
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 
PATVIRTINTA 

                                                                                             Rietavo lopšelio-darželio 
                                                                                                                                                    direktoriaus 2017 m. rugsėjo	14 d. 

                                                                                                                         įsakymu Nr. V-49 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Rietavo lopšelio-darželio 2017-2018 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. 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. 2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 
4.  2016-2017 m. m. ugdymo paslaugos buvo teikiamos 200 vaikų, 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 išliko tos pačios kaip ir praėjusiais mokslo metais: 
 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 - gerinti ugdymo kokybę, užtikrinant sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, 
orientuojantis į vaiką ir jo poreikius, plėtojant projektinę veiklą – didelis dėmesys buvo skirtas ugdymo proceso organizavimo 
atnaujinimui: priešmokyklinio ugdymo grupėse toliau dirbama naudojant integruotą mokymosi priemonių komplektą, parengtą pagal 
naują Priešmokyklinio ugdymo programą - OPA PA! OPA PA“. Dviejose ikimokyklinio ugdymo grupėse pradėta dirbti naudojant  
ikimokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektą „OPA PA draugai PI KA!“.  2016 m. lapkričio mėn. vyko seminaras „Šventės, 
renginiai vaikams“. Vykdyti du bendruomenės projektai: pirmasis - „Iš liaudies lobių skrynios“, skirtas 2017 metams –Tautinio 
kostiumo ir Piliakalnių metams, antrasis - „Vakaro žvaigždelė“, skirtas lopšinėms, kaip vienam iš būdų bendrauti su mažyliu, rodyti 
jam dėmesį, meilę, kurti malonią, saugią ir jaukią atmosferą.  Devyniose grupėse vykdyti projektai, kuriais buvo ugdomas vaikų 
kūrybiškumas, išradingumas, savarankiškumas.  
 Vykdydami antrąjį uždavinį - plėtoti lopšelio-darželio ir šeimos partnerystę, ieškoti įvairesnių kūrybiškumo išraiškų ir jas 
įgyvendinti – mokslo metų pradžią – Rugsėjo 1-ąją pradėjome švente, kurią padėjo organizuoti vieno iš įstaigą lankančių vaikų mama. 
Be jau tradicinių švenčių ir renginių - Kalėdų, Užgavėnių, Velykų švenčių, Adventinio turgelio – įstaigoje vyko akcija  „Dovanoju 
darželiui narcizą, tulpę ir....“, kurios metu rudenį dovanotos ir pasodintos gėlės nudžiugino pavasarį. Aktyviai dalyvauta Mykolinių 
renginiuose. Buvo tęsiamas projektas „Augu su knyga“. Įvairesnės savo formomis vyko šeimos šventės. 
 Trečiąjį uždavinį - kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, stiprinti vaikų sveikatą, taikyti patrauklius veiklos metodus, 
būdus ir priemones  – vykdydami, paruošėme ir gavome finansavimą projektui „Sveiki dantukai – graži šypsena“, kiekvieną mėnesį 
organizuotos visos įstaigos Sveikatingumo dienos, kovo mėnesį visus sukvietė šventė „Kur Kazytė ir Kazys, ten vaikučių šurmulys“. 
Tačiau laiku nepavyko paruošti Sveikatą stiprinančios mokyklos programos. Šis darbas numatytas šiais mokslo metais. 
 Siekdami užtikrinti veiksmingą įstaigos funkcionavimą – toks ketvirtasis numatytas tikslo siekimo uždavinys – didelį dėmesį 
skyrėme 2017 m. biudžeto formavimui, darbuotojų saugių darbo sąlygų užtikrinimui, finansinės apskaitos dokumentų tvarkymui. 

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 2016-2017 m. m. veiklą, išryškėjo šie lopšelio-darželio privalumai, trūkumai, galimybės ir grėsmės: 
 

