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BENDROS ŽINIOS 

 

2019-2020 m. m. veiklos planas sudarytas remiantis Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

2019-2021 metų strateginiu planu, patvirtintu 2019 m. kovo 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-26. 

2019-2020 m. m. lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ komplektuojamos 8 grupės: 2 lopšelio 

grupės 1-3 metų vaikams, 5 darželio grupės 3, 4, 5 metų vaikams ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė 

6-7 metų vaikams. Specialiųjų poreikių vaikai, turintys kalbos ar regos sutrikimų, integruoti į lopšelio-

darželio grupes. Įstaigą lanko 148 vaikai. Įstaiga darbą organizuoja pagal 10,5 val. trukmės modelį, 

patvirtintą 2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos. 

Įstaigoje dirba 20 pedagogų: direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 2 mokytojai, 

dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 11 mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą, 3 logopedai, 1 meninio ugdymo mokytojas, 1 kūno kultūros (judesio korekcijos) 

mokytojas. Visi mokytojai yra įgiję kvalifikacines kategorijas. 

 

Kvalifikacinės kategorijos Pedagogų skaičius 

Mokytojo metodininko 6 

Vyresniojo mokytojo 8 

Mokytojo 2 

Mokytojo eksperto  1 

Logopedo metodininko 2 

Vyresniojo logopedo 1 

 

Su vaikais, turinčiais regos sutrikimų, dirba sveikatos priežiūros specialistas (ortoptistas).  

Ikimokyklinio ugdymo proceso trukmė nuo 2019-09-01 iki 2020-08-31.  

Priešmokyklinio ugdymo mokslo metų trukmė nuo 2019-09-01 iki 2020-08-31, ugdymo 

proceso pabaiga 2020-06-09.  Vadovaujantis 2019-2020 m. m. pradinio ugdymo programos bendruoju 

ugdymo planu, priešmokyklinio ugdymo vaikams organizuojamos atostogos: 

 

Mėnuo Laikotarpis 

Rudens nuo 2019-10-28 iki 2018-10-31 

Žiemos (Kalėdų) nuo 2019-12-23 iki 2019-01-03 

Žiemos nuo 2020-02-17 iki 2020-02-21 

Pavasario (Velykų) nuo 2020-04-14 iki 2020-04-17 

Vasaros nuo 2020-06-09 iki 2020-08-31 

 

 

2019-2020 M. M. LOPŠELYJE-DARŽELYJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS, MODELIAI 

 

Įgyvendinamos programos: 

Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Alytaus lopšelio-

darželio ,,Šaltinėlis“ direktoriaus 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-41. 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta 2014 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-779. 

 Integruojamos programos: 

Tarptautinė vaikų socialinių ir finansinių įgūdžių ugdymo programa „Aflatoun“. 

Veikla organizuojama vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų 

bendradarbiavimo modeliu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. 

sprendimu Nr. T-33. 
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VERTYBĖS – PASITIKĖJIMAS, ATSAKOMYBĖ, PAGARBA 

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Eil 

Nr. 

Prioritetinės veiklos kryptys ir veiklos joms 

įgyvendinti 

Data Atsakingi asmenys 

1. Sveikatos stiprinimas 

1.1. Dalyvavimas sveikatą stiprinančių mokyklų 

programoje 

2020-2024 m.  

 

Dalė Draugelienė 

Grupių auklėtojos 

1.2. Dalyvavimas projekte su Alytaus miesto 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru „Mažais 

žingsneliais sveikos gyvensenos link“ 

Per mokslo 

metus 

Dalė Draugelienė 

Grupių auklėtojos 

 1.3. Dalyvavimas iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, 

sveikai“ 

 

2019 m.  

rugsėjo-spalio 

mėn. 

