal individualų mokyklos

administracijos poreikį, užsakymą.

Rugsėjo – spalio

mėn.

Rugsėjo – birželio

mėn. (esant

poreikiui)

5. 5. DALYVAVIMAS GEROVĖS KOMISIJOS DARBE

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.

Psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį ir

pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą

(išvadų rengimas Marijampolės PPT).

Mokytojų, mokytojų padėjėjų ir ugdytinių tėvų

konsultavimas dėl darbo su vaikais, turinčiais

ugdymosi sunkumų.

Vaikų elgesio ir veiklos stebėjimas užsiėmimų

metu. Rekomendacijų pedagogams, tėvams

rengimas.

1k./2 mėn.

Rugsėjo – birželio

mėn. (esant

poreikiui)

Rugsėjo – birželio 

mėn. (esant 

poreikiui)
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Psichologinė pagalba ugdymosi sunkumų

turintiems ugdytiniams.

Psichologinės pagalbos teikimas lopšelio-darželio

bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu. 

Rugsėjo – birželio

mėn. (esant

poreikiui)

Rugsėjo – birželio

mėn. (esant

poreikiui)

Rugsėjo – birželio

mėn. (esant

poreikiui)

6. 6. PSICHOLOGINIS ŠVIETIMAS

6.1 Lopšelio-darželio 

pedagogams

Pranešimas “Psichologinis atsparumas mokytojo

profesinėje veikloje”.

Paskaitos – diskusijos, pranešimai vaiko raidos

psichologijos, pedagoginės ir socialinės

psichologijos klausimais.

Pedagogų bendruomenės švietimas smurto,

savižudybių prevencija ir psichologinių krizių

įveikimo klausimais.

Pedagogų švietimas aktualiomis temomis.

Rugsėjo – birželio

mėn. (esant

poreikiui)

6.2 Ugdytinių tėvams Tėvų švietimas pagal administracijos ar grupės

mokytojų užsakymą temomis.

Tėvystės įgūdžių mokymo grupė ugdytinių 

tėvams“Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai”.

Pranešimas naujai į darželį atvykstančių vaikų

tėvams “Pradedu lankyti darželį”

Rugsėjo – birželio

mėn.

(esant poreikiui)

Kovo - balandžio

mėn.

Birželio mėn.

(esant poreikiui)

6.3 Ugdytiniams Emocijų valdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo bei

tobulinimo užsiėmimai „Emocijų metamorfozės“.

Pasaulinė psichinės sveikatos diena „Dalinkimės

gera nuotaika ir šypsena “ – kūrybinės dirbtuvės.

Rugsėjo – birželio

mėn.

(esant poreikiui)

Spalio mėn.

7. 7. METODINĖ VEIKLA

Pasiruošimas konsultacijoms, seminarams,

pranešimams.

Dalyvavimas miesto psichologų metodinio būrelio

veikloje, konsultavimasis su kolegomis dėl atskirų

atvejų.

Dalyvavimas Psichologinio švietimo dienose

(užsiėmimų ugdytiniams vedimas) savivaldybės

ugdymo įstaigose.

Rugsėjo – birželio

mėn.
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Bendradarbiavimas su kitų miesto ugdymo įstaigų

ir PPT psichologais, pasidalinimas patirtimi.

Informacijos, reikalingos darbui su vaikais, jų

tėvais ir pedagogais, rinkimas ir kaupimas.

Informacijos psichologinėmis temomis parengimas

ir talpinimas lopšelio-darželio internetiniame

puslapyje.

Seminarų psichologine tematika vedimas

savivaldybės, apskrities pedagogams.

8. 8. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, SAVIŠVIETA

Mokymų, seminarų, konferencijų lankymas.

Psichologinės literatūros studijavimas. Įgytos

patirties diegimas praktiniame darbe.

Rugsėjo – birželio 

mėn.

NUMATOMI REZULTATAI:

Įgyvendinant 2022 – 2023 m. m. psichologo veiklos plane numatytas priemones, lopšelio – darželio

bendruomenei bus tikslingai teikiama psichologinė pagalba:

 Bus sudarytos palankios psichologinės sąlygos vaikams visapusiškai ugdytis ir augti;

 Bus suteikta kvalifikuota psichologinė pagalba vaikams, sprendžiant asmenybės ir ugdymosi problemas;

 Bus efektyvesnė komunikacija tarp pedagogų, pagalbą teikiančių specialistų bei ugdytinių tėvų, įgalinanti

siekti išsikeltų pagalbos tikslų ir rezultatų;

 Gerės psichologinis klimatas lopšelio – darželio bendruomenėje bei jos narių psichoemocinė savijauta.

