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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Rietavo lopšelio-darželio 2016-2017 mokslo metų veiklos planas parengtas atsižvelgus į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų 
strategiją, Lietuvos pažangos strategiją ,,Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepciją, strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, 
bendruomenės poreikius. Šis planas  nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 
vykdyti.  Planu siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Rietavo 
savivaldybės gyventojų ugdymo(si) poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai 
naudoti švietimui skirtus išteklius.  
 
2. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis parengtas Rietavo lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa, ŠMM 
patvirtintomis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programomis (Kūrybinio-kompleksinio programa „Vėrinėlis“, 
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa). Į ugdymo turinį papildomai integruojamos įvairios metodinės rekomendacijos bei 
programos („Ankstyvojo ugdymo vadovas“, „Po tėviškės dangum“ ir kitos), rengiamos individualios programos specialiųjų poreikių 
vaikams.  
 
3. Planą įgyvendins Rietavo lopšelio-darželio administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, 
nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.  
 
II. MISIJA: 
 
Rietavo lopšelis-darželis – tai įstaiga, kuri organizuoja ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tenkindama ugdytinių 
poreikius, sudarydama sąlygas bendražmogiškų vertybių atsiskleidimui, laisvos, kūrybiškos, savimi pasitikinčios asmenybės 
ugdymui(si), užtikrindama saugią ir sveiką aplinką vaikams ir darbuotojams. 
 
III. VIZIJA: 
 
Moderni, demokratijos principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį 
paveldą švietimo įstaiga. 
 
 
 
 



IV. 2015-2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 
4.  2015-2016 m. m. ugdymo paslaugos buvo teikiamos 195 vaikams, veikė 3 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio 
ugdymo grupės. Ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas organizuojamas remiantis Rietavo lopšelio-darželio ugdymo programa, 
priešmokyklinis ugdymas – vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“.  

Veiklos programoje prioritetinėmis sritimis buvo pasirinktos: 
 išlaisvintas kūrybingumas visose ugdymo kompetencijose,  
etninės kultūros plėtojimas,  
saugios emocinės ir fizinės aplinkos kūrimas. 
Šių sričių plėtojimui iškeltas metinis tikslas ir numatytos priemonės keturių uždavinių įgyvendinimui. 

  Vykdant pirmąjį veiklos plano uždavinį - užtikrinti sėkmingą veiklos ir ugdymo proceso organizavimą – 2015/2016 m. m. 
didelis dėmesys buvo skirtas priešmokykliniam ugdymui. Priešmokyklinio ugdymo grupėse pradėta dirbti naudojant integruotą 
mokymosi priemonių komplektą, parengtą pagal naują Priešmokyklinio ugdymo programą - OPA PA! OPA PA“. Savo patirtimi, 
dirbant su šia medžiaga, PU pedagogės pasidalijo metodiniame pasitarime. Toliau sėkmingai vyko bendros sveikatos dienos.  
 Vykdant antrąjį uždavinį - įtraukti tėvus ir socialinius partnerius į ugdymo proceso veiksmingą įgyvendinimą – be jau 
tradicinių renginių – Rugsėjo 1-osios šventės, Kalėdų, Užgavėnių, Velykų švenčių, Adventinio turgelio – įstaigoje vyko Inkilų kėlimo 
šventė „Paukšteliai, namo!“. Tėveliai ir seneliai aktyviai gamino inkilus, o šventės metu padėjo juos įkelti į lopšelio-darželio 
teritorijoje esančius medžius. Aktyviai dalyvauta Mykolinių renginiuose. Džiaugiamės aktyviu įsijungimu į akciją „Dovanoju 
darželiui našlaitę“, kurios metu didelį gėlyną apsodinome dovanotomis našlaitėmis. Noriai šeimų nariai dalyvavo projekte „Augu su 
knyga“. Pasakas vaikams sekė, knygeles skaitė močiutės, seneliai, broliai, sesutės, įstaigos darbuotojai. Lopšelio-darželio pedagogams 
M. K. Oginskio „Priesakus sūnui“ skaitė ir apie Oginskių ženklus Rietave ir Europoje pasakojo Rietavo Oginskių kultūros ir istorijos 
muziejaus direktorius V. Rutkauskas. 
 Trečiąjį uždavinį - sudaryti palankias sąlygas kiekvieno vaiko ir pedagogo kūrybiškumui skleistis – vykdydami, organizavome 
Teatro dienas, „Gėlyčių“ grupė vykdė projektą „Kūrybiškumo ir aplinkos pažinimo skatinimas netradicinėmis priemonėmis“, 
pažymėjome Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventes, organizavome Rudenėlio šventę ir rudens gėrybių parodėlę.  
 Siekdami užtikrinti veiksmingą įstaigos funkcionavimą – toks ketvirtasis numatytas tikslo siekimo uždavinys – didelį dėmesį 
skyrėme 2016 m. biudžeto formavimui, darbuotojų saugių darbo sąlygų užtikrinimui, finansinės apskaitos dokumentų tvarkymui. 