Daiva Žuromskaitė 

Rimutė Tankevičienė 

Angelė Cikanienė 

Vida Balynienė 1.4. Dalyvavimas tarptautiniame projekte „6-asis 

Solidarumo bėgimas“ 

1.5 Dalyvavimas respublikiniame projekte „Apibėk 

mokyklą“ 

 1.6. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Lietuvos 

Mažųjų žaidynės“ 

2020 m.  

sausio mėn. 

Vilija Lastauskienė 

Daiva Žuromskaitė 

1.7. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Futboliukas“ Per mokslo 

metus 

Ligita Lesniauskaitė 

Vida Balynienė 

1.8. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Sveikatiada“  Per mokslo 

metus 

Asta Krasnickienė 

Vilija Lastauskienė 

Jurgita Totilienė 

2. Kalbinio ugdymo stiprinimas 

2.1. Projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą “ 

organizavimas 

Per mokslo 

metus 

Odeta Česnulevičienė  

 

2.2. Logopedinių pratybų organizavimas grupėse Nuolat Odeta Česnulevičienė 

Rima Nedzinskienė 

Jolanta Kazakevičienė 

2.3. Visiems vaikams suteikta logopedų pagalba Nuolat Odeta Česnulevičienė 

Rima Nedzinskienė 

Jolanta Kazakevičienė 

2.4. Vadovaujantis logopedžių rekomendacijomis  

auklėtojos grupių ugdomosiose veiklose integruoja 

kalbinio ugdymo lavinimo pratimus 

Nuolat Grupių auklėtojos 

3. Patirtinio ugdymo stiprinimas 

3.1. Ugdomosios veiklos organizavimas pagal vaikų 

patyriminį ugdymą 

Nuolat Grupių auklėtojos 

3.2. Veiklų oragnizavimas naujai sukurtose erdvėse 

(dailės studijoje, tyrinėjimų erdvėje) 

Nuolat Grupių auklėtojos 

4. Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas 

4.1. Administracijos pokalbių su tėvais organizavimas 

„Pusryčiai su vadovais“ 

1-2 kartus per 

metus su 

kiekvienos 

Erika Poškevičienė 
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grupės tėvais 

4.2. Tęsiama aktyvių tėvų klubo veikla 2 kartus per 

metus 

Erika Poškevičienė 

4.3. Tėvų susirinkimų grupėse organizavimas 2 kartus per 

metus 

Grupių auklėtojos 

4.4. Vaikų darbelių bei šeimos kūrybinių darbelių parodų 

organizavimas 

Nuolat Grupių auklėtojos 

4.5. Tėvų dalyvavimas darželio renginiuose, pramogose, 

ugdomojoje vaikloje 

Nuolat Grupių auklėtojos 

4.6. Atvirų dienų grupėse organizavimas 1 kartą per 

metus 

Grupių auklėtojos 

4.7. Informacinių lankstinukų, atmintinių aktualiais vaikų 

ugdymo klausimais rengimas. Grupėse esančių 

informacinių aplankų pildymas 

Nuolat Dalė Draugelienė 

4.8. Paskaitų tėvams (specialistai, edukologai) 

organizavimas 

 

2 kartus per 

metus 

Erika Poškevičienė 

Dalė Draugelienė 

4.9. Aktuali informacija tėvams vaikų ugdymo 

klausimais talpinama lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje 

Nuolat Dalė Draugelienė 

4.10. Tėvų informavimui, švietimui naudojamasi 

elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“ 

Nuolat Grupių auklėtojos 

 

2019-2020 M. M. UGDOMOJO PROCESO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 Tikslas: atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos 

dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo 

su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis 

pradmenis. 

 Uždaviniai: 

1. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis 

naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį. 

2. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymuisi skirtingas socialines sąlygas turintiems, skirtingų 

poreikių, gebėjimų ir specialiųjų (su regos, kalbos ir komunikacijos sutrikimais) poreikių vaikams.  

3. Skatinti vaikus veikti, bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu plėtojant jo emocinę, 

socialinę ir kultūrinę patirtį.  