___________________________

Edita Sabaliauskienė
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PATVIRTINTA

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ direktoriaus

2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-161 

(1.5.E)

SOCIALINIO PEDAGOGO

 VEIKLOS PLANAS

2022-2023 m. m.

Marijampolė

TIKSLAS:

 padėti ugdytiniams adaptuotis lopšelyje–darželyje, siekti vaiko gerovės, vykdant

ankstyvąją prevenciją, ugdyti socialinius gebėjimus, teikti reikalingas socialines paslaugas, 

sudarant

prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai ir integracijai.

UŽDAVINIAI:

 teikti socialinę, pedagoginę pagalbą ugdytiniams, bendradarbiaujant su ugdytinio šeima,

grupių mokytojomis;

 skatinti individualią vaiko emocinę raidą bei pozityvią sąveiką su suaugusiais, 

bendraamžiais;

 padėti įveikti  adaptacijos sunkumus;

 rūpintis ugdytinių socializacija, užimtumu ir saviraiška;

 ugdyti ugdytinių socialinius bei gyvenimo įgūdžius, diegiant vertybines nuostatas;

 vertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo ir

saugumo užtikrinimo sunkumais;

  vykdyti šviečiamąjį informacinį darbą, kuriant saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką.

 vykdyti prevencinę veiklą lopšelyje- darželyje;

 lavinti savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domėtis socialinėmis inovacijomis, lankyti

seminarus.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS 2022-2023 M.M. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

1. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė

Darbo formos ir būdai Laikotarpis

Duomenų kaupimas:

 Atvejų fiksavimas konsultacijų ir atvejų registracijos žurnale, 

formose;

  Informacijos (iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų ir kt.)

apie vaiko socialinę situaciją bylose kaupimas, sisteminimas;

Mokslo metų 

eigoje
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  Atliktų tyrimų, metodinės literatūros bei teisės aktų kaupimas, 

sisteminimas.

Informacijos analizė:

 Individualus pokalbis (konsultacija), individualių atvejų analizė;

 Situacijos analizė, elgesio vertinimas;

 Anketavimo metu surinktos informacijos analizė;

 Literatūros šaltinių, teisės aktų analizė.

2. Individualus darbas su ugdytiniais

Darbo formos ir būdai Laikotarpis

 Konsultacijos, individualūs pokalbiai su socialinių problemų 

turinčiais vaikais:

 Darbas su socialinės adaptacijos, elgesio problemų turinčiais 
ugdytiniais,

siekiant užtikrinti sėkmingą jų adaptaciją lopšelyje-darželyje;

 Darbas su ugdytiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, 
kuriems

PPT rekomenduota socialinio pedagogo pagalba;

 Pagalba ugdytiniams bei jų tėvams, sprendžiant iškilusias problemas;
 Kitos pagalbos priemonės socialinių problemų turintiems 

ugdytiniams:

 Elgesio korekcija;

 Darželio lankomumo kontrolė;

 Gyvenimo, socialinių, bendravimo įgūdžių ugdymas;

 Šviečiamasis, informacinis darbas;

 Ugdytinio atstovavimas, dalyvavimas apklausose lopšelyje-
darželyje,

teisėsaugos ir kitose institucijose ginant jo teises.

Mokslo metų 

eigoje

3. Pagalba ugdytinių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams

Darbo formos ir būdai Laikotarpis

 Individualūs pokalbiai, konsultacijos;

 Informacijos apie vaiko elgesį, pasiekimus, lopšelio-darželio 

lankymą ir pan. teikimas telefonu, raštu;

 Pagalba ir konsultacijos šeimoms, kurioms reikalinga socialinė 

parama;

 Dalyvavimas tėvų susirinkimuose, sprendžiant įvairias problemas;

 Šviečiamasis, informacinis darbas.

