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I SKYRIUS 
 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2017 metais Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” veiklos tikslas – sudaryti sąlygas ugdytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams. 

2017–2019 metų strateginio plano tikslai: 
 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas. 
 Materialinės ir techninės aplinkos gerinimas. 

2017–2019 metų strateginio plano tikslams pasiekti iškelti šie uždaviniai: 
 vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; 
 sudaryti sąlygas tobulinti žmogiškuosius išteklius; 
 edukacinių ugdymo(si) aplinkų gerinimas; 
 užtikrinti įstaigos funkcionavimą. 

Vadovaujantis 2017–2019 metų strateginiame plane iškeltais tikslais ir uždaviniais, parengtas Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” 2017 
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.  
Pažintinės ugdomosios veiklos plėtojimas lauke. 
Vaiko emocinės sveikatos tausojimas ir puoselėjimas kasdienėje ugdomojoje veikloje. 
Pokyčiai:  
Ikimokyklinės ugdymo programa „Vaikystės sodas” atnaujinta atsižvelgiant į „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą”. 
Kompetencijų centrų veikla organizuojama ir lauke. 
Įsigytas edukacinis – žaidimų namelis pažintinėms ugdomosioms veikloms organizuoti. 
Nuo 2017 m. spalio 1 d. pradėjo dirbti socialinė pedagogė. 
Vykdomos popietinės terapinės veiklos, prailgintos grupės projektas. 
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 V. Kudirkos, Medelyno progimnazijomis, dalyvaujant veiklose, kurių metu ugdytiniai susipažino su 

mokyklų aplinkomis (žaidimų popietė, projektinė veikla „Iš darželio į mokyklą”). Lopšelyje-darželyje organizuoti susitikimai su pradinių klasių 
mokytojais, kurių metų diskutuota aktualiais klausimais. 

Socialinių įgūdžių programos vykdymas skatino vaikus kurti pozityvius santykius su bendraamžiais ir suaugusiais. 
Ugdytinių tėvams parengtas vaidinimas (pagal programą „Vokiečių kalba priešmokykliniame ugdyme su Hans Hase“) „Hans Hase ir jo 

draugai“. Ugdytiniai geba vokiškai pasisveikinti, atsisveikinti, prisistatyti. Išmoko įvairių daiktų, patalpų, šeimos narių, daržovių, gyvūnų, žaislų 
pavadinimus. Susipažino su skaičiais ir skaičiavimo būdu. Nuo 2017 m. sausio mėnesio užsiėmimuose dalyvavo ir neformaliojo ugdymo mokytoja. 
Dainuojant ugdytiniams buvo daug lengviau ir įdomiau įsisavinti vokiečių kalbos pradmenis.  

3. Uždavinys. Bendradarbiauti su šeima, siekiant atliepti kiekvieno vaiko poreikius. 
Pokyčiai: 
100 % ugdytinių tėvų vertino vaikų pasiekimus pagal atnaujintą „Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą”. 
4. Uždavinys. Telkti bendruomenę, organizuojant ugdymo procesą ir kuriant edukacines aplinkas.  
Įgyvendintos priemonės: 
Lopšelio-darželio bendruomenės telkimas lysvių apsodinimui. 
Edukacinės programos „Sveikatos versmelė“ veiklos plano įgyvendinimas. 
Edukacinės programos „Mes kartu“ veiklos plano įgyvendinimas. 
Edukacinės programos „Muzikos garsai”  metų veiklos plano įgyvendinimas. 
Pokyčiai: 
Apsodintos vaistiniais, prieskoniniais augalais, uogakrūmiais, daržovėmis lysvės, skatinančios vaikus pažinti, domėtis, tyrinėti, stebėtis, 

aktyviai veikti.  
Atnaujinta vidinio kiemelio danga (padengta guma, sutvarkytas gėlynas, pritaikant edukacinėms veikloms organizuoti). 
Organizuoti suplanuoti bendruomenės renginiai (Atvelykio žaidimų popietė, Turistinė šeimų diena, Motinos diena , Rudens gėrybių 