Privalumai 
• Įstaigos darbuotojai įgiję aukštas kvalifikacines 
kategorijas: iš 24 pedagogų –13 pedagogų (55 %) - vyr. auklėtojo 
kvalifikacinę kategoriją, 10 (41 %) pedagogų - auklėtojo-
metodininkėso kvalifikacinę kategoriją. Abiems įstaigos 
vadovams suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija. 
• Ugdomoji veikla vykdoma pagal Rietavo lopšelio-darželio 
programą. 
• Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą lopšelyje-
darželyje. 
• 2006 m. atlikta lopšelio-darželio pastato renovacija,  2010 
m., pasinaudojant ES lėšomis, įgyvendintas projektas „Rietavo 
lopšelio-darželio modernizavimas“. 
• Ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas, 
įgyvendinama socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“. 
• 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. 
• Nepakankamas aptarnaujančio personalo dalyvavimas 
analizuojant įstaigos veiklą, ją tobulinant ir priimant sprendimus. 
• Trūksta patalpų: nėra sporto salės, maža patalpa 
buhalterijai. 
• Trūksta specialiųjų pedagogų, neteikiama kvalifikuota 
psichologinė pagalba. 
• Neskiriama lėšų auklėtojų padėjėjų kvalifikacijai kelti. 
• Tobulintina internetinės svetainės struktūra, turinys ir 
informacijos pateikimo sistema. 
 
 

 

Galimybės 
• Bendradarbiavimo su tėvais aktyvinimas. 
• Partnerystės ryšių su kitomis ugdymo įstaigomis ir 
socialiniais partneriais plėtojimas. 
•  Efektyvesnis informacinių technologijų naudojimas. 
• Visų įmanomų finansavimo šaltinių naudojimas. 
• Darbuotojų atvirumo pokyčiams skatinimas. 
• Naujų mokymo ir mokymosi būdų atradimas. 
• Įstaigos įvaizdžio stiprinimas. 
 

Grėsmės 
• Pedagogų amžiaus didėjimas. 
• Nepakankamos įstaigos išlaikymui skiriamos lėšos. 
• Augančios paslaugų kainos. 
• Maži aplinkos personalo, buhalterio, visuomenės 
sveikatos priežiūros specialisto, ūkvedžio atlyginimai. 
• Blogėjanti pastatų būklė. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
V. 2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 
 
6. Prioritetinėmis sritimis 2017-2018  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. Siekti glaudesnių tarpusavio ryšių tarp lopšelio-darželio bendruomenės narių: pedagogų, vaikų, tėvų. 
1.3. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus lopšelyje-darželyje, laiduojančius ugdymo(si) kokybę. 
1.4. Užtikrinti veiksmingą įstaigos funkcionavimą. 
 

Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojas  Partneriai Data Ištekliai Laukiami rezultatai Atsiskaitomy-
bė 

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 

1.1.2. Atvira veikla „Saugok 
sveikatą – gerk kvapnią 
arbatą!” 
 

Auklėtoja 
V. Gliožienė  

Lopšelio-darželio 
bendruomenė, 
„Balionėlių“ gr. 

2017 m.  
spalio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus pratinami 
pajusti savo fizinių 
gebėjimų ribas, plėsti 
žinias apie sveiką 
maistą. Turtins žinias 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 



apie sveikos 
gyvensenos įgūdžius. 

1.1.3. Atvira veikla  
„Muzikinis ugdymas 
ikimokykliniame 
amžiuje“ 

Meninio ugdymo 
mokytoja 
 R. Jasienė   

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
  

2018 m.  
vasario 
mėn.  

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus skatinami 
muzikinių užsiėmimų 
metu dainuoti, 
klausytis muzikėlės, 
groti įvairiais 
vaikiškais muzikos 
instrumentais, šokti, 
improvizuoti, žaisti 
žaidimus.  

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 
 
 
 

1.1.4. Atvira veikla 
„Vaiko kelias į gražią 
kalbą“ 

Auklėtoja  
V. Čirbienė  

Lopšelio-darželio 
bendruomenė, 
„Nykštukų“ gr. 
 

2018 m.  
balandžio 
mėn.  

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus ugdoma vaikų 
sakytinė  kalba 
žaidžiant. Turtinamas 
vaikų žodynas.  

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

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

Pavaduotoja 
ugdymui 
V. Jonušienė, 
priešmokyklinio 
ugd. pedagogai 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
 

2017 m. 
rugsėjo – 
spalio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

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

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

1.1.6. Policijos ir visuomenės 
šventė skirta policijos 
100-mečiui 

Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė  

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
 

2017 m. 
rugsėjo  
29 d. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Šventės metu vaikai 
galės stebėti Kelių 
policijos, Aro būrio 
pareigūnų, Kinologų 
ir jų tarnybinių šunų 
pasirodymus. 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

1.1.7. 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 

1.1.8. Kūrybinių ir darbo 
grupių veiklos 
plėtojimas 
 

Direktorė  
S. Steponavičiutė, 
pavaduotoja 
ugdymui 

Lopšelio-darželio 
pedagogės 
 

Per 
metus  

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Skatinamas 
darbuotojų atvirumas 
pokyčiams, 
tarpusavio 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 