2015 m. gruodžio 3 d. įstaigoje vyko seminaras „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos planavimas“, kurį vedė Sveikatos 
mokymo ir ligų prevencijos centro lektorė D. Sabaliauskienė.2016 m. vasario – balandžio mėn. vyko antrasis 40 val. seminarų ciklas 
„Mokykla auklėjantiems vaikus“, kurį vedė Plungės PPT psichologė B. Žiūraitienė.  

Kartu su ugdytiniais įstaiga prisidėjo prie aplinkos kokybės gerinimo, dalyvaudama Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, 
VšĮ ,,Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB ,,Atliekų tvarkymo centras“ organizuojamoje panaudotų 
nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių bei nebenaudojamos buitinės technikos ir elektronikos surinkimo projekte 
,,Mes – rūšiuojam“ bei konkurse „Kamštelių vajus“. 

 
5. Analizuojant 2015-2016 m. m. veiklą, išryškėjo šie lopšelio-darželio privalumai, trūkumai, galimybės ir grėsmės: 
 



Privalumai 
• Įstaigos darbuotojai įgiję aukštas kvalifikacines 
kategorijas: iš 25 pedagogių –14 pedagogių (56 %) - vyr. 
auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 10 (40 %) pedagogių - 
auklėtojos-metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Abiems įstaigos 
vadovams suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija. 
• Ugdomoji veikla vykdoma pagal Rietavo lopšelio-darželio 
programą. 
• Puoselėjamos jau esamos ir kuriamos naujos tradicijos. 
• 2006 m. atlikta lopšelio-darželio pastato renovacija,  2010 
m., pasinaudojant ES lėšomis, įgyvendintas projektas „Rietavo 
lopšelio-darželio modernizavimas“. 
• Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. veikia pailginto darbo grupė. 
• Paramos lėšos naudojamos įstaigos reikmėms. 
• Sukurtas lopšelio-darželio puslapis socialiniame 
tinklalapyje Facebook. 

Trūkumai 
• Nepakankamas kai kurių įstaigos bendruomenės narių 
atvirumas pokyčiams. 
• Per maži buhalterio, kiemsargio, logopedo etatai. 
• Lauko žaidimų aikštelės neatitinka aktyvaus vaikų 
judėjimo poreikio. 
• Nepakankami ryšiai su ugdytinių tėvais. 
• Trūksta patalpų: nėra sporto salės, maža patalpa 
buhalterijai. 
• Trūksta specialiųjų pedagogų, neteikiama kvalifikuota 
psichologinė pagalba. 
• Neskiriama lėšų auklėtojų padėjėjų kvalifikacijai kelti. 
• Nepakankamai informatyvi internetinė įstaigos svetainė 
www.rietavodarzelis.lt 
 

 

Galimybės 
• Bendradarbiavimo su tėvais aktyvinimas. 
• Partnerystės ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas. 
•  Efektyvesnis informacinių technologijų naudojimas. 
• Teritorijos sutvarkymo plano paruošimas. 
• Darbuotojų atvirumo pokyčiams skatinimas. 
• Tikslingas darbuotojų profesinis tobulėjimas. 
• Įstaigos įvaizdžio stiprinimas. 
 