paroda, Adventinės šeimų vakaronės, bendruomenės pagamintų nykštukų paroda). 
Aktyviai dalyvauta paramos akcijoje „Laimės keksiukai – 2017“. Surinkta 250,60 Eur besigydantiems vaikams. 
5. Uždavinys. Užtikrinti bendruomenės sveikatos stiprinimo pozityvią sampratą ir saugumą. 
Įgyvendintos priemonės: 
Vaiko gerovės komisijos veiklos plano įgyvendinimas. 
Dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybės remiamame sveikatingumo skatinimo projekte „Sveiki darželiai”.  
Tikslingų veiklų organizavimas, siekiant dalyvauti respublikinėje programoje „Sveikatiada”. 
Pokyčiai: 
Parengtas ir vykdytas projektas „Aktyvūs ir sveiki“. Už projekto lėšas įsigyta spyruoklinė sūpynė „Žiogas“.  
Dalyvaujama respublikinės programos „Sveikatiada” veikloje (Pramogos: „Sniego mūšis“, „Nuspalvink sniegą“). 



6. Uždavinys. Atlikti tiriamąją-analitinę veiklą. 
Tyrimas „Gero darželio bruožai lopšelyje-darželyje „Sigutė“, siekiant ugdymo kriterijų nustatymo. 
Pokyčiai: 
Tyrime „Gero darželio bruožai lopšelyje-darželyje „Sigutė“ dalyvavo 72% ugdytinių tėvų, lopšelio-darželio pedagogai, aplinkos 

darbuotojai. Nustatytos vertybės įstaigoje, susitarta dėl ugdymo kokybės kriterijų. 
7. Uždavinys. Plėtoti pedagogų profesines kompetencijas, dalintis turima patirtimi. 
Pokyčiai: 
Suorganizuotas metodinės dienos renginių ciklas Šiaulių miesto ir respublikos pedagogams „Efektyvus  ugdymo modelio plėtojimas, 

siekiant visuminio vaiko asmenybės ugdymosi“, kurio metu buvo pristatytas ugdymo modelio „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų 
centruose“ įgyvendinimas, supažindinama su kūrybiška lėlių gamyba ir panaudojimu ugdymo procese.  

Organizuota ir surengta Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų paroda „Mažieji mūsų draugai“.  
Pedagogai organizavo atviras veiklas tema „Pažintinės veiklos organizavimo galimybės” kolegoms ir įgijo naujos darbo patirties. 
8. Uždavinys. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetencijas. 
Pokyčiai: 
Visi pedagogai tobulino kvalifikaciją ir įgijo naujų žinių seminaruose, konferencijose. 
9. Uždavinys. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 
Pokyčiai: 
Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai aktyviai dalyvauja Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyriaus organizuojamuose 

renginiuose.  
2 tikslas. Materialinės ir techninės aplinkos gerinimas. 
2.1. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo(si) priemones ir aplinką. 
Įgyvendintos priemonės:  
Įgyvendintas Edukacinių aplinkų turtinimo ir tobulinimo planas 2017 metams. 
Naujų bei modernių priemonių įsigijimas kompetencijų centruose. 
Pokyčiai: 
Gautas papildomas finansavimas iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto: įgyvendintas tęstinis tvoros tvėrimo projektas, modernizuotos 