4. Sukurti grupėse aplinką, kuri skatintų vaikus veikti, ieškoti, tirti, atrasti.  

5. Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus (dorinius, estetinius), didesnį 

dėmesį skiriant mūsų regiono (Dzūkijos) tradicijoms ir papročiams. 

           6. Plėtoti pedagogų, ugdytinių tėvų bendravimą, bendradarbiavimą. 

 

VAIKŲ UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

 Vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Alytaus lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Alytaus lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-57. 



5 
 

Vaiko ugdymo pasiekimų ir pažangos vertintojai: mokytojai dirbantys pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, mokytojai dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kiti specialistai 

(logopedas, meninio ugdymo mokytojas), vaikas, vaiko tėvai (globėjai).   

Pirminis priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas naujų mokslo metų 

pradžioje, rugsėjo mėnesį, nustatant vaikų pasiekimų kompetencijas. Pirminis ikimokyklinio ugdymo 

vaikų pasiekimų vertinamas atliekamas naujų mokslo metų pradžioje, rugsėjo/spalio mėnesiais, 

nustatant esamus vaiko gebėjimus. Antrinis priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

vertinimas atliekamas mokslo metų pabaigoje, gegužės mėnesį. Tarpinis vaikų pasiekimų vertinimas 

atliekamas mokytojo nuožiūra, pastebėjus vaiko ugdymo (si) spragas ar pastebint didelę pažangą. 

Vaikų tėvams informacija apie vaikų pasiekimus aptariama individualių pokalbių metu,  įvertinus vaikų 

pasiekimus, ne mažiau 2 kartus per metus.  

Vaiko pasiekimų aplanke kaupiami svarbiausi vaiko veiklos pavyzdžiai, suteikiantys suprantamą 

informaciją apie vaiko pasiekimus visiems ugdymo proceso dalyviams.    

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Tema Data Atsakingas asmuo 

1. Pritarimas lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2019-2020 

mokslo metų  veiklos planui  

2019 m.  

rugsėjo mėn. 

Rimutė Tankevičioenė 
 

2. Prisijungimo prie sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo svarstymas 

3. Papildomo ugdymo organizavimo būdų ir krypčių 

svarstymas 

4. Programų „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo 

skatinimas“ vykdymo aptarimas 

5. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos 

perspektyvinės programos aptarimas 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Rimutė Tankevičioenė 

6. Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2020-2022 metų  

strateginio plano ir 2020 metų veiklos programos 

svarstymas 

2020 m.  

sausio mėn. 

Rimutė Tankevičioenė 

7. 2019 m direktoriaus veiklos ataskaitos bei lopšelio-

darželio ūkinės-finansinės ataskaitos aptarimas 

8. 2 % paramos lėšų ir „Pieno programos“ lėšų 

panaudojimo 2019 m. svarstymas 

2020 m.  

gegužės mėn. 

 

Rimutė Tankevičioenė 

9. Lopšelio-darželio tarybos veiklos ataskaitos 

aptarimas 

10. Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo procese ar 

lopšelio-darželio bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, 

pedagogų bei ugdytinių interesus, svarstymas 

Visus metus Rimutė Tankevičioenė 
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PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 
 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas asmuo 

1. 2019-2020 m. m. ilgalaikių  ir trumpalaikių 

ugdomosios veiklos planų aptarimas 

2019 m.  

rugsėjo mėn. 

 

Dalė Draugelienė 

Grupių auklėtojos 

 2. Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašų pildymo aptarimas 

3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pirminio pasiekimų vertinimo aptarimas 

2019 m.  

spalio mėn. 

Dalė Draugelienė 

Grupių auklėtojos 

4. Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ naudojimo 

klausimų aptarimas 

5. 2019-2020 m. m. lopšelio-darželio plačiojo vidaus 

įsivertinimo ataskaitos pateikimas 

Vidaus įsivertinimo 

darbo grupė 

 6. 2019-2020 m. m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo aptarimas 

2020 m.  

gegužės mėn. 