Grėsmės 
• Nepakankamos įstaigos išlaikymui skiriamos lėšos. 
• Augančios paslaugų kainos. 
• Maži aplinkos personalo, buhalterio, slaugytojo, 
pavaduotojo ūkio reikalams, atlyginimai. 
• Blogėjanti pastatų būklė. 
• Nemažėja remtinų šeimų skaičius. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. 2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 
 
6. Prioritetinėmis sritimis 2016-2017  mokslo metų programai pasirinktos tos, kurias labiausiai išryškino įvairios apklausos ir tyrimai:  

Ø Išlaisvintas kūrybingumas visose ugdymo kompetencijose 
Ø Etninės kultūros plėtojimas 
Ø Saugios emocinės ir fizinės aplinkos kūrimas 

 
VI. TIKSLAS  
Siekti ugdymo(si) kokybės,  tobulinant ugdymo(si) procesą ir ugdymo(si) turinį, įtraukiant į vaikų ugdymą(si) tėvus, kuriant 
edukacines aplinkas, tobulinant darbuotojų profesines kompetencijas. 
 

  Uždaviniai: 
1.1.  Gerinti ugdymo kokybę, užtikrinant sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, orientuojantis į vaiką ir jo poreikius, plėtojant 

projektinę veiklą. 
1.2.  Plėtoti lopšelio-darželio ir šeimos partnerystę, ieškoti įvairesnių kūrybiškumo išraiškų ir jas įgyvendinti. 
1.3.  Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, stiprinti vaikų sveikatą, taikyti patrauklius veiklos metodus, būdus ir priemones. 
1.4. Užtikrinti veiksmingą įstaigos funkcionavimą. 
 

Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojas  Partneriai Data Ištekliai Laukiami rezultatai Atsiskaitomybė 

1.1.1. Metodinės  veiklos 
organizavimas  
 

Pavaduotoja 
ugdymui 
V. Jonušienė 

Lopšelio-
darželio 
pedagogės 
 

Pagal 
numatyto 
plano 
terminus  

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Užtikrinti metodinį 
ir dalykinį 
pedagogų 
bendradarbiavimą 
bei dalytis gerąja 
patirtimi 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.1.1.1.
. 

Atvira veikla  
„Gebėjimas orientuotis 
erdvėje ir laike“ 

Auklėtoja 
R. Gudauskaitė 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė, 
„Bitučių“ grupė 

2016 m.  
lapkričio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus lavinamas 
vaikų supratimas 
apie laiką ir juos 
supančią erdvę 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.1.1.2.
. 

Atvira veikla  
„Netradicinių 
priemonių 
panaudojimas skatinant 
vaikų fizinį aktyvumą“ 

Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogė  
R. Gudauskienė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 „Ežiukų“ 
priešmokyklinio 
ugdymo grupė 

2017 m.  
vasario 
mėn.  

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Stiprinama vaikų 
sveikata ir 
skatinamas fizinis 
aktyvumas. Vaikai 
patirs judrių 
žaidimų džiaugsmą 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 
 
 



1.1.1.3. Atvira veikla  
„Ko moko smulkioji 
tautosaka ir pasaka?" 

Auklėtoja  
B. Valdžienė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė, 
„Paukščiukų“ 
grupė 
 

2017 m.  
kovo mėn.  