Mokslo metų 

eigoje

4. Bendradarbiavimas su grupių mokytojomis, specialistais

Darbo formos ir būdai Laikotarpis

 Iškilusių problemų su ugdytiniu aptarimas, analizė, veiksmingų 

ugdymo

būdų, sprendimų paieška kartu su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

mokytojomis, lopšelio-darželio specialistais;

 Netinkamo elgesio ugdytinio stebėjimas veiklose;

 Rekomendacijų teikimas dėl ugdytinių ( pagal problemą ir poreikį);

 Šviečiamoji veikla: paskaitos, pokalbiai, diskusijos aktualiais 

klausimais

Pagal poreikius

Mokslo metų 

eigoje
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veiklose;

 Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis ieškant efektyvių 

problemų

sprendimo būdų bei pagalbos teikimo formų.

5. Socialinių paslaugų teikimas

Darbo formos ir būdai Laikotarpis

 Socialinių paslaugų poreikio analizė, dokumentų ir individualių 

atvejų analizė;

 Socialinės paramos: ugdytinių nemokamo maitinimo, aprūpinimo 

mokinio

reikmenimis, koordinavimas;

 Nemokamo maitinimo duomenų suvedimas į SPIS sistemą;

 Išteklių, būtinų vaiko ir šeimos poreikių patenkinimui, gavimo 

inicijavimas.

 Informacijos teikimas apie paslaugų gavimo alternatyvas 

ugdytiniams,

ugdytinių tėvams.

Pagal poreikius

Mokslo metų 

eigoje

6. Prevencinė veikla

Darbo formos ir būdai Laikotarpis

 Socialinių, gyvenimo įgūdžių užsiėmimai priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams (temos pagal poreikį, 

aptarus su grupės mokytoja);

 Pokalbiai, užsiėmimai patyčių ir smurto prevencijos temomis, filmų 

peržiūra ir aptarimas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

grupėse;

 Iniciatyva Europos judrumo savaitei tema „Žingsniuokime kartu“, 

priešmokyklinėse grupėse;

 Tolerancijos dienos 2022 organizavimas;

 Rytmetys Tarptautinei korupcijos dienai paminėti ( 

priešmokyklinėms grupėms)

 Kovo mėnuo – „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“ 

organizavimas;

Mokslo metų 

eigoje.

Rugsėjo mėn. 

IIIsav.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

I sav.

Kovo mėn.

7. Projektinė veikla

Darbo formos ir būdai Laikotarpis

 Sveikatinimo projekto „Kai judėsi sveikas augsi“ įgyvendinimas.

 Konsultavimas  įgyvendinant aplinkosauginį projektą „Gamta mūsų 

namai“ 11 priešmokyklinėje grupėje.

 Prevencinis projektas „Šypsausi ir augu“ pateikimas ir 

įgyvendinimas

 Projektų paraiškų pateikimas.

Rugsėjo-

gruodžio mėn.

Rugsėjis-

gruodis

IIm.m.pusmetis

8. Tiriamoji veikla

Darbo formos ir būdai Laikotarpis
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 Grupės ugdytinių, tėvų ar bendruomenės tyrimas, atsižvelgiant į 

iškilusią aktualią problemą.

Mokslo metų

eigoje

9. Šviečiamoji, metodinė veikla

Darbo formos ir būdai Laikotarpis

Šviečiamoji veikla:

 Pranešimai tėvų susirinkimuose;

Metodinė veikla:

  Dalyvavimas miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio 

veikloje;

 Seminarų, mokymų, konferencijų lankymas;

 Plakatų, lankstinukų, informacinių stendų rengimas aktualiais 

klausimais;

 Socialinio pedagogo veiklos patirties sklaida;

 Metodinės literatūros paieška, kaupimas, analizė;

Mokslo metų 

eigoje

1k./mėn.

Mokslo metų 

eigoje

10. Darbas komisijose, komandose, darbo grupėse

Darbo formos ir būdai Laikotarpis

 Komandinis darbas su lopšelio-darželio administracija, pedagogais, 

kitais

įstaigos darbuotojais;

  Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje;

 Dalyvavimas veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veikloje;

 Dalyvavimas vidaus kontrolės politikos grupėje;

 Dalyvavimas kitose darbo grupėse.

 Informacijos teikimas interneto svetainėje;

 Įstaigos tarybos narė;

 Darbas Marijampolės Švietimo taryboje

Mokslo metų 

eigoje

11. Ryšių su socialiniais partneriais palaikymas

Darbo formos ir būdai Laikotarpis

 Individualūs pokalbiai;

 Dokumentų analizė;

 Informavimas apie probleminę situaciją;

 Informacijos sklaida apie Lietuvoje ir Marijampolėje veikiančias 

įstaigas bei organizacijas, galinčias teikti pagalbą;

 Konsultavimasis ir bendradarbiavimas su kitais specialistais, 

siekiančiais

vaiko gerovės.