 V. Jonušienė bendradarbiavimas 
1.1.9. 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 

1.1.9.1. Tęstinis „Meškiukų“ 
grupės projektas 
„Žaiskim, ką senoliai 
žaidė“ 

Auklėtoja  
I. Jokubaitytė 
 

„Meškiukų“ 
grupė  

Per 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 

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

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

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

Auklėtoja  
A. Kuzmenkova  

„Peliukų“ grupė 2017 m. 
spalio – 
sausio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus pratinami 
savarankiškai laikytis 
asmens higienos. 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

1.1.9.3. Tęstinis „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 
 
 
 

1.1.9.4. Tęstinis „Paukščiukų“ 
grupės projektas 
„Šiandien žaidžiame 
kaip seneliai“ 

Auklėtoja  
B. Valdžienė 
 

„Paukščiukų“ 
grupė 

Per 
metus  

Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

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

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 
 
 

1.1.9.5. „Balionėlių“ grupės 
projektas „Kalėdinės - 
kūrybinės dirbtuvėlės“ 

Auklėtojos  
L. Dobilienė, 
V. Gliožienė   

„Balionėlių“ 
grupė 

2017 m.  
lapkričio-
gruodžio 
mėn. 
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

Vaikai bus 
supažindinami  
su didžiausių švenčių 
tradicijomis ir 
papročiais. T 
 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 
 



1.1.10. Tarptautinė programa 
„Zipio draugai“ 

Auklėtoja  
K. Budžienė  

„Gėlyčių“ grupė Per 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai įgis socialinių 
bei emocinių 
sunkumų įveikimo 
gebėjimų, sieks 
geresnės emocinės 
savijautos 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

1.1.11. Renginys, skirtas 
Vasario16-ąjai 

Pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

2018 m.  
vasario 
mėn. 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Plėtojama estetinė ir 
dorovinė vaiko 
pasaulėjauta 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

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

Grupių auklėtojos, 
meninio ugdymo 
mokytoja  
R. Jasienė  

Lopšelio-darželio 
bendruomenė, 
Meno mokyklos 
mokytojai  
 

2018 m. 
gegužės 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Vaikams bus suteikta 
žinių apie muzikos 
instrumentų įvairovę 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

1.2.1 Šventinis – pramoginis 
rytmetis „Rugsėjo  
1-oji“ 

Direktorė S. 
Steponavičiutė, 
Pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė  

Lopšelio-darželio 
bendruomenė, 
mama Eglė 
Fabijonavičienė 

2017 m.  
rugsėjo 
mėn. 1 d. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

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

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

1.2.2. Šventinis - pramoginis 
rytmetis 
 „Rudenytės  
gimtadienis“ 

Auklėtojos 
R. Jovaišienė,  
D. Daukšienė,  
R. Gudauskaitė,  
S. Vaičekauskaitė 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

2017 m. 
spalio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

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

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 
 
 

1.2.3. 
 

Rudens gėrybių 
parodėlė  
„Puokštė Rudenytės 
gimtadieniui“ 

Grupių auklėtojos, 
pavaduotoja 
ugdymui 
V. Jonušienė 
 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

2017 m. 
spalio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

Bus skatinamas 
vaikų, tėvų, darželio 
bendruomenės 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas. 
Ugdomas 
kūrybiškumas.   
 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

1.2.4. Grupių tėvų 
susirinkimai,  

Grupių auklėtojos Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

Per 
metus  

Žmogiškieji 
ištekliai 

Bus skatinamas vaikų 
– tėvų - pedagogų 

Mokytojų 
tarybos 



vakaronės  bendravimas ir 
bendradarbiavimas.  
Tėvai bus 
supažindinami su 
grupės ir darželio 
veikla 

posėdyje 

1.2.5. Edukacinė išvyka į 
Rietavo Oginskių 
kultūros istorijos 
muziejų 

Pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė,   
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogės 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė, 
Rietavo Oginskių 
kultūros istorijos 
muziejus 
 

2017 m. 
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 
 
 

1.2.6. 
Adventinė vakaronė 

Auklėtoja 
R. Gudauskaitė 
 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė, 
„Bitučių“ gr. 
 

2017 m. 
gruodžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus 
supažindinami su 
lietuvių liaudies 
tradicijomis 
belaukiant didžiųjų 
metų švenčių. 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

1.2.6.1
.. 