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai susipažins 
su patarlėmis, 
priežodžiais, 
mįslėmis, 
greitakalbėmis, 
skaičiuotėmis. Bus 
turtinamas vaikų 
žodynas   

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.1.1.4. Atvira veikla „Lietuvių 
liaudies žaidimų 
reikšmė vaikų 
kasdienėje veikloje“ 

Auklėtoja  
I. Jokubaitytė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė, 
„Meškiukų“ 
grupė 

2017 m. 
balandžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Skatinamas fizinis 
aktyvumas 
žaidžiant lietuvių 
liaudies žaidimus. 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.1.2. Prevencinė priemonė  
„Gatvėj būki atsargus, 
šito ragink ir kitus“ 

Pavaduotoja 
ugdymui 
V. Jonušienė, 
D. Daukšienė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

2016 m. 
rugsėjo – 
spalio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus mokomi 
saugaus elgesio 
gatvėje, 
supažindinami su 
saugaus eismo 
taisyklėmis 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.1.3. Pedagogų veiklos 
stebėsena  

Direktorė  
S. Steponavičiutė, 
pavaduotoja 
ugdymui 
V. Jonušienė 

Lopšelio-
darželio 
pedagogės 
 

Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Skatinamas 
auklėtojų 
kūrybiškumas, 
kokybiškas veiklos 
planavimas 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.1.4. Seminaras „Šventės, 
renginiai vaikams“ 

Direktorė  
S. Steponavičiutė, 
I. Bumblauskienė 

Lopšelio-
darželio 
pedagogės 
 

2016 m. 
lapkričio 
 3 d. 

MK lėšos Pedagogės pagilins 
žinias, kaip 
šiuolaikiškai 
organizuoti 
renginius, įvertins 
savo pliusus ir 
minusus 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.1.5. Kūrybinių ir darbo 
grupių veiklos 
plėtojimas 
 
 

Direktorė  
S. Steponavičiutė, 
pavaduotoja 
ugdymui 
V. Jonušienė 

Lopšelio-
darželio 
pedagogės 
 

Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Skatinamas 
darbuotojų 
atvirumas 
pokyčiams, 
tarpusavio 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 



bendradarbiavimas 
1.1.6. Bendruomenės 

projektas 
„Iš liaudies lobių 
skrynios“, skirtas 2017 
metams –Tautinio 
kostiumo ir Piliakalnių 
metams 

Direktorė 
 S. Steponavičiutė, 
pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė, 
grupių auklėtojos 
 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

Per metus Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus 
supažindinami su 
kraštovaizdžio 
išskirtinumu, 
tautinių rūbų 
margumu, 
plėtojamos 
nacionalinės 
kultūros išraiškos 
formos 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 
 
 

1.1.7. Bendruomenės 
projektas „Vakaro 
žvaigždelė“ 

Pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė, 
auklėtojos  
G. Vasiliauskė, 
J. Šuopienė,  
D. Šlimienė,  
V. Gedrimienė,  
meninio ugdymo 
mokytoja  
 R. Jasienė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

Per metus Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus akcentuojama, 
jog lopšinės - tai 
vienas iš būdų 
bendrauti su 
mažyliu, rodyti jam 
dėmesį, meilę, kurti 
malonią, saugią ir 
jaukią atmosferą  

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 
 
 

1.1.8. Grupių projektų 
vykdymas 

Pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė, 
grupių auklėtojos 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

Per metus Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus skatinamas 
vaikų 
kūrybiškumas, 
išradingumas, 
savarankiškumas, 
siekiant įtraukti ir 
šeimos narius 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.1.8.1. „Meškiukų“ grupės 
projektas „Žaiskim, ką 
senoliai žaidė“ 

Auklėtojos  
I. Jokubaitytė, 
I. Gudauskaitė  

„Meškiukų“ 
grupė  

Per metus Žmogiškieji 
ištekliai 

Bus puoselėjamos 
etninės kultūros 
vertybės, 
skatinamas fizinis 
aktyvumas 
žaidžiant lietuvių 
liaudies žaidimus. 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 



1.1.8.2. „Peliukų“ grupės 
projektas „Muilas geras 
ir naudingas, mums 
visiems jis reikalingas“ 

Auklėtoja  
A. Kuzmenkova  

„Peliukų“ grupė 2016 m. 
rugsėjo – 
gruodžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus 
pratinami 
savarankiškai 
laikytis asmens 
higienos. 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.1.8.3.
. 