Pagal poreikius

Mokslo metų 

eigoje

Pastaba: veiklos planas gali keistis pagal susidariusią situaciją

Socialinė pedagogė                                                                                      Živilė Sajatauskienė
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2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-161 

(1.5.E)

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽELMENĖLIAI“

METINIS LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2022 – 2023 M.M.

1. Metinės veiklos 2022-2023 m.m.

plano pristatymas.

2. Vaikų lopšelio-darželio

„Želmenėliai“ nuostatų pristatymas.

3. Marijampolės vaikų lopšelio-

darželio „Želmenėliai“ 2023-2025 metų

strateginio veiklos plano pristatymas.

4. Dėl tėvų kandidatų delegavimo į

komisijos narius Marijampolės vaikų

lopšelio-darželio „Želmenėliai“

direktoriaus pareigoms eiti.

5. 1,2 procento pajamų mokesčio lėšos

už 2020 metus.

6. Naujų edukacinių ir sportinių erdvių

rūsyje įrengimas

2022 m. rugsėjis

2022 m. rugsėjis

2022 m. lapkritis

2022 m. lapkritis

2022 m. lapkritis

2022 m. lapkritis

1. Lopšelio-darželio materialiniai ir 

finansiniai ištekliai, racionalus jų 

panaudojimas.

2. Direktorės, R. Maksimavičienės, metų

veiklos ataskaita. Metų veiklos užduotys, 

rezultatai ir rodikliai. 

2023 m. vasaris

2023 m. vasaris

1. Lopšelio-darželio darbas vasaros 

laikotarpiu.

2. 2022-2023 m. m. veiklos plano 

įgyvendinimo analizė: sėkmės ir nesėkmės.

3. Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“

veiklos kokybės įsivertinimas.

4. Darbuotojų veiklos ataskaitos už 

2022-2023 m. m. Pedagoginių darbuotojų, 

jų profesinių kompetencijų įsivertinimas 

bei tobulinimas.

2023 m. gegužė

2023 m. gegužė

2023 m. gegužė

2022 m. gegužė

    Tarybos pirmininkė                                                                                Nida Kmieliauskienė
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2022-2023 M.M  VAIKŲ  SAVIRAIŠKOS POREIKIŲ TENKINIMO PLANAS

Tikslas: padėti vaikams tenkinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos ir pilietiškumo poreikius, 

formuoti iniciatyvią, pokyčiams pasiruošusią asmenybę.

Uždaviniai:

1.Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą.

2.Plėsti kultūrinį akiratį, meninį skonį, kūrybiškumą.

ŠVENTĖS

Eir.

Nr.

Veiklos turinys Data Vykdytojai

1. Rugsėjo 1-osios šventė 2022-09-01 Vilija Bilinskienė

2. Iniciatyva Europos judrumo 

savaitei tema  

„Žingsniuokime kartu“ 

priešmokyklinėse grupėse

2022-09 Lina Bendaravičienė

Nida Kmieliauskienė

3. Derliaus šventė

„Rudenėlio gėrybės“

2022-10 Grupįų auklėtojos

Meninio ugdymo pedagogė

4. Mokytojo diena 2022-10-05 Vilija Bilinskienė

5. Pažintinė išvyka 2022-10 Lina Kaleinikovienė

6. Žibintų šventė 2022-11 Pedagogai

7. Advento susikaupimo 

rytmetis. Advento vainikas

2022-12 Vilija Bilinskienė

Lina .Kaleinikovienė

8. Patyriminės veiklos savaitė 2022-11 Erika Kvietinskienė

Pedagogai

9. Tėvų švietimas. Grupių tėvų 

susirinkimų metu –„Įtraukusis

ugdymas: visi skirtingi, bet 

visi reikalingi“

2022-11 Daiva Muckuvienė

10. Tolerancijos dienos 2022 

organizavimas

2022-11 Živilė Sajatauskienė

Edita Sabaliauskienė

11. Rytmetys Tarptautinei 

korupcijos dienai paminėti

2022-12 Živilė Sajatauskienė

12. Kalėdų  šventės 2022-12 Vilija Bilinskienė

Pedagogai
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13. Pilietinė iniciatyva „Atmintis 