lauko žaidimų aikštelės – įsigytos 2 smėlio dėžės, muzikinių lauko instrumentų komplektas. 
Modernizuotas vidinis kiemelis saugiai vaikų edukacinei veiklai organizuoti (padengtas gumine danga). 
Priimtas sprendimas susikurti ir, pritarus Įstaigos tarybai, pasitvirtinti savo Įstaigos veiklos (įsi)vertinimo organizavimo modelį. 
Dėl šios priežasties tapo neaktualus Įstaigos veiklos (įsi)vertinimo organizavimo planas (veiklos planas 2017 metams neįgyvendintas). 
Su bendruomene susitarta dėl Gero darželio bruožų bei ugdymo kriterijų lopšelyje-darželyje „Sigutė”. 
2017 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 lopšelio-darželio funkcionalumą ir gerinti ugdymo aplinkos sąlygas. 
Įgyvendintos priemonės: 
Bendruomenė įtraukta į lopšelio-darželio „Sigutė” 2017 metų biudžeto svarstymą. 
Užtikrintas edukacinių aplinkų ir patalpų tinkamumas. 
Inicijuotas GPM 2 procentų rinkimas. 
Pokyčiai: 
Įstaigoje užtikrintos sanitarinės-higieninės sąlygos, edukacinių aplinkų ir patalpų tinkamumas (buvo atliktas patalpų remontas pagal 

defektų šalinimo aktą). 
Inicijuojamas 2 procentų GPM rinkimas įgalino gerinti ugdomųjų aplinkų kokybę, dalis lėšų panaudota betoninės pakylos padengimo 

guma darbams apmokėti bei naujos tvoros cokoliniams pamatams įrengti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II SKYRIUS 
 2018 METŲ VEIKLOS TIKSLAI 

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

 
III SKYRIUS 

 2018 METŲ UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 
 

1 Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikių tenkinimas. 
 
Uždaviniai Priemonės Atsakingi, 

vykdytojai 
Vykdym
o data 

Partneris(-iai) Rezultato vertinimo kriterijai 

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

1.1.1. Ugdymo turinio 
įgyvendinimas, siekiant gerinti vaikų 
pasiekimų rezultatus 
(2 priedas). 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
Metodinė grupė 

2018 
metai 

Ugdytinių 
tėvai 

100 % ugdytinių padarys pažangą 
pagal savo individualias galias.  

1.1.2. Gilesnio vaiko pažinimo 
skatinimas ir įvairesnių būdų jo 
poreikiams išsiaiškinti taikymas.  
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
Metodinė grupė 

2018 
metai 

Ugdytinių 
tėvai 

Ugdymo procese taikomi 
inovatyvūs ugdymo(si) metodai ir 
100% visų grupių komandos 
pristato filmuotą medžiagą 
Metodinės grupės susirinkime.  

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

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
metodinė grupė 
 

2018 
metai 
 
 
 

Ugdytinių 
tėvai 

50 % kompetencijų centrų veiklos 
organizuojamos lauke. 
 

1.1.4. Ugdytinių socialinių ir 
emocinių kompetencijų ugdymo 
plėtojimas (13 priedas). 

Socialinis 
pedagogas  
 
 

2018 
metai  
II-IV 
ketvirčiai 

Ugdytinių 
tėvai, 
socialiniai 
partneriai 

Įsigyta programa „Kimochi” ir 
taikomos jos idėjos dirbant su 
spec. ugdymo poreikių turinčiais 
vaikais. 



 
 
 
 
 
 
 
1.2. Užtikrinti 
„Priešmokyklinio 
ugdymo bendrosios 
programos” 
įgyvendinimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.Bendradarbiauti 
su šeima, siekiant 
atliepti kiekvieno 
vaiko poreikius. 
 
 
 
 
1.4. Telkti 
bendruomenę, 

1.1.5. Pažintinės-praktinės 
ugdomosios veiklos plėtojimas 
lauke. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
Metodinė grupė 

2018 
metai 

Ugdytinių 
tėvai 

Įrengtos 2 erdvės vaikų pažintinei 
– tiriamajai veiklai organizuoti. 

1.1.6. Ugdymo proceso priežiūros 
plano 2018 metams įgyvendinimas 
(3 priedas). 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2018 
metai 

Ugdytinių 
tėvai 

100 % pedagogų organizuos savo 
gerosios patirties sklaidą. 

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, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogas, 
grupės auklėtojas 

2018 
metai 

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, grupės 
auklėtojas  

2018 
metai 

Ugdytinių 
tėvai 

100 % priešmokyklinio ugdymo 
grupės ugdytinių gebės kurti 
pozityvius santykius su 
bendraamžiais ir suaugusiais. 