Grupių auklėtojos 

 

7. 2019-2020 m. m. lopšelio-darželio giluminio vidaus 

įsivertinimo ataskaitos pateikimas 

Vidaus įsivertinimo 

darbo grupė 

8. Organizuotų metodinių veiklų,  pristatymas, 

aptarimas 

1 kartą per 

ketvirtį 

Dalė Draugelienė 

Pedagogai 

9. Kursų, seminarų medžiagos (gerosios patirties 

sklaida) aptarimas 

Nuolat Dalė Draugelienė 

Pedagogai 

Eil. 

Nr. 
Tema  Data  Atsakingas asmuo 

  1. Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2019-2020 mokslo 

metų  veiklos plano svarstymas 

2019 m. 

rugpjūčio mėn. 

 

Erika Poškevičienė 

Dalė Draugelienė 

   2. Prioritetinių krypčių, darbo gairių, ugdomosios 

veiklos organizavimo aptarimas 

3. Prisijungimo prie sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo svarstymas 

   4. Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2020-2023 m. 

strateginio veiklos plano ir 2020 metų veiklos 

programos svarstymas 

  2020 m. 

 sausio mėn. 

Erika Poškevičienė 

Dalė Draugelienė 

 

 

 

Erika Poškevičienė 

5. 2019-2020 m. m. lopšelio-darželio plačiojo vidaus 

įsivertinimo ataskaita 

6. 2019 m. direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymas 

7. 
2019-2020 m. m. veiklos plano įgyvendinimo 

refleksija 

2020 m.  

gegužės mėn. 

Erika Poškevičienė 

Dalė Draugelienė 

Grupių auklėtojos 

 
8. 

2019-2020 m. m. pedagogų veiklų statistinių 

ataskaitų aptarimas 

2020 m. 

rugpjūčio mėn. 

9.  2020-2021 m. m. veiklos plano svarstymas   

10. 2020-2021 m. m. grupių ugdomosios veiklos 

ilgalaikių planų aptarimas 
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PEDAGOGINIO PROCESO STEBĖSENOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Stebėsenos  

(tema) 

Kas numatoma stebėti (turinys) Kaip bus 

informuojama 

apie stebėsenos 

rezultatus 

Reguliarumas 

 

                                       

Atsakingas 

asmuo 

1. Tėvų 

susirinkimai 

 

Pasiruošimas susirinkimui: koks 

jo tikslas, kokią informaciją 

auklėtojos teiks tėvams 

Kartu su grupių 

auklėtojomis 

aptariama, kiek 

susirinkimas 

atliepė išsikeltą 

tikslą 

Du kartus metuose 

Dalė Draugelienė 
 

2. Ugdymo 

veiklos 

planavimas 

Ugdymo veiklos planavimas: 

ilgalaikių ugdymo planų 

parengimas, išankstinis savaitinių 

ugdymo planų pasirengimas, 

tikslo ir uždavinių kėlimas, 

atsižvelgiant į savaitės temą, 

individualius vaiko bei visos 

grupės ar kelių grupelių poreikius, 

netradicinių idėjų, projektinės 

veiklos taikymas veikloje. 

Aptarti 

individualiai su 

pedagogais 

Nuolat 

Dalė Draugelienė 

3. Ugdymo 

proceso 

organizavimas 

ikimokyklinio 

ir priešmokyk-

linio ugdymo 

grupėse 

Sąlygų, stimuliuojančių aktyvią 

vaikų veiklą, sudarymas: 

priemonių įvairovė ir 

patrauklumas, vaizdinės 

medžiagos parinkimas ir 

atitikimas vaikų gebėjimams ir 

amžiui.  

Vaiko diena darželyje: jo 

priėmimas, rytinės mankštos, 

ugdomoji veikla, poilsis, 

pasivaikščiojimai, laisvi žaidimai, 

papildomi užsiėmimai. 