Adventinis turgelis  Auklėtojos 
R. Gudauskaitė, 
V. Gedrimienė, 
J. Šuopienė,  
L. Dobilienė, 
meninio ugdymo 
mokytoja  
R. Jasienė  

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
 

2017 m. 
gruodžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
tėvų parama 

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

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

1.2.7. Šv. Kalėdų stebuklai  Grupių auklėtojos, 
meninio ugdymo 
mokytoja  
R. Jasienė 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė, 
renginių vedėjai 

2017 m. 
gruodžio 
mėn. 

Tėvų lėšos  Vaikai patirs daug 
džiugių emocijų ir 
malonių staigmenų 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

1.2.7.  Užgavėnių šventė Meninio ugdymo 
mokytoja  
 R. Jasienė, 
auklėtoja 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
 

2018 m. 
vasario  
13 d. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

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

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 



D. Šlimienė   emocijų 
1.2.8. Renginys, skirtas Kovo 

11 –ąjai  
 

Meninio ugdymo 
mokyt. R. Jasienė, 
auklėtoja 
 L. Barsteigienė  
 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

2018 m. 
kovo 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

 Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

1.2.9. Bendruomenės 
projektas, skirtas 
darželio 35-ajam 
gimtadieniui 
„Dovanoju pasaką 
darželiui“ 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 V. Jonušienė, 
grupių auklėtojos 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
 

2018 m. 
kovo 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Bus ugdomas vaikų 
kūrybiškumas, 
estetiniai jausmai, 
fantazija. Skatinamas 
vaikų pasitikėjimas 
savimi. 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

1.2.9.1
. 

Vaikų darbelių paroda, 
skirta Rietavo lopšelio-
darželio 35-ąjam 
gimtadieniui 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
 

2018 m. 
kovo 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Lavinami vaikų 
meniniai gebėjimai, 
skatinamas 
kūrybiškumas.  

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

1.2.10. Velykėlės atkeliavo  Auklėtoja 
 V. Turskienė 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
 

2018 m. 
balandžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Bus puoselėjamos 
lietuvių liaudies 
tradicijos, vaikai 
patirs džiugių emocijų  
 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

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

2018 m. 
gegužės 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Bus ugdoma pagarba 
ir meilė savo šeimai 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

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

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

2018 m. 
gegužės 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Daug teigiamų 
emocijų vaikams, 
tėvams ir pedagogėms 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

1.3.1 Patyčių prevencijos ir 
intervencijos vykdymas  

Direktorė  
S. Steponavičiutė, 
pavaduotoja 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
 

Per 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus siekiama 
užtikrinti sveiką, 
saugią, užkertančią 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 



ugdymui 
 V. Jonušienė, 
grupių auklėtojos  

kelią smurto, 
prievartos apraiškoms 
aplinką. 

1.3.1.1 Veiksmo savaitė BE 
PATYČIŲ  

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 V. Jonušienė, 
Vaiko gerovės 
komisijos nariai 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
 

2018 m. 
vasario 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Padės vaikams 
išsiugdyti nuostatą , 
kad smurtas ir 
patyčios  nėra 
normalus reiškinys. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

1.3.2. Sveikatingumo dienos  Grupių auklėtojos  Lopšelio-darželio 
bendruomenė 
 

Per 
metus  

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus tenkinamas noras 
aktyviai judėti, 
suprasti judėjimo 
reikšmę žmogaus 
sveikatai 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 
 

1.3.3. Lietuvos mokinių, 
mokytojų ir 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų 
konkursas ,,Sveikuolių 
sveikuoliai“. 

Sveikatos 
priežiūros 
specialistė  
D. Cirtautienė 

Lopšelio-darželio 
„Bitučių“ gr. 

2017 m. 
spalio - 
2018 m. 
balandžio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus ugdomas vaikų 
gebėjimas saugoti ir 
stiprinti savo ir kitų 
sveikatą, vertinti savo 
ir kitų galimą 
potencialą dirbti 
komandoje. 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

1.3.4. Sveikatą stiprinančios 
mokyklos programos 
paruošimas 

Direktorė  
S. Steponavičiutė, 
sveikatos 
priežiūros 
specialistė  
D. Cirtautienė, 
grupių auklėtojos 
 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

Per 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Įsijungti į Sveikatą 
stiprinančių mokyklų 
judėjimą 

Mokytojų 
tarybos, 
įstaigos 
tarybos 
posėdžiuose 
 

1.3.5. Vaikų grūdinimas 
šaltuoju metų laiku 

Sveikatos 
priežiūros 
specialistė 
D.Cirtautienė,  
grupių auklėtojos 
 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

