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2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2016 metais Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” veiklos tikslas – sudaryti sąlygas ugdytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams. 

 
2016–2018 metų strateginio plano tikslai: 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas; 
Švietimo įstaigos materialinės, turtinės bazės stiprinimas. 

 
2016–2018 metų strateginio plano tikslams pasiekti iškelti šie uždaviniai: 
vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; 
sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje; 
dalyvauti projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste”. 
Vadovaujantis 2016–2018 metų strateginiame plane iškeltais tikslais ir uždaviniais, parengtas Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” 2016 

metų veiklos planas. 
 

1. Uždavinys. Užtikrinti ikimokyklinės ugdymo programos „Vaikystės sodas” turinio įgyvendinimą įstaigoje.  
Įgyvendintos priemonės:  
Ugdymo turinio atitikimas atsižvelgiant į vaiko pasiekimų tobulintinas sritis ir rezultatą.  
Ugdymo modelio „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“ programos įgyvendinimas netradicinėje ugdomojoje 

aplinkoje. Vaiko emocinės sveikatos tausojimas ir puoselėjimas kasdienėje ugdomojoje veikloje. 
 

Pokyčiai: 
Programos turinys įsivertintas atsižvelgiant į „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą”, numatytos gairės programos tobulinimui.  
Įsigytas edukacinis sodo namelis, kuriame kiekvienos grupės pedagogas organizuoja ugdomąsias veiklas. 
Įsigytos relaksacinės priemonės (šviesos stalai, šviesos efektai), organizuojamos popietinės terapinės veiklos ugdytiniams. Organizuoti 

aktyvūs užsiėmimai, skirti emocinės sveikatos puoselėjimui. 
 

2. Uždavinys. Užtikrinti „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos” įgyvendinimą. 
Įgyvendintos priemonės:  
Ugdymo turinio planavimas ir aktyvus bendradarbiavimas su pradinių klasių mokytojais, atsižvelgiant į naują Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą. 
Socialinių įgūdžių programos „Zipio draugai” vykdymas ir refleksija. 
Projekto „Vokiečių kalba priešmokykliniame ugdyme su Hans Hase” tęsimas. 



 

Pokyčiai: 
Tęsiamas bendradarbiavimas su Vinco Kudirkos ir Medelyno progimnazijomis, dalyvaujant veiklose, kurių metu ugdytiniai susipažino su 

mokyklų aplinkomis (žaidimų popietė, projektinė veikla „Iš darželio į mokyklą”). 
  Socialinių įgūdžių programos vykdymas skatino vaikus kurti pozityvius santykius su bendraamžiais ir suaugusiais. 

Ugdytiniai geba vokiškai pasisveikinti, atsisveikinti, prisistatyti, paklausiant vardo. Išmoko įvairių daiktų, patalpų, šeimos narių, 
daržovių, gyvūnų, žaislų pavadinimus. Susipažino su skaičiais ir skaičiavimo būdu. Išmoko keletą dainelių vokiečių kalba. 

Ugdytinių tėvams organizuota  atvira  veikla pagal programą „Hans Hase ir jo draugai”. 
 

3. Uždavinys. Tobulinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo metodiką. 
Įgyvendintos priemonės:  
Kasdienės ugdomosios veiklos planavimo formos tobulinimas. 
Tėvų anketinės apklausos formos apie vaiko pasiekimus ir pažangą parengimas. 

 
Pokyčiai: 
Parengtos  planavimo formos padeda tikslingiau įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir grupei. 
Bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis, parengtos anketos tėvams, padėsiančios atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius.  

 
4. Uždavinys. Telkti ir efektyvinti bendruomenės dalyvavimą, organizuojant ugdymo procesą ir kuriant edukacines aplinkas.  
Įgyvendintos priemonės: 
Lopšelio-darželio bendruomenės telkimas medinių klombų įrengimui. 
Edukacinės programos „Sveikatos versmelė“ veiklos plano įgyvendinimas. 
Edukacinės programos „Mes kartu“ veiklos plano įgyvendinimas. 
Edukacinės programos „Muzikos garsai” 2016 metų veiklos plano įgyvendinimas. 