 „Gėlyčių“ grupės 
projektas 
„Kūrybiškumo ir 
aplinkos pažinimo 
skatinimas 
netradicinėmis 
priemonėmis“ 

Auklėtojos 
K. Budžienė, 
G. Vasiliauskė 

„Gėlyčių“ grupė Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

Bus lavinama vaikų 
vaizduotė, 
mąstymas, atmintis. 
Ugdomas 
nuoširdumas, 
mandagumas, 
pagarba vienas 
kitam. 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 
 
 
 

1.1.8.4. „Kačiukų“ grupės 
projektas „Šypsenos“ 

Auklėtojos 
D. Daukšienė, 
R. Jovaišienė 

„Kačiukų“ 
grupė 

Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

Plėtojami glaudesni 
bendradarbiavimo 
su tėvais ryšiai 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 
 

1.1.8.5. „Paukščiukų“ grupės 
projektas „Šiandien 
žaidžiame kaip 
seneliai“ 

Auklėtojos  
B. Valdžienė, 
I. Gudauskaitė 

„Paukščiukų“ 
grupė 

Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

Sudaromos sąlygos 
vaikams pamatyti 
kuo įvairesnių 
liaudies meno 
darbų, ugdomas 
estetinis skonis 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 
 

1.1.8.6. „Kiškučių“ grupės  
projektas „Juda 
piršteliai,  bunda 
žodeliai“ 

Auklėtoja  
D.Šlimienė  

„Kiškučių“ 
grupė 

Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

Bus lavinama 
sakytinė vaikų 
kalba, panaudojant 
įvairias priemones: 
pirštelių žaidimus, 
dėliones ir kt. 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 

1.1.8.7. „Balionėlių“ grupės 
projektas „Naujas 
daiktų gyvenimas“ 

Auklėtojos  
V. Gliožienė, 
V. Meiženienė 

„Balionėlių“ 
grupė 

Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

Lavinama vaikų 
vaizduotė, išraiška, 
skatinamos 
netikėtos idėjos 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 

1.1.8.8. „Ežiukų“ grupės 
projektas „Noriu augti 

PU pedagogės  
R. Gudauskienė, 

„Ežiukų“ grupė Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai, 

Vaikai bus 
pratinami pajusti 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 



sveikas“ R. Jovaišienė tėvų parama savo fizinių 
gebėjimų ribas, 
plėsti žinias apie 
sveiką maistą 

 
 
 

1.1.8.9. „Bitučių“ grupės 
projektas „Aš ir gamta“ 

Auklėtojos 
R. Gudauskaitė, 
G. Vasiliauskė 

„Bitučių“ grupė Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

Ugdoma vaikų 
meilė gamtai, 
saugus elgesys 
gamtoje 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.1.9. Renginys, skirtas 
Vasario16-ąjai 

Direktorė  
S. Steponavičiutė 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

2017 m.  
vasario 
mėn. 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Plėtojama estetinė 
ir dorovinė vaiko 
pasaulėjauta 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.1.10. Renginys, skirtas Kovo 
11 –ąjai  
„Tautinių rūbų 
margumas“ 

Pavad. ugdymui  
V. Jonušienė 
Auklėtojos 
 R. Jovaišienė,  
B. Valdžienė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

2017 m. 
kovo mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus 
supažindinami su 
tautiniais rūbais, jų 
išskirtinumu 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.2.1. Šventinis – pramoginis 
rytmetis „Rugsėjo  
1-oji“ 

Pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė, 
mama Eglė 
Fabijonavičienė 

2016 m.  
rugsėjo 
mėn. 1 d. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai patirs 
teigiamų emocijų 
kartu su grupių 
draugais ir šeimos 
nariais. 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.2.2. Akcija 
 „Dovanoju darželiui 
narcizą, tulpę ir....“ 

Pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė, 
grupių auklėtojos  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

2016 m. 
spalio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 
 

Bus skatinamas 
noras puošti ir 
puoselėti lopšelio-
darželio aplinką 
 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.2.3. Adventinis turgelis  Auklėtojos 
R. Gudauskaitė, 
V. Meiženienė,  
D. Daukšienė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