Per 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vaikai bus grūdinami, 
tenkinamas noras 
aktyviai judėti lauke 
šaltuoju metų laiku  
 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
 

1.3.7. Balandis – švaros Pavaduotoja Lopšelio-darželio 2017 m. Žmogiškieji Bus ugdoma meilė ir Mokytojų 



mėnuo   ugdymui  
V. Jonušienė, 
grupių auklėtojos 

bendruomenė balandžio 
mėn. 

ištekliai pagarba supančiai 
aplinkai gamtai, 
vaikai bus mokomi 
saugoti ir tvarkyti 
aplinką 
 

tarybos 
posėdyje 
 

1.3.8. Vaiko gerovės 
komisijos veikla 

Pavaduotoja 
ugdymui  
V. Jonušienė 
 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

Per 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Bus sprendžiamos 
iškilusios problemos, 
analizuojami 
ugdytinių ugdymo(si) 
rodikliai, 
organizuojamas 
prevencinis darbas. 

Vaiko gerovės 
komisijos 
posėdyje 

1.4.1. Strateginio plano 
ruošimas 

Direktorė 
S. Steponavičiutė 
 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

 

Iki 2017 
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,  
ūkvedė 
J. Ašmontienė 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

 

2017 - 
2018 
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, 
koregavimas  

Direktorė 
S. Steponavičiutė, 
vyr. buhalterė  
E. Srėbalienė 
 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

2017 m. 
rugsėjo 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Užtikrinamas 
darbuotojų darbo 
apmokėjimas 

Darbo tarybos 
posėdžiuose 

1.4.4. Finansų kontrolė 
(stebėsena, 

Direktorė 
S. Steponavičiutė, 

Lopšelio-darželio 
bendruomenė 

2017 – 
2018 m.  

Žmogiškieji 
ištekliai 

Finansinė apskaita 
tvarkoma 

Darbo tarybos 
posėdžiuose 



klausimynai, 
ataskaitos)  

vyr. buhalterė  
E. Srėbalienė 
 

 vadovaujantis 
apskaitos standartais, 
Vyriausybės 
nutarimais, finansų 
ministro įsakymais 

1.4.5. 2018 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 
 

2017 - 
2018 m. 
m. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Vykdomi darbuotojų 
saugos ir sveikatos 
įstatymo reikalavimai  

Darbo tarybos 
posėdyje 

 
 
 
 
 
 

Atostogos  Prasideda  Baigiasi  
Rudens  2017-10-30 2017-11-03 
Žiemos (Kalėdų)  2017-12-27 2018-01-03 
Žiemos  2018-02-19 2018-02-23 
Pavasario (Velykų)  2018-04-03 2018-04-06 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ PASITARIMAI 
 
 

1. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai: 
 

Eil. 
Nr. 

Posėdžio tema Vykdytojas Data 

1. Darbo plano 2017- 2018 m. m. sudarymas K. Budžienė 2017 m. rugsėjis 
2. Vaikų sveikatos, saugumo, maitinimo kokybės užtikrinimas 

 
Tarybos nariai 2017 m. spalis 

3. Finansinių lėšų poreikis, jų panaudojimo prioritetai Tarybos nariai 2018 m. vasaris 
4. Lauko žaidimų aikštelių, priemonių atnaujinimas, jų 

funkcionalumas ir saugumas 
 

Tarybos nariai 2018 m. balandis 

5. Mokslo metų veiklos aptarimas Tarybos nariai 2018 m. gegužė 
 

2. Lopšelio-darželio mokytojų tarybos posėdžiai: 
 
 

Eil. 
Nr. 

Posėdžio tema Vykdytojas Data 

1. 2017/2018 m. m. veiklos plano parengimas ir tvirtinimas S. Steponavičiutė, V. Jonušienė 2017 m. rugsėjis 
2. Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo tobulinimo galimybės 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje 
S. Steponavičiutė 2018 m. vasaris 

3. Vaiko kultūros puoselėjimas, atpažinimas grupės ir įstaigos 
aplinkoje 

S. Steponavičiutė 2018 m. balandis 

4. 2017/2018 m. m. veiklos plano aptarimas, gairių naujiems 
mokslo metams numatymas 

S. Steponavičiutė, V. Jonušienė 2018 m. gegužė 

 
PRITARTA 
2017 m. rugsėjo mėn. 12 d. 
Rietavo lopšelio-darželio tarybos posėdžio  
protokoliniu nutarimu 