 
Pokyčiai: 
Įrengtos ir apsodintos vaistiniais, prieskoniniais augalais, daržovėmis 4 medinės klombos, skatinančios vaikus pažinti, domėtis, tyrinėti, 

aktyviai veikti. 
Organizuoti  planuoti  bendruomenės renginiai (Atvelykio žaidimų popietė, Turistinė diena, Motinos dienos, Rudens dėlionių ir gėrybių 

paroda, Adventinės vakaronės). 
Organizuota ir surengta bendruomenės pagamintų jubiliejinių lėlių-sigučių paroda, skirta įstaigos 55-erių metų sukakčiai pažymėti. 
Tėvų iniciatyva praturtinta grupės „Skruzdėliukas“ ugdomoji aplinka: padovanoti du šviesos stalai. 

 
5. Uždavinys. Užtikrinti bendruomenės sveikatos stiprinimo pozityvią sampratą ir saugumą. 
Įgyvendintos priemonės: 



 

Dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybės remiamame sveikatingumo skatinimo projekte „Sveiki darželiai”.  
Tikslingų veiklų organizavimas, siekiant dalyvauti respublikinėje programoje „Sveikatiada”. 

 
Pokyčiai: 
Parengtas ir vykdytas projektas „Vaiko emocinės sveikatos puoselėjimas“. Už projekto lėšas įsigyti 2 šviesos stalai, kinetinis smėlis.  
Dalyvaujama respublikinės programos „Sveikatiada” veikloje. Organizuoti 3 renginiai (Tarptautinė šypsenos diena, piešinių konkursas 

„Sukurk sveikų pusryčių lėkštę“, kūrybinės dirbtuvės „Menas ir maistas“). 
 

6. Uždavinys. Atlikti tiriamąją-analitinę veiklą. 
Tyrimas „IKT reikšmė vaikų gebėjimų ir įgūdžių formavimui ir plėtotei“. 
Apklausa „Vaiko pasiekimų vertinimas”. 

 
Pokyčiai: 
Tyrime „IKT reikšmė vaikų gebėjimų ir įgūdžių formavimui ir plėtotei“ dalyvavo 74% ugdytinių tėvų. 72% teigiamai vertina tikslingą 

IKT panaudojimą ugdymo procese, 25%  ugdytinių šeimų  dalyvavo vertinant anketos „Vaiko pasiekimų vertinimas” tikslingumą. 
 

7. Uždavinys. Plėtoti pedagogų profesines kompetencijas dalintis turima patirtimi. 
 

Pokyčiai: 
Pedagogai organizavo atviras veiklas tema „Kasdienės ugdomosios veiklos organizavimas atsižvelgiant į tobulintinas vaikų pasiekimų 

sritis” kolegoms ir įgijo naujos darbo patirties. 
 

8. Uždavinys. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetencijas. 
 

Pokyčiai: 
Visi pedagogai tobulino kvalifikaciją ir įgijo naujų žinių seminaruose, konferencijose. 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogei Janinai Šulskienei 2016 m. birželio 22 d. suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko 

kvalifikacija. 
 

9. Uždavinys. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 
 

Pokyčiai: 
Dalyvaujama projektinėje veikloje su Petro Avižonio regos centru. Organizuotos bendros pažintinės, ugdomosios veiklos. 
Priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai aktyviai dalyvauja Šiaulių profesinio rengimo centro organizuojamuose renginiuose.  



 

Tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė” pedagogais, siekiant efektyviau vykdyti priešmokyklinės grupės 
projektą „Vokiečių kalba su Hans Hase”. 
 

Neįvykdytos veiklos: 
Pedagoginės patirties sklaida miesto pedagogams tema „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose” modernioje 

ugdymo(si) aplinkoje. 
Apklausa „Vaiko pasiekimų vertinimas”. 
Nesusitarta su pedagogais bei tėvais dėl ugdymo kokybės kriterijų (Gero darželio bruožų įstaigoje). 

 
2 tikslas. Įstaigos veiklos ir išteklių valdymas bei analizė. 
2.1. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo(si) priemones ir aplinką. 
Įgyvendintos priemonės:  
Įgyvendintas Įstaigos veiklos (įsi)vertinimo planas. 