2016 m. 
gruodžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

Atgaivinami 
lietuvių liaudies 
papročiai, įtraukiant 
į prieškalėdinį 
šurmulį vaikus, 
darbuotojus, 
tėvelius 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.2.4. Šv. Kalėdų stebuklai  Grupių auklėtojos, 
meninio ugdymo 

Lopšelio-
darželio 

2016 m. 
gruodžio 

Tėvų lėšos  Vaikai patirs daug 
džiugių emocijų ir 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 



mokytoja  
R. Jasienė 

bendruomenė, 
renginių vedėjai 

mėn. malonių staigmenų  

1.2.5. Tęstinis bendruomenės 
projektas 
„Augu su knyga“ 

Grupių auklėtojos  Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

Per metus Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 
 

Skatinamas vaikų 
noras domėtis 
knyga.  
Į projektą bus 
įtraukti šeimos 
nariai ir kiti 
socialiniai 
partneriai 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.2.6. Grupių tėvų 
susirinkimai,  
vakaronės 

Grupių auklėtojos Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus skatinamas 
vaikų – tėvų - 
pedagogų 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas.  
Tėvai bus 
supažindinami su 
grupės ir darželio 
veikla 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.2.7. Šeimos šventės grupėse Grupių auklėtojos Lopšelio-
darželio 
bendruomenė, 
ugdytinių 
tėveliai 
 
 
 

2017 m. 
gegužės 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Bus ugdoma 
pagarba ir meilė 
savo šeimai 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.2.8. „Lik sveikas, darželi“ Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogės, 
meninio ugdymo 
mokytoja 
R.Jasienė 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

2017 m. 
gegužės 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Daug teigiamų 
emocijų vaikams, 
tėvams ir 
pedagogėms 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 

1.3.1. Sveikatingumo dienų 
organizavimas,  fizinės 
veiklos formų  

Grupių auklėtojos  Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

Per metus  Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus tenkinamas 
noras aktyviai 
judėti, suprasti 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 



 judėjimo reikšmę 
žmogaus sveikatai 

 

1.3.2. Projektas  
„Sveiki dantukai –  
graži šypsena“ 
 

Direktorė  
S. Steponavičiutė, 
bendr. praktikos 
slaugytoja   
D. Cirtautienė 
 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

2016 m. 
rugsėjo – 
gruodžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Ugdomi 
ikimokyklinukų 
burnos higienos 
įgūdžiai, tėvams 
suteikiama žinių 
apie vaikų dantų 
priežiūrą ir t.t. 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 

1.3.3. Šventinis - pramoginis 
rytmetis 
 „Rudenėlio takeliu“ 

Meninio ugdymo 
mokytoja 
 R. Jasienė 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

2016 m. 
spalio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus turtinamos 
žinios apie rudenį, 
jo gėrybes, vaikai 
patirs džiugių 
emocijų 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 
 

1.3.4. Rudens gėrybių 
parodėlė  
„Rudenėlio turtai“ 

Grupių auklėtojos, 
pavaduotoja 
ugdymui 
V. Jonušienė 
 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

2016 m. 
spalio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

Bus skatinamas 
vaikų kūrybiškumas  
 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.3.5. Edukacinė išvyka į 
Rietavo Oginskių 
kultūros istorijos 
muziejų 

Pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė  
Priešmokyklinio 
ugd. pedagogės 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė, 
Rietavo 
Oginskių 
kultūros istorijos 
muziejus 
 

2016 m. 
rugsėjo –
spalio 
mėn.  