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

Direktorius, 
auklėtojai, 
vedantys 
užsiėmimus  

2018 
metai 
 

Ugdytinių 
tėvai, 
auklėtojai ir 
grupės 
auklėtojo 
padėjėjas 

Pristatyta atvira veikla vokiečių 
kalba bendruomenei. 

1.3.1. Anketa tėvams, kurių vaikams 
teikiama specialioji pagalba  
(12 priedas). 
 

Logopedas, 
socialinis 
pedagogas 

2018 
metai 

Metodinė 
grupė 

100 % tėvų, kurių vaikams 
teikiama specialistų pagalba, 
aktyviai bendradarbiaus su 
specialistais. 

1.3.2. Sistemos „Mūsų darželis “ 
taikymas. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2018 
metai 

Ugdytinių 
tėvai 
 

Tėvams perduota aktuali 
informacija, susijusi su jų vaiku.  

1.4.1. Veiklos, skatinančios pažinti 
ir tyrinėti, inicijavimas. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2018 
metai 

Įstaigos taryba 
 

60 % suaugusiųjų bendradarbiaus 
modernizuojant lauko žaidimų 
aikšteles. 



organizuojant 
ugdymo procesą ir 
kuriant edukacines 
aplinkas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Užtikrinti 
bendruomenės 
sveikatos stiprinimo 
pozityvią sampratą ir 
prevenciją. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Atlikti tiriamąją-
analitinę veiklą. 
 

1.4.2. Edukacinės programos 
„Sveikatos versmelė“ 2018 metų 
veiklos plano įgyvendinimas  
(6 priedas). 

Edukacinės 
programos 
komanda 

2018 
metai 

Ugdytinių 
tėvai 
 

100 % įgyvendintos plano 
priemonės. 
 

1.4.3. Edukacinės programos „Mes 
kartu“  2018 metų veiklos plano 
įgyvendinimas (7 priedas).  

Edukacinės 
programos 
komanda 

2018 
metai 

Ugdytinių 
tėvai 
 

70 % bendruomenės narių 
dalyvaus programos 
įgyvendinime. 

1.4.4. Edukacinės programos 
„Muzikos garsai” 2018 metų veiklos 
plano įgyvendinimas (8 priedas). 

Neformaliojo 
ugdymo 
mokytoja 

2018 
metai 

Logopedas, 
grupių 
pedagogai 

100 % vaikų dalyvaus programos 
įgyvendinime. 

1.4.5. Renginių plano 2018 metams 
įgyvendinimas (9 priedas). 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2018 
metai 

Ugdytinių 
tėvai 

100 % įgyvendintos plano 
priemonės.  

1.5.1. Sveikatos priežiūros plano 
2018 metams įgyvendinimas 
(10 priedas). 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, ŠVSC 
specialistas 

2018 
metai 
 

Ugdytinių 
tėvai, 
ŠVSC 

Įgyvendintos numatytos 
priemonės. 

1.5.2. Vaiko gerovės komisijos 2018 
metų veiklos plano įgyvendinimas 
(11 priedas).  

Vaiko gerovės 
komisija 

2018 
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 

2018 
metai 

Ugdytinių 
tėvai, 
socialiniai 
partneriai 

Įsisavintos lėšos edukacinėms 
aplinkoms gerinti. 

1.5.4. Dalyvavimas respublikinėje 
programoje„Sveikatiada”.  

Edukacinės 
programos 
„Sveikatos 
versmelė” 
komanda 

2018 
metai 

Socialiniai 
partneriai 

70 % bendruomenės narių 
dalyvaus programos pasiūlytose 
veiklose. 

1.6.1. Tyrimas „Įtraukiojo ugdymo 
taikymo galimybės”. 
 

Vaiko gerovės 
komisija 
(logopedas, 

2018 m.   
ketvirtis 

PPT 100 % pedagogų 
dalyvaus tyrime. 