 
Pokyčiai: 
2016 metais tęsiami papildomi nemokami užsiėmimai vaikams, pagal pačių pedagogų parengtus projektus-programas.  
Individualių pokalbių su tėvais bei apklausos būdu nuolat tiriamas tėvų poreikis, tenkinant teikiamų paslaugų įvairovę. 

 
2.2. Uždavinys. Užtikrinti įstaigos funkcionalumą ir gerinti higienines sąlygas. 
Įgyvendintos priemonės: 
Užtikrintos sanitarinės-higieninės sąlygos. 
Užtikrintas edukacinių aplinkų ir patalpų tinkamumas. 
Inicijuotas GPM 2 procentų rinkimas. 

 
Pokyčiai: 
Įstaigoje užtikrintos sanitarinės-higieninės sąlygos, edukacinių aplinkų ir patalpų tinkamumas. 
Inicijuojamas 2 procentų GPM rinkimas įgalino gerinti ugdomųjų aplinkų kokybę. 

 
 
 
 

 
 
 



 

2017 METŲ VEIKLOS TIKSLAI 
 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikių tenkinimas. 
2. Materialinės ir techninės aplinkos gerinimas.  

 
2017 METŲ UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 

 
1 Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikių tenkinimas. 

 
Uždaviniai Priemonės Atsakingi, 

vykdytojai 
Vykdymo 
data 

Partneris(-iai) Rezultato 
vertinimo kriterijai 

1.1. Užtikrinti 
ikimokyklinės ugdymo 
programos „Vaikystės 
sodas“ turinio 
įgyvendinimą 
įstaigoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Ugdymo turinio atitikimas 
atsižvelgiant į vaiko pasiekimų 
tobulintinas sritis ir rezultatą. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, metodinė 
grupė 

2017 metai Ugdytinių tėvai Atnaujinta lopšelio-
darželio 
ikimokyklinio 
ugdymo programa. 

1.1.2. Ugdymo modelio „Vaiko 
esminių gebėjimų ugdymas 
kompetencijų centruose“  
programos įgyvendinimas 
netradicinėje ugdomojoje 
aplinkoje. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, metodinė 
grupė 
 
 

2017 metai 
 
 
 

Ugdytinių tėvai Kompetencijų 
centrų veiklos 
organizuojamos ir 
lauke. 
 

1.1.3. Vaiko emocinės sveikatos 
tausojimas ir puoselėjimas. 
 

Grupių pedagogai 
 

2017 metai  Ugdytinių tėvai, 
socialiniai 
partneriai 
 

100 % visos grupės 
aprūpintos 
relaksacinėmis 
priemonėmis. 

1.1.4. Pažintinės ugdomosios 
veiklos plėtojimas lauke. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, metodinė 
grupė 

2017 metai Ugdytinių tėvai Įsigytas žaidimų 
namelis pažintinei 
edukacijai 
organizuoti. 

1.1.5. Ugdymo proceso priežiūros 
plano 2017 metams įgyvendinimas 
(1 priedas). 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017 metai Ugdytinių tėvai 100 % pedagogų 
organizuos savo 
gerosios patirties 
sklaidą. 



 

1.2. Užtikrinti 
„Priešmokyklinio 
ugdymo bendrosios 
programos” 
įgyvendinimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.Bendradarbiauti su 
šeima, siekiant atliepti 
kiekvieno vaiko 
poreikius. 
 
1.4. Telkti 
bendruomenę, 
organizuojant ugdymo 
procesą ir kuriant 
edukacines aplinkas.  
 
 
 
 
 

1.2.1. Ugdymo turinio planavimas 
ir aktyvus bendradarbiavimas su 
priešmokyklinių grupių 
pedagogais ir pradinių klasių 
mokytojais, atsižvelgiant į 
Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 
programą. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, PUG 
pedagogas, grupės 
auklėtojas 
 

2017 metai Lopšelis-darželis 
„Žilvitis”,  
V.Kudirkos 
progimnazija, 
Medelyno 
progimnazija. 
 

100 % ugdytinių 
įgis būtinų žinių, 
padėsiančių 
sėkmingam 
mokymuisi. 