gyva, nes liudija‘

2023-01-13 Pedagogai

14. Vasario 16-oji 2023-02-15 Visi pedagogai

15. Kovo mėnuo-„Sąmoningumo 

didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ“

2023-03 Pedagogai

Živilė Sajatauskienė

16. Saugaus eismo savaitė 2023-04 Pedagogai

17. Velykos 2023-04-11 V. Bilinskienė

18. Renginys „Kamuolio diena“ 2023-05 E. Baranauskienė

R. Vaiginienė

19. Pažintinė išvyka 2023-05 L. Kaleinikovienė

20. Atvirų durų renginys būsimų 

darželinukų tėvams

2023-05 Vilija Bilinskienė

Pedagogai

21. Šeimų šventės 2023-05 Vilija Bilinskienė

Pedagogai

PROJEKTAI

Eil.Nr. Veiklos turinys Data Vykdytojai

1. Sveikatingumo projektas „Kai judėsi –sveikas

augsi“

2022-09-

2022-12

Pedagogai

Daiva Mašalaitienė

Nida Talačkienė

2. Prevencinis projektas „Šypsausi ir augu“ 2022-09-

2022-12

Pedagogai

2. Projektas „Noriu pažinti pasaulį“ 2022-2023 Renata Radzevičienė

Neringa Mikaitienė

3. Kalbos ugdymo projektas „Garsų 

karalystėje“.

2023-03 Daiva Muckuvienė

Vilija Bilinskienė

4. Projektas „Teatro dienos“ 2023-03 Daiva Mašalaitienė

Nida Talačkienė

5. Kultūrinių –higieninių įgūdžių formavimas Pedagogai

6. Projektas „Spalvota savaitė“ 2023-04 E.Baranauskienė

Pedagogai

PARODOS

Eil.Nr. Veiklos turinys Data Vykdytojai

1. Paroda „Kalėdų belaukiant“ 2022-12 R. Radzevičienė

2. Paroda „Mano Lietuva“ 2023-03 Grupių auklėtojos

Vaikai

Parengė: meninio ugdymo pedagogė Vilija.Bilinskienė
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PATVIRTINTA

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ direktoriaus

2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-161 

(1.5.E)

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽELMENĖLIAI”

LOGOPEDĖS DAIVOS OZARINSKIENĖS

METINIS VEIKLOS PLANAS

2022-2023 m.m.

TIKSLAS:

• tobulinti ugdymo(si) kokybę, teikti kvalifikuotą ir kokybišką pagalbą vaikams, turintiems

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, padėti įveikti mokymosi sunkumus.

UŽDAVINIAI:

• Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

• Panaudojant optimalius, netradicinius mokymo(si) būdus ir metodus, koreguoti nustatytus

sutrikimus.

• Ugdyti vaikų pasitikėjimą, motyvaciją.

• Mokyti vaikus socialinio bendravimo įgūdžių, plėsti pažinimą, ugdyti kalbą, savarankiškumą,

vystyti gebėjimus.

• Tobulinti ryšius su pedagogais, tėvais ir kitais specialistais, teikti rekomendacijas bei pagalbą,

ieškoti įvairesnių bendradarbiavimo formų.

• Diegti naujoves, siekiant geresnių darbo rezultatų.

PRIORITETAS:

   Formuoti požiūrį, kad kalba - ne tik bendravimo, bet ir pažinimo įrankis.

Eil.

Nr.

Veiklos kryptis Priemonės Laikas Pastabos

1. Darbas su vaikais 1.Atlikti vaikų stebėjimą, išsiaiškinti ir 

įvertinti jų vystimosi savybes, remiantis

PPT išvadomis, tėvų anketomis, 

numatyti konkrečius tikslus ir 

uždavinius. 

2.Drauge su tėvais ir specialistų 

komanda, remiantis R. Ivoškuvienės, Z.

Mamonienės, O. Pečiulienės, V. 

Suveizdienės  „ Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų žymiai ir vidutiniškai 

neišsivysčiusios kalbos ugdymo“ 

programa, R. Ivoškuvienės, I. 

Kaffemanienės, V. Baranauskienės, I. 

Burneikienės, M. Makarovienės, A. 

Varkalevičienės „Sutrikusios raidos 

vaikų ikimokyklinio ugdymo gairių“ 

programomis, S. Denikytės, O. 

Pečiulienės „Vaikų, turinčių kalbos 

sutrikimų, orientavimosi erdvėje 

09 mėn.