Atestacijai besiruošiančių 

pedagogų veiklų stebėjimas 

Aptarti 

metodiniuose 

susirinkimuose 

bei individualiai 

su pedagogais, 

konsultuoti 

Vieną kartą 

ketvirtyje 

Dalė Draugelienė 
  

4. Vaikų 

pasiekimų 

vertinimas 

Vaikų pasiekimų vertinimo 

sistemos įgyvendinimas,  vaiko 

aprašų parengimas, pildymas 

Aptarti 

individualiai su 

auklėtojomis  

Vieną kartą 

ketvirtyje 

Dalė Draugelienė 

5. Muzikinės 

veiklos 

organizavimas  

Savaitės temos integravimas 

muzikinės veiklos metu. Šios 

veiklos organizavimas 

atsižvelgiant į vaikų amžių, 

supažindinimas su muzikos 

instrumentais, noro muzikuoti ir 

dainuoti skatinimas 

Aptarti 

individualiai su 

auklėtojomis ir 

meninio ugdymo 

mokytoja 

Nuolat 

Dalė Draugelienė 
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RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Renginys Data Atsakingas asmuo 

1. Rugsėjo 1-osios šventė 2019 m. 

rugsėjo 2 d. 

Grupių auk1lėtojos 

2. Spektakliuko „Flintas“ pasirodymas  2019 m.  

rugsėjo 4 d. 

Dalė Draugelienė 

3. Projektas „Pasirink ir judėk“ 

  

 

2019 m.  

rugsėjo 16-27 d.  

Daiva Žuromskaitė 

Rimutė Tankevičienė 

4. Šventė su tėvais „Aš, tu, mes visi kartu“ 

(turizmo diena) 

2019 m. 

rugsėjo 26 d. 

Angelė Cikanienė 

Vida Balynienė 

Aušra Pajedaitė-

Jarmalavičienė 

5. „Klouno“ teatro spektaklis  2019 m. 

spalio 22 d. 

Dalė Draugelienė 

6. Projektas „Rudens spalvų mozaika“  2019 m. 

spalio mėn. 

Rita Rasymienė 

Angelė Masionienė 

Jurgita Totilienė 

7. Putinų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų,  priešmokyklinio ugdymo grupių 

sporto šventės „Sportas – sveikata, tad 

sportuokim visada“ organizavimas 

2019 m.  

spalio 24 d.  

Dalė Draugelienė 

Rimutė Tankevičienė 

Angelė Cikanienė 

Aušra Pajedaitė-

Jarmalavičienė 

8. Klaipėdos teatro „Klouno Lulu namai“ 

spektaklis  

2019 m.  

lapkričio mėn. 

Dalė Draugelienė 

9. 

 

 

Projektas „Sveikadieniai“  

 

2019 m.  

lapkričio 4-8 d. 

Vilija Lastauskienė 

Snieguolė Bučinskaitė 

Lina Janulevičienė 

10. Projektas  „Uždekime advento žvakelę“  

1. Įstaigos darbuotojų ir tėvų vakaronė 

„Kūčių valgiai ir papročiai“. 

2. Kalėdinė dovanėlė vienišam žmogui. 

3. Kalėdų šventė „Kalėdų Senelio 

2019 m.  

gruodžio  2 d. 

Grupių auklėtojos 

Elena Maslauskienė 

Daiva Žuromsklaitė 

6. Kūno kultūros 

veiklos 

organizavimas 

Savaitės temos integravimas kūno 

kultūros veiklos metu. Šios 

veiklos organizavimas 

atsižvelgiant į vaikų amžių, sporto 

priemonių parinkimas 

Aptarti 

individualiai su 

kūno kultūros 

(judesio 

korekcijos) 

mokytoja 

Nuolat 

Dalė Draugelienė 

 

 

 

7. 

Darbas su 

vaikais, 

lankančiais 

logopedinius 

užsiėmimus  

Darbas su specialiųjų poreikių 

vaikais, bendradarbiavimas su 

šeima bei rezultato pasiekimas 

Aptarti su 

logopedais,  

Vaiko gerovės 

komisijos bei 

pedagogų tarybos 

pasitarimuose 

Nuolat 

Dalė Draugelienė 
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dovanos“. 