1.2.2. Socialinių įgūdžių 
programos „Zipio draugai“  
vykdymas ir refleksija. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, PUG 
pedagogas 

2017 metai Ugdytinių tėvai 100 % ugdytinių 
gebės kurti 
pozityvius santykius 
su bendraamžiais ir 
suaugusiais. 

1.2.3. Projekto „Vokiečių kalba 
priešmokykliniame ugdyme su 
Hans Hase“ tęsimas. 
 

Direktorius, 
auklėtojos 

2017 metai 
 

Ugdytinių tėvai, 
įstaigos auklėtojas 
ir grupės auklėtojo 
padėjėjas 

Pristatyta atvira 
veikla 
bendruomenei. 

1.3.1. Anketa tėvams apie vaiko 
pasiekimus. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017 metai Metodinė grupė 100 % tėvų aktyviai 
bendradarbiaus, 
vertinant vaikų 
pasiekimus ir 
pažangą. 

1.4.1. Veiklos, skatinančios pažinti 
ir tyrinėti, inicijavimas. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017 metai Įstaigos taryba 
 

60 % suaugusiųjų 
bendradarbiaus 
kuriant vaikų 
svajonių mini 
lysves. 

1.4.2. Edukacinės programos 
„Sveikatos versmelė“ 2017 metų 
veiklos plano įgyvendinimas  
(2 priedas). 
 

Edukacinės 
programos komanda 

2017 metai Ugdytinių tėvai 
 

100 % įgyvendintos 
plano priemonės. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Užtikrinti 
bendruomenės 
sveikatos stiprinimo 
pozityvią sampratą ir 
saugumą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Atlikti tiriamąją-
analitinę veiklą. 
 
 
 
 
 

1.4.3. Edukacinės programos „Mes 
kartu“  2017 metų veiklos plano 
įgyvendinimas (3 priedas).  
 

Edukacinės 
programos komanda 

2017 metai Ugdytinių tėvai 
 

70 % bendruomenės 
narių dalyvaus 
programos 
įgyvendinime. 

1.4.4. Edukacinės programos 
„Muzikos garsai” 2017 metų 
veiklos plano įgyvendinimas  
(4 priedas). 

Neformaliojo 
ugdymo mokytoja 

2017 metai Logopedas, grupių 
pedagogai 

100 % vaikų 
dalyvaus. 

1.4.5. Renginių plano 2017 
metams įgyvendinimas 
(5 priedas). 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017 metai Ugdytinių tėvai 100 % įgyvendintos 
plano priemonės.  

1.5.1. Sveikatos priežiūros plano 
2017 metams įgyvendinimas 
(6 priedas). 

Bendrosios praktikos 
slaugytojas 

2017 metai 
 

Ugdytinių tėvai 
Šiaulių visuomenės 
sveikatos centras 

Įgyvendintos 
numatytos 
priemonės. 

1.5.2. Vaiko gerovės komisijos 
2017 metų veiklos plano 
įgyvendinimas (7 priedas).  

VGK 2017 metai Ugdytinių tėvai 
PPT specialistai 

Savalaikis ir 
efektyvus pagalbos 
teikimas. 

1.5.3. Dalyvavimas Šiaulių miesto 
savivaldybės remiamame 
sveikatingumo skatinimo projekte 
„Sveiki darželiai”. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogai 

2017 metai Ugdytinių tėvai 
Socialiniai 
partneriai 

Įsisavintos lėšos bei 
nupirkti įrenginiai, 
skirti „Vikruolių” 
aikštelei”. 

1.5.4. Dalyvavimas respublikinėje 
programoje„Sveikatiada”.  

Edukacinės 
programos 
„Sveikatos versmelė” 
komanda 

2017 metai Socialiniai 
partneriai 

70 % bendruomenės 
narių dalyvaus 
programos 
pasiūlytose 
veiklose. 

1.6.1. Tyrimas „Gero darželio 
bruožai lopšelyje-darželyje 
„Sigutė”. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017 m. II 
ketvirtis 

Metodinė grupė 80 % bendruomenės 
dalyvaus nustatant 
pageidaujamas 
vertybes įstaigoje. 