09 mėn.

Pagal nustatytus

sutrikimus
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ugdymo vadovų“ programomis, 

sudaryti ugdymo programas.

3. Didelį dėmesį skirti vaikų 

savarankiškumo ugdymui: valgymui, 

prausimuisi, rengimuisi, tualetui.

4. Vaikų motorikai ir sensorinių 

(klausos, regos, uoslės, skonio, 

lytėjimo) suvokimų lavinimui 

panaudoti įstaigos pojūčių kambarį.

5. Kalbinę medžiagą bei meninės 

kalbos užduotis parinkti pagal R. 

Perminienės, D. Urbonienės „ Noriu 

aiškiai kalbėti“ pateiktą metodiką.

6. Dirbti taikant naujus mokymo 

metodus: darbas su kompiuteriu, 

diktofonu, vaizdo kamera.

7. Siekiant spec. poreikių turinčių vaikų

integracijos į visuomenę, bendrauti su 

kitų įstaigų grupių vaikais, dalyvauti 

šventėse, programose, parodose, 

pasivaikščiojimo metu.

Visus 

mokslo 

metus

Visus 

mokslo 

metus

Visus 

mokslo 

metus

Visus 

mokslo 

metus

Visus 

mokslo 

metus

2. Bendradarbiavim-

as su kitais 

specialistais

1.Palaikyti glaudžius ryšius su 

specialiuoju pedagogu, socialiniu 

pedagogu, medikais, kitų įstaigų 

specelistais.

2.Sekti vaikų su negalia bendrą 

sveikatos stovį, atkreipti dėmesį į 

persirgtas ligas, jų sunkumą, 

liekamuosius reiškinius.

3. Dalyvauti tėvų 

susirinkimuose,individualiose 

konsultacijose.

Visus 

mokslo 

metus

Visus 

mokslo 

metus

Visus 

mokslo 

metus

Kiekvienais 

mokslo metais 

3. Kvalifikacijos 

kėlimas

1.Klausytis lektorių paskaitų 

Marijampolės Švietimo centre įvairiais 

spec.ugdymo klausimais.

2.Dalyvauti PPT rengiamose 

paskaitose.

3.Dalyvauti Marijampolės miesto 

logopedų metodinio būrelio veikloje.

4. Dalyvauti konferencijose, 

seminaruose, dalintis darbo patirtimi su

Marijamolės ir kitų miestų, užsienio 

logopedais, spec.pedagogais. Dalyvauti

projektuose.

5. Gautą medžiagą iš kursų, seminarų 

perteikti įstaigos pedagogams.

6. Dalyvauti VGK posėdžiuose.

Pagal 

grafiką

Pagal 

grafiką

Pagal 

grafiką

Visus 

mokslo 

metus

Visus 

mokslo 

metus

Kiekvienais 

mokslo metais 

bei metų eigoje 

pagal poreikius

4. Darbas su tėvais 1.Remiantis tėvų pasiūlymais sudaryti 

grupines ir individualias programas ir 

užtikrinti jų tęstinumą namuose.

09 mėn. Kiekvienais 

mokslo metais
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2.Kviesti tėvus į VGK  komisijos 

posėdžius.

3.Pramogos, šventės, projektai kartu su 

tėvais.

4.Kilus ginčytiniems atvejams dėl 

vaiko ugdymo, kartu su tėvais kreiptis į

mokyklos-daugiafunkcio centro VGK 

ugdymo komisiją ir PPT.

5.Įstaigos specialistų „atvirų durų“ 

savaitė: spec.pedagogo, logopedo, 

surdopedagogo, tiflopedagogo, 

socialinio pedagogo, psichologo, 

judesio korekcijos pedagogo 

individualios konsultacijos tėvams, 

bendravimas ir bendradarbiavimas su 

tėvais kompiuterio, vaizdo kameros 

pagalba. 

6.Darbas komandoje 

(bendradarbiavimas su tėvais ir kitais 

specialistais, grupių auklėtojomis, 

metodinės pagalbos teikimas, ugdymo 

programų koregavimas).

7.Supažindinti tėvus su pasiektais 

rezultatais ir numatyti tikslus kitiems 

mokslo metams.

Pagal 

reikaling-

umą

Visus 

mokslo 

metus

Visus 

mokslo 

metus

Pagal 

grafiką

Pagal 

grafiką

Mokslo 

metų 

pabaigoje
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