11. Kauno „Drakoniuko“ teatro spektaklis  2020 m.  

sausio mėn. 

Dalė Draugelienė 

12. Šventinis rytmetis „Trys Karaliai lanko 

vaikus“   

2020 m.  

sausio 6 d. 

Vilija Lastauskienė 

Jurgita Totilienė 

Lina Janulevičienė 

13. Projektas „Oro išdaigos ir pažinimo 

džiaugsmai“  

2020 m.  

sausio mėn. 

Snieguolė Bučinskaitė 

Rita Rasymienė 

Angelė Masionienė 

14. Šiaulių muzikinė grupė „Trys draugai“  2020 m.  

vasario mėn. 

Dalė Draugelienė 

15. Projektas „Trijų spalvų simfonija“, skirtas 

 Vasario 16-osios paminėjimui  

2020 m.  

vasario mėn.  

Vida Balynienė 

Angelė Cikanienė 

16. Šventinis rytmetis „Užgavėnių išdaigos ir 

linksmybės“  

2020 m.  

vasario 25 d. 

Grupių auklėtojos 

17. Respublikinis pilietiškumo projektas „Kaip 

surasti Lietuvą?“ 

2020 m.  

vasario mėn. 

Daiva Žuromskaitė 

Elena Maslauskienė 

Ligita Lesniauskaitė 

Vida Balynienė 

18. Vilniaus teatro „Nesuk galvos“ spektaklis 2020 m. 

 kovo mėn. 

Dalė Draugelienė 

 

19. Projektas „Vanduo gyvybės ir sveikatos 

šaltinis“  

 

2020 m. 

 kovo mėn.  

Valė Kižienė 

Lina Janulevičienė 

Daiva Žuromsklaitė 

20. Projektas „Pasakų karalystėje“  2020 m.  

kovo mėn. 

Daiva Žuromskaitė 

Ligita Lesniauskaitė 

21. Vilniaus „Drevinuko“ teatro spektaklis  2020 m. 

balandžio mėn. 

Dalė Draugelienė 

 

22. Šventinis rytmetis „Rieda margučiai“  2020 m.  

balandžio 12 d. 

Elena Maslauskienė 

Daiva Žuromskaitė 

23. Vakaronė „Dovana mamai“, skirta Motinos 

dienai 

2020 m.  

 balandžio 28-29 d. 

Grupių auklėtojos  

24. Vilniaus ansamblio „Ainiai“ pasirodymas 2020 m.  

 gegužės mėn. 

Dalė Draugelienė 

 

25. Projektas „Matuojuosi tėvų profesijas“   2020 m.  

 gegužės mėn. 

Grupių auklėtojos 

26. Bendruomenės šventė „Šoka visos pasaulio 

tautos“  

 

2020 m.  

 gegužės 25 d. 

Jurgita Totilienė  

Valė Kižienė 

Daiva Žuromskaitė 

Aušra Pajedaitė-

Jarmalavičienė 

26. Priešmokyklinukų išleistuvių šventė  2020 m.  

gegužės 28 d. 

Aušra Pajedaitė- 

Jarmalavičienė 

Rimutė Tankevičienė 

Angelė Cikanienė 

27. Projektas, skirtas vaikų gynimo dienai 

paminėti „Laiminga vaikystė“ 

2020 m.  

birželio mėn. 

 Grupių auklėtojos 
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TARPTAUTINIAI IR RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 
Renginys Data Atsakingas asmuo 

1 Dalyvavimas projekte „Kamštelių vajus“ 2019 m.  

rugsėjo/spalio  

mėn. 

Dalė Draugelienė 

 

2 Dalyvavimas pilietinėje akcijoje ,,Atmintis 

gyva, nes liudija” minint Sausio 13 – ąją. 