1.6.2. Apklausa „Berniukų ir 
mergaičių skirtumų pažinimas”. 
 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, metodinė 
grupė 

2017 m. IV 
ketvirtis 
 
 

Švietimo ugdymo 
centras 
 
 

100 % pedagogų ir 
auklėtojų padėjėjų 
dalyvaus tyrime, 
mokymuose. 



 

 
 
1.7. Plėtoti pedagogų 
profesines 
kompetencijas dalintis 
turima patirtimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8. Tobulinti 
darbuotojų 
kvalifikaciją ir 
kompetencijas. 
 
 
 
 
 
 
 
1.9. Tęsti ugdymą(si) 
skatinančios aplinkos 
kūrimą. 
 
 

1.6.3. Tyrimas „Inkliuzinio 
ugdymo taikymo galimybės”. 

VGK 2017 m. I 
ketvirtis 

PPT 100 % pedagogų 
dalyvaus tyrime. 

1.7.1. Pažintinės ugdomosios 
veiklos planavimas.  
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017 metai 
IV ketvirtis 

Ugdytinių tėvai 
 

50 % pedagogų 
organizuos atviras 
veiklas lauko 
žaidimų aikštelėse. 

1.7.2. Pedagoginės patirties sklaida 
miesto pedagogams tema „Vaiko 
esminių gebėjimų ugdymas 
kompetencijų centruose” 
modernioje ugdymo(si) aplinkoje. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017 metai II 
ketvirtis 

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
Švietimo centras 
 

50 % pedagogų 
organizuos atviras 
veiklas pagal 
parengtą programa. 
Šiaulių miesto 
pedagogai 
susipažins su 
modernizuota 
ugdymo aplinka ir 
savitu ugdymo 
modeliu. 

1.8.1. Kvalifikacijos tobulinimo 
2017 metais plano įgyvendinimas 
(8 priedas). 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017 metai Šiaulių miesto 
savivaldybės 
Švietimo centras 

100% įgyvendintas 
planas.  

1.8.2. Organizuoti kvalifikacijos 
kėlimo mokymus ne 
pedagoginiams darbuotojams. 

Direktorius 2017 metai Šiaulių miesto 
savivaldybės 
švietimo  
centras, Šiaulių 
ikimokyklinio  
ugdymo įstaigos, 
ŠU, UPC, MTC. 

Administracijos ir 
kito personalo 
darbuotojai įgis 
žinių, padedančių 
įgyvendinti metinį 
veiklos planą. 

1.9.1. Projektų rengimas ir 
įgyvendinimas, siekiant papildomo 
finansavimo. 
 
 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, projektų 
rengimo darbo 
grupės 
 

2017 m. 
sausio mėn. 
 
 
 
 

Šiaulių miesto 
Savivaldybė 
 
 
 
 

Gautas 
finansavimas. 
 
 
 
 



 

1.10. Plėtoti 
bendruomenės ir 
socialinių partnerių 
ryšius, jų veiklos 
įvairovę. 
 

1.10.1. Bendradarbiavimo  su 
socialiniais partneriais planas 
(9 priedas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 metai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinco Kudirkos ir 
Medelyno 
progimnazijos, 
l/d „Coliukė”, 
l/d „Varpelis”, 
Petro Avižonio 
regos centras, 
Pakruojo l/d 
„Varpelis” ir 
„Saulutė”, 
Vilniaus l/d 
„Coliukė”, 
ŠPRC. 

Planas parengtas ir 
90% įgyvendintas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.3. Tėvų informavimo ir 
švietimo 2017 metų veiklos planas 
(17 priedas). 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017 metai 
 

Ugdytinių tėvai Planas parengtas ir 
90% įgyvendintas.  

1.10.4. Įstaigos įvaizdžio kūrimo ir 
bendruomenės švenčių 
organizavimo veiklos planas 2017 
metams (15 priedas). 
 
 

Įstaigos įvaizdžio 
kūrimo ir 
bendruomenės 
švenčių 
organizavimo 
komanda 

2017 metai 
 

Bendruomenė Planas parengtas ir 
80% įgyvendintas.  
 