 
 
1.7. Plėtoti pedagogų 
profesines 
kompetencijas ir 
dalintis turima 
patirtimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Tobulinti 
darbuotojų 
kvalifikaciją ir 
kompetencijas. 
 
 
 
 
 
 
1.9. Tęsti 
ugdymą(si) 
skatinančios 
aplinkos kūrimą. 

socialinis 
pedagogas) 

1.7.1. Pedagoginės patirties sklaida 
„Veiksmingiausias metodas mano 
organizuotoje veikloje”. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2018 
metų II 
ketvirtis 

Ugdytinių 
tėvai 
 

100 % pedagogų organizuos 
atviras veiklas, taikydami retai 
naudojamus reikšmingus 
ugdymo(si) metodus (filmuota) ir 
gebės juos pristatyti. 

1.7.2. Pedagoginės patirties sklaida 
„Kalbos prevencija ikimokykliniame 
ir priešmokykliniame ugdyme”. 

Logopedas 2018 
metų IV 
ketvirtis 

Socialiniai 
partneriai 

Organizuotas gerosios patirties 
renginys logopedams. 

1.7.3. Stendiniai pranešimai „Vaikų 
pasiekimai ir pažanga, taikant 
įvairius būdus jo poreikiams 
išsiaiškinti”. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2018 
metų II 
ketvirtis 

Metodinė 
grupė 

100 % grupių pedagogų pristatys 
savo grupių komandinį darbą: 
parengti 6 stendiniai pranešimai. 

1.7.4. Technologinio raštingumo 
stiprinimas. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2018 
metų 
II–IV 
ketvirtis 

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
Švietimo 
centras 

100% visų grupių komandos 
parengs ir pristatys filmuotą 
medžiagą. 

1.8.1. Kvalifikacijos tobulinimo 
2018 metais plano įgyvendinimas 
(15 priedas). 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2018 
metai 

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
Švietimo 
centras 

100% įgyvendintas planas.  

1.8.2. Organizuoti kvalifikacijos 
kėlimo mokymus ne pedagoginiams 
darbuotojams. 

Direktorius 2018 
metai 

ŠMS švietimo  
centras, Šiaulių 
ikimokykl. 
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 

2018 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 
(16 priedas). 
 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 
 

2018 
metai 
 
 
 
 

V. Kudirkos, 
Medelyno 
progimnazijos, 
Šiaulių 
lopšeliai-
darželiai 
„Coliukė”, 
„Varpelis”, 
ŠPRC, DMRC 

Planas parengtas ir 90% 
įgyvendintas. 
 
 
 
 

1.10.2. Tėvų informavimo ir 
švietimo 2018 metų veiklos planas 
(17 priedas). 
 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2018 
metai 
 

Ugdytinių 
tėvai 

Planas parengtas ir 90% 
įgyvendintas.  
 

1.10.3. Įstaigos įvaizdžio kūrimo ir 
bendruomenės švenčių 
organizavimo veiklos planas 2018 
metams (21 priedas). 
 
 

Įstaigos 
įvaizdžio kūrimo 
ir bendruomenės 
švenčių 
organizavimo 
komanda 

2018 
metai 
 

Bendruomenė Planas parengtas ir 80% 
įgyvendintas.  
 

 
2 Tikslas. Materialinės ir techninės aplinkos gerinimas. 

 
Uždavinys Priemonės Atsakingi, 

vykdytojai 
Vykdym
o data 

Partneris(-iai) Laukiamas rezultatas 

2.1. Atnaujinti 
ugdymo(si) priemones ir 
aplinką. 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Edukacinių aplinkų 
turtinimo ir tobulinimo planas 
2018 metams (18 priedas). 
 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui ir 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

2018 
metai 

Bendruomenė Įrengtas edukacinis namelis 
pažintinėms-tiriamosioms 
veikloms organizuoti. 

2.1.2. Ugdymo priemonių 
įsigijimas kompetencijų 
centruose. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2018 
metai 

Bendruomenė, 
socialiniai 
partneriai 

Įsigyta priemonių pažinimo 
kompetencijos centrui. 
 