2020 m.  

sausio 13 d. 

Dalė Draugelienė 

Grupių auklėtojos 

 

3 Dalyvavimas respublikiniame projekte 

„Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“ 

2020 m. 

sausio-kovo mėn. 

Erika Poškevičienė 

Rimutė Tankevičienė 

Angelė Cikanienė 

4 Organizavimas 3-iojo respublikinio 

konkurso „Šaltinėlio“ versmė“ 

2020 m. 

 kovo mėn. 

Valė Kižienė 

Lina janulevičienė 

Daiva Žuromskaitė 

5 Dalyvavimas eTwinning projektinėje 

veikloje 

 

Per mokslo metus 

 

Snieguolė Bučinskaitė 

Rimutė Tankevičienė 

Ligita Lesniauskaitė 

Valė Kižienė 

 

PROJEKTAS ,,KOLEGA-KOLEGAI“ 

 

Eil. 

Nr. 
Atvira veikla Data Atsakingas asmuo 

1. „Bitučių“ grupėje  2019 m. 

spalio mėn. 

 

Rimutė Tankevičienė  
2. „Pelėdžiukų“ grupėje Vida Balynienė 
3. „Voveriukų“ grupėje Daiva Žuromskaitė  

4.  „Boružėlių“ grupėje 2019 m.  

lapkričio mėn. 

 

Lina Janulevičienė 

5. „Drugelių“ grupėje  Jurgita Totilienė 

6. „Pelėdžiukų“ grupėje Ligita Lesniauskaitė 
7. „Drugelių“ grupėje 2020 m.  

sausio mėn. 

 

Snieguolė Bučinskaitė 

8. „Boružėlių“ grupėje Angelė Cikanienė 
9. „Voveriukų“ grupėje Elena Maslauskienė 

10. „Ežiukų“ grupėje 2020 m.  

vasario mėn. 

Valė Kižienė 
11. „Nykštukų“ grupėje Angelė Masionienė 
12. „Žiogelių“ grupėje Rita Rasymienė 
13. Kūno kultūros užsiėmimuose Rira Sulžickienė 
14. Logopedinėse pratybose  2020 m.  

kovo mėn.  

Odeta Česnulevičienė 

15. Meninio ugdymo veikloje Aušra Pajedaitė-

Jarmalavičienė 

16. Logopedinėse pratybose  Rima Nedzinskienė 

17. Logopedinėse pratybose Jolanta Kazakevičienė 
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PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Rezultatas 

1. 

 

Kvalifikaciniai kursai, seminarai, paskaitos pagal 

lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ prioritetus (ne 

mažiau, kaip 5 renginiai per mokslo metus) 

 Ne mažiau, kaip 5 renginiai per mokslo 

metus 

2. 

 

Dalyvauti išvykoje/vizite kitose miesto, 

respublikos švietimo ugdymo įstaigose 

Pedagogai praktiškai susipažins ir pamatys 

kitas švietimo įstaigas, susipažins su jų 

erdvėmis, ugdymo procesu (bent 1 kartą 

per metus) 

   3. Dalintis gerąja praktinio darbo patirtimi su  

kolegėmis savo įstaigoje ir už jos ribų 

1 pranešimas,  paroda įstaigoje, mieste 

4. 

 

Seminaras Alytaus miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams  

„Į pasiekimus per patyrimus“  

 

2020 m. sausio mėn. 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla  Data Atsakingas asmuo 

1. Vaikų, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų, atlikti pradinį įvertinimą (gavus tėvų 

(globėjų) sutikimą) 

Iki 2019 m.  

rugsėjo 5 d. 

Odeta Česnulevičienė 

Rima Nedzinskienė 

Jolanta Kazakevičienė 

2. Parengti lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos 

2019-2020 m. m. veiklos planą 

Iki 2019 m. 

rugsėjo 15 d. 