 
2 Tikslas. Materialinės ir techninės aplinkos gerinimas. 

 
Uždavinys Priemonės Atsakingi, vykdytojai Vykdymo 

data 
Partneris(-
iai) 

Laukiamas 
rezultatas 

2.1. Atnaujinti 
ugdymo(si) priemones ir 
aplinką. 
 

2.1.1. Įstaigos veiklos (įsi)vertinimo 
organizavimo planas 2017 metams 
(10 priedas).  
 

Direktorius, 
įstaigos veiklos 
(įsi)vertinimo komanda 

2017 metai Įstaigos 
taryba, 
bendruomenė 

Įvertinta veiklos 
sritis Etosas.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Užtikrinti lopšelio-
darželio funkcionalumą 
ir gerinti ugdymo 
aplinkos sąlygas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Edukacinių aplinkų turtinimo 
ir tobulinimo planas 2017 metams 
(11 priedas). 
 

Direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
ūkio dalies vedėjas 

2017 metai Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

Įsigytas sodo 
namelis 
netradicinėms 
edukacinėms 
veikloms 
organizuoti. 

2.1.3. Naujų bei modernių ugdymo 
priemonių įsigijimas kompetencijų 
centruose. 
 

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui 

2017 metai Lopšelio-
darželio 
bendruomenė, 
socialiniai 
partneriai 

Įsigyta 
priemonių 
kiekvienam 
kompetencijos 
centrui. 

2.2.1. Įtraukti bendruomenę į 
lopšelio-darželio 2017 metų 
biudžeto svarstymą. 
 

Direktorius, vyriausiasis 
buhalteris, 
Darbo taryba 

2017 metai 
 
 
 
 

Įstaigos ir 
Darbo tarybos 

Bendruomenė 
teiks siūlymus 
dėl racionalaus 
biudžeto 
paskirstymo. 

2.2.2. Šiaulių lopšelio-darželio 
„Sigutė” 2017 metų administracijos 
pasitarimų planas (13 priedas). 

Direktorius 2017 metai 
 
 

Įstaigos ir 
Darbo tarybos 

Užtikrintas 
lopšelio-
darželio 
funkcionalumas. 

2.2.3. Ūkio dalies vedėjo planas 2017 
metams (16 priedas). 
 

Direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
Strateginio plano 
įgyvendinimo stebėsenos 
komanda 

2017 metai Strateginio 
plano 
parengimo ir 
koregavimo 
komanda 

Planas 
parengtas ir 
įgyvendintas 
90%. 

2.2.4. GPM 2% rinkimo 
inicijavimas. 

Direktorius,  
vyriausiasis buhalteris 

2016 m. I-II 
ketvirtis 

Įstaigos ir 
Darbo tarybos 

Į lopšelio-
darželio 
paramos ir 
labdaros 
sąskaitą bus 
pervestos lėšos.  

 
 
 



 

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” 2017 metų veiklos plano priedai: 
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” 2017 metų ugdymo proceso priežiūros planas. 
2. Edukacinės programos „Sveikatos versmelė“ 2017 metų veiklos planas. 
3. Edukacinės programos „Mes kartu“ 2017 metų veiklos planas.  
4. Edukacinės programos „Muzikos garsai” 2017 metų veiklos planas. 
5. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” renginių planas 2017 metams.  
6. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” sveikatos priežiūros planas 2017 metams. 
7. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017 metams. 
8. Kvalifikacijos tobulinimo 2017 metais planas. 
9. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 2017 metų veiklos planas. 
10. Įstaigos veiklos (įsi)vertinimo organizavimo planas 2017 metams. 
11. Edukacinių aplinkų turtinimo ir tobulinimo planas 2017 metams. 
12. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui 2017 metų veiklos planas 
13. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” 2017 metų administracijos pasitarimų planas.  
14. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” tarybos 2017 metų veiklos planas. 
15. Įstaigos įvaizdžio kūrimo ir bendruomenės švenčių organizavimo veiklos planas 2017 metams. 
16. Ūkio dalies vedėjo veiklos planas 2017 metams. 
17. Tėvų informavimo ir švietimo 2017 metų veiklos planas. 
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