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus 
supažindinami su 
Rietavo krašto 
istorija. Ugdomas 
vaikų pilietiškumas 
ir patriotiškumas, 
atsakingumas už 
savo kraštą, tėviškę, 
šeimą 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 

1.3.6. Švarių rankų šokis Bendr. praktikos 
slaugytoja   
D. Cirtautienė, 
grupių auklėtojos 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

2016 m. 
spalio - 
gruodžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus ugdomi vaikų 
rankų higienos 
įgūdžiai,  
supažindinami su 
kosėjimo etiketu 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 
 

1.3.7. „Žiemos linksmybės“ Grupių auklėtojos, 
Pavaduotoja 
ugdymui  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

2017 m. 
sausio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus 
grūdinami, 
tenkinamas noras 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 



V. Jonušienė,  
V. Turskienė, 
V. Gliožienė  

aktyviai judėti 
lauke šaltuoju metų 
laiku  
 

1.3.8.  Užgavėnių šventė Meninio ugd. 
mokyt. R. Jasienė, 
V. Čirbienė, 
V. Kinderienė   

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

2017 m. 
vasario  
21 d. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Vaikai pajaus 
lietuvių liaudies 
papročių, tradicinių 
apeigų prasmę, 
patirs džiugių 
emocijų 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.3.9. „Kur Kazytė ir Kazys, 
ten vaikučių šurmulys“ 

Pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė, 
meninio ugd. 
mokyt. R. Jasienė, 
J. Šuopienė, 
direktorė  
S. Steponavičiutė 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

2017 m. 
kovo mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Bus skatinamas 
vaikų bendravimas, 
bendradarbiavimas, 
kūrybiškumas  

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.3.10. Dalyvavimas 
projektuose „Kamštelių 
vajus“, „Mes 
rūšiuojame“ 

Direktorė  
S. Steponavičiutė, 
pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė, 
grupių auklėtojos 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

Per metus Žmogiškieji 
ištekliai 

Skatinti 
bendruomenės 
narius rūšiuoti 
atliekas, jas 
kūrybiškai 
panaudoti, saugoti 
gimtojo krašto 
gamtą 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.3.11. Sveikatą stiprinančios 
mokyklos programos 
paruošimas 

Direktorė  
S. Steponavičiutė, 
bendr. praktikos 
slaugytoja   
D. Cirtautienė, 
grupių auklėtojos 
 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

Iki 2017 
m. 
 kovo 1 d. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Įsijungti į Sveikatą 
stiprinančių 
mokyklų judėjimą 

Mokytojų 
tarybos, įstaigos 
tarybos 
posėdžiuose 
 

1.3.12. Balandis – švaros 
mėnuo   

Pavad. ugdymui  
V. Jonušienė 
Grupių auklėtojos 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

2017 m. 
balandžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Bus ugdoma meilė 
ir pagarba supančiai 
aplinkai gamtai, 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 



vaikai bus mokomi 
saugoti ir tvarkyti 
aplinką 
 

1.3.13. Šventinis – pramoginis 
rytmetis  
„Velykėlės“ 

Grupių auklėtojos, 
L. Barsteigienė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

2017 m.  
balandžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Bus puoselėjamos 
lietuvių liaudies 
tradicijos, vaikai 
patirs džiugių 
emocijų  
 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.3.14. Susitikimas su Rietavo 
Mykolo Kleopo 
Oginskio meno 
mokyklos mokytojais ir 
moksleiviais 

Grupių auklėtojos, 
meninio ugdymo 
mokytoja  
R. Jasienė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė, 
Meno mokyklos 
mokytojai  
 

2017 m. 
gegužės 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Vaikams bus 
suteikta žinių apie 
muzikos 
instrumentų 
įvairovę 

Mokytojų 
tarybos posėdyje 
 

1.4.1. Strateginio plano 
ruošimas 

Direktorė 
S. Steponavičiutė 
 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

 

Iki 2016 
m. 
gruodžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus numatyti 
įstaigos veiklos 
tobulinimo 
reikalavimai, 
pasirinktos veiklos 
kryptys ir prioritetai 
 

Tarybos 
posėdžiuose, 
bendruomenės 
susirinkime 

1.4.2. Savivaldybės biudžeto  
ir mokinio krepšelio, 
įmokų už paslaugas, 
paramos lėšų tikslingas 
paskirstymas ir 
veiksmingas 
panaudojimas įstaigos 
tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimui 
 