Dalė Draugelienė 

3. Teikti vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų, sąrašus Alytaus miesto pedagoginei 

psichologinei tarnybai,   lopšelio-darželio direktoriui 

patvirtinti 

2019 m.  

rugsėjo mėn. ir 

pagal poreikį 

Odeta Česnulevičienė 

Rima Nedzinskienė 

Jolanta Kazakevičienė 

4. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius  Esant 

poreikiui/ar 1 

kartą į ketvirtį 

Dalė Draugelienė 

5. Dalyvauti tėvų susirinkimuose Esant poreikiui VGK nariai (pagal 

poreikį) 

6. Individualiai konsultuoti tėvus ir pedagogus 

aktualiomis prevencinėmis temomis 

Esant poreikiui VGK nariai (pagal 

poreikį) grupių 

auklėtojos 

7. Bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais, stebėti ir 

rinkti informaciją apie vaikus, turinčius ugdymosi 

sunkumų, vaikų gebėjimus ir savijautą grupėse 

Nuolat/esant 

reikalui 

Odeta Česnulevičienė 

Rima Nedzinskienė 

Jolanta Kazakevičienė 

grupių auklėtojos  

vaikų tėvai 

8. Užtikrinti vaikų, turinčių ugdymosi ypatumų, 

poreikių tenkinimą. Teikti tėvams ir pedagogams 

informaciją apie vaiko psichines ir fizines galias, jo 

Nuolat/esant 

poreikiui 

Dalė Draugelienė 

Odeta Česnulevičienė 

Rima Nedzinskienė 
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gebėjimus, aptarti ugdymosi pasiekimus Jolanta Kazakevičienė  

9. Organizuoti/ar informuoti tėvus ir pedagogus apie 

Alytaus miesto renginius vaikų specialiojo ugdymo 

bei sveikatos klausimais 

Nuolat Odeta Česnulevičienė 

Rima Nedzinskienė 

Jolanta Kazakevičienė 

Sveikatos priežiūros 

specialistė 

10. Kelti specialistų ir pedagogų kvalifikaciją 

prevencinio darbo ir krizių valdymo klausimais 

Nuolat Dalė Draugelienė 

 

ŪKINIS ORGANIZACINIS DARBAS 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atsakingas asmuo 

1. Lopšelio-darželio patalpų higieninė priežiūra, švaros 

palaikymo kontrolė 

Nuolat Asta Krasnickienė 

2. Žaidimų aikštelių patikra 2019 m. 

lapkritis 

Jurgita Mikalonienė 

3. Ugdymosi aplinkų atnaujinimas lauke ir grupėse: 

Lauke sveikatingumo tako, kalnelio įrengimas  

Sodo įkūrimas  

Žaidimo aikštelių atnaujinimas, naujų priemonių 

įsigijimas 

Nuolat 

2019 m. IV 

ketvirtis 

2020 m. II 

ketvirtis 

Jurgita Mikalonienė 

Dalė Draugelienė 

4. Lopšelio-darželio aplinkos tvarkymas: 

Želdinių priežiūra ir tvarkymas 

Lauko pavėsinių priežiūra 

Smėlio dėžių tvarkymas, smėlio pakeitimas 

2020 m. II-III 

ketvirtis 

 

Jurgita Mikalonienė 

5. Vienos grupės ir rūbinėlės remontas 

Naujų baldų įsigijimas 

2020 m. III 

ketvirtis 

Jurgita Mikalonienė 

6. Sanitarinių-higieninių sąlygų gerinimas ir priežiūra 

Dezinfekcijos atlikimas 

Priešgaisrinės sistemos priežiūra 

Per mokslo 

metus 

Jurgita Mikalonienė  

Asta Krasnickienė 

7. 

 

Evakuacijos pratybos 

Priešgaisrinės..... 

2020 m. 

pavasarį 

Jurgita Mikalonienė 

8. Darbuotojų sveikatos tikrinimas pagal patvirtintą 

grafiką 

Metų eigoje Asta Krasnickienė 

 

 