2.2. Įsivertinti įstaigos 
veiklą pagal naują 
vertinimo modelį. 
 
 
2.3. Užtikrinti lopšelio-
darželio funkcionalumą 
ir gerinti ugdymo 
aplinkos sąlygas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. Įstaigos veiklos 
(įsi)vertinimo organizavimo 
planas 2018 metams  
(17 priedas). 

Direktorius, 
įstaigos veiklos 
(įsi)vertinimo 
koordinavimo 
komanda 

2018 
metai 

Įstaigos taryba, 
bendruomenė 

Įvertinta 3 veiklos sritis 
„Ugdymo(si) aplinka”, 
3.1. “Įgalinanti ugdytis fizinė 
aplinka”. 

2.3.1. Įtraukti bendruomenę į 
lopšelio-darželio 2018 metų 
biudžeto svarstymą. 
(22 ir 23 priedai) 

Direktorius, 
vyriausiasis 
buhalteris, 
Darbo taryba, 
Įstaigos taryba 

2018 
metai 
 
 
 

Įstaigos ir 
Darbo tarybos 

Bendruomenė teiks siūlymus dėl 
racionalaus biudžeto 
paskirstymo. 

2.3.2. Šiaulių lopšelio-darželio 
„Sigutė” 2018 metų 
administracijos pasitarimų 
planas (19 priedas). 

Direktorius 2018 
metai 
 
 

Įstaigos ir 
Darbo tarybos 

Užtikrintas lopšelio-darželio 
funkcionalumas. 

2.3.3. Direktoriaus pavaduotojo 
ūkio reikalams 2018 metų 
veiklos planas (20 priedas). 
 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
Strateginio plano 
įgyvendinimo 
stebėsenos 
komanda 

2018 
metai 

Strateginio 
plano 
parengimo ir 
koregavimo 
komanda 

Planas parengtas ir įgyvendintas 
90%. 

2.3.4. GPM 2% rinkimo 
inicijavimas. 

Direktorius,  
vyriausiasis 
buhalteris 

2018 m. 
I–II 
ketvirtis 

Įstaigos ir 
Darbo tarybos 

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

 
Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” 2018 metų veiklos plano priedai: 

 
1. Direktoriaus įstaigos veiklos priežiūros 2018 metų planas. 
2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui ugdomojo proceso priežiūros 2018 metų planas. 
3. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” 2018 metų ugdymo proceso priežiūros planas. 
4. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” pedagogų tarybos 2018 metų veiklos planas. 
5. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” metodinės grupės 2018 metų veiklos planas. 
6. Edukacinės programos „Sveikatos versmelė“ 2018 metų veiklos planas. 



7. Edukacinės programos „Mes kartu“ 2018 metų veiklos planas. 
8. Edukacinės programos „Muzikos garsai” 2018 metų veiklos planas. 
9. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” 2018 metų renginių planas. 
10. Šiaulių lopšelio-darželio “Sigutė” 2018 metų sveikatos priežiūros planas. 
11. Vaiko gerovės komisijos 2018 metų veiklos planas. 
12. Logopedo 2018 metų veiklos planas. 
13. Socialinio pedagogo 2018 metų veiklos planas. 
14. Tėvų informavimo ir švietimo 2018 metų veiklos planas. 
15. Kvalifikacijos tobulinimo 2018 metų planas. 
16. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 2018 metų veiklos planas. 
17. Įstaigos veiklos (įsi)vertinimo organizavimo planas 2018 metams. 
18. Edukacinių aplinkų turtinimo ir tobulinimo planas 2018 metams. 
19. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” 2018 metų administracijos pasitarimų planas. 
20. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 2018 metų veiklos planas. 
21. Įstaigos įvaizdžio kūrimo ir bendruomenės švenčių organizavimo veiklos planas 2018 metams. 
22. Įstaigos tarybos 2018 metų veiklos planas. 
23. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” darbo tarybos 2018 metų veiklos planas. 
 

__________________________ 
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