Direktorė 
S. Steponavičiutė, 
vyr. buhalterė  
E. Srėbalienė, 
pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė,  
pavaduotoja ūkio 
ir kt. klausimais  
J. Ašmontienė 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

 

2016 - 
2017 m. 
m. 
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
biudžeto ir 
mokinio 
krepšelio 
lėšos 
 

Lopšelio-darželio 
veikla atitiks 
normatyvinių 
dokumentų 
reikalavimus 

Tarybos 
posėdžiuose 

1.4.3. Pedagogų tarifikacija, 
etatų sąrašų 
parengimas, 

Direktorė 
S. Steponavičiutė, 
vyr. buhalterė  

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

2016 m. 
rugsėjo 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Užtikrinamas 
darbuotojų darbo 
apmokėjimas 

Darbo tarybos 
posėdžiuose 



koregavimas  E. Srėbalienė 
 

1.4.4. Finansų kontrolė 
(stebėsena, 
klausimynai, 
ataskaitos)  

Direktorė 
S. Steponavičiutė, 
vyr. buhalterė  
E. Srėbalienė 
 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

2016 – 
2017 m.  

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Finansinė apskaita 
tvarkoma 
vadovaujantis 
apskaitos 
standartais, 
Vyriausybės 
nutarimais, finansų 
ministro įsakymais 

Darbo tarybos 
posėdžiuose 

1.4.5. 2017 m. biudžeto 
programos rengimas ir 
vykdymas 

Direktorė S. 
Steponavičiutė, 
vyr. buhalterė  
E. Srėbalienė 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

Per metus Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Lėšos naudojamos 
racionaliai ir 
tikslingai 
 

Mokytojų 
tarybos,  
Darbo tarybos 
posėdžiuose 

1.4.6. Darbuotojų saugos ir 
sveikatos dokumentų  
atnaujinimas 

Direktorė 
S. Steponavičiutė 
 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 
 

2016 - 
2017 m. 
m. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vykdomi 
Darbuotojų saugos 
ir sveikatos 
įstatymo 
reikalavimai  

Darbo tarybos 
posėdyje 

 
 
 
 
 

Atostogos  Prasideda  Baigiasi  
Rudens  2016-10-31 2016-11-04 
Žiemos (Kalėdų)  2016-12-27 2017-01-06 
Papildomos  2017-02-16 2017-02-17 
Pavasario (Velykų)  2017-04-10 2017-04-21 
Papildomos  2017-03-06 2017-03-10 
   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
VII. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ PASITARIMAI 
 
 

1. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai: 
 

Eil. 
Nr. 

Posėdžio tema Vykdytojas Data 

1. Darbo plano 2016 - 2017 m. m. sudarymas K. Budžienė 2016 m. rugsėjis 
2. Šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimo galimybių 

plėtojimas 
Tarybos nariai 2016 m. spalis 

3. Kvalifikacinių renginių iniciavimas įstaigoje Tarybos nariai Per metus 
4. Finansinių lėšų poreikis, jų panaudojimo prioritetai Tarybos nariai 2017 m. vasaris 
5. Mokslo metų veiklos aptarimas Tarybos nariai 2017 m. gegužė 

 
2. Lopšelio-darželio mokytojų tarybos posėdžiai: 

 
 

Eil. 
Nr. 

Posėdžio tema Vykdytojas Data 

1. 2016/2017 m. m. veiklos plano parengimas ir tvirtinimas S. Steponavičiutė, V. Jonušienė 2016 m. rugsėjis 
2. Kūrybiškumas – sėkmingos švietimo įstaigos prielaida  S. Steponavičiutė 2017 m. sausis 
3. Pozityvių santykių su tėvais formavimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje 
S. Steponavičiutė 2017 m. balandis 

4. 2016/2017 m. m. veiklos plano aptarimas, gairių naujiems 
mokslo metams numatymas 

S. Steponavičiutė, V. Jonušienė 2017 m. gegužė 

 
PRITARTA 
2016 m. rugsėjo mėn. 12 d. 
Rietavo lopšelio-darželio tarybos posėdžio  
protokoliniu nutarimu 
 


