
Tikslai ir uždaviniai  2018-2019 mokslo metams: 
 
Tikslai Uždaviniai (kiekvienam tikslui 

įgyvendinti) 

Įgyvendinimo priemonės (renginiai) Terminai Kaštai, 

šaltiniai 

(tūkst.) 

Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

1.Ugdymo kokybės ir 

pagalbos vaikui, šeimai 

gerinimas. 

1.1.  Dirbti pagal įstaigos 

Ikimokyklinio ugdymo 

programą bei  Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo 

programą. 

 

1.1.1. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programos pristatymas šeimai grupinių tėvų 

susirinkimų metu.  

2018m. ruduo  Intelektiniai 

ištekliai 

J.Gedvilienė, 

grupių 

auklėtojos. 

Tėvai žinos, kaip 

rasti programą 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje, kitą  

aktualią 

informaciją. 

1.1.2. Veiklos planavimas, organizavimas 

pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programą, vaikų veiklos individualizavimas, 

šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą.  

 

2018-2019m.m. Intelektiniai 

ištekliai, 2,0 

mok.krep..lėšos, 

6,3 ugdymo 

lėšos 

Metodinių 

grupių vadovai 

Veiklos 

individualizavimo 

bei šeimos 

įtraukimo į 

ugdymo procesą 

statistinės 

lentelės, 

refleksija. 

1.1.3. Vaikų pasiekimų pristatymas šeimai, 

atsižvelgiant į įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programoje numatytus vertinimo kriterijus. 

 

2018m. pavasarį Intelektiniai 

ištekliai 

J.Gedvilienė,  

grupių 

auklėtojos. 

Vaikų 

individualių 

pasiekimų laiškai 

šeimai. 

1.1.4. Projekto „  Alsuoja vakaras ramus“  

įgyvendinimas.  

2018m rugsėjis 

– gruodis 

4,0 ugd. lėšų J.Gedvilienė, 

metodinės 

grupės 

Projektas 

Projekto ataskaita 

1.1.5. Projekto „Aš – atsakingas Lietuvos 

pilietis“ įgyvendinimas. 

2019m. vasaris - 

birželis 

1,0 mok. krep. 

Lėšų, 

4,0 ugdymo 

lėšos 

J.Gedvilienė,  

grupių 

auklėtojos, 

meninio 

ugdymo 

pedagogė. 

Projektas 

Projekto ataskaita 

1.1.6. Pedagogų, specialistų, auklėtojų padėjėjų 

kvalifikacijos kėlimas seminaruose: 

 Padėk sau – padėsi kitiems, 

psichologinės savipagalbos metodai 

(pedagogams) 

 Pagalba ir pagarba paremti mokytojų 

padėjėjų tarpusavio santykiai su 

2018  – 

2019m.m.  

1,0 aplinkos 

lėšų,  

0,5 mok. krep. 

lėšos  

 

D.Babičienė,  Pedagogai, 

specialistai kels 

kvalifikaciją  ne 

mažiau 3 dienas 

per mokslo metus. 

Auklėtojų 

padėjėjoms kels 

kvalifikaciją. 



pedagogais ir vaikais (auklėtojų 

padėjėjoms) 

  ir kt. 

1.1.7. Gerosios darbo patirties sklaida: 

 Atvira veikla „Neries“ metodinio 

būrelio pedagogams, 

Atvira veikla OMEP  nariams. 

2018m. balandis Intelektiniai 

ištekliai 

D.Babičienė, 

J.Gedvilienė 

Dalyvių 

atsiliepimai. 

1.1.8. Įstaigos veiklos įsivertinimas. 

 

2018m. gruodis Intelektiniai 

ištekliai, 0,2 

ugd. lėšų 

J.Gedvilienė ir 

darbo grupės. 

Veiklos 

įsivertinimo  

ataskaita. 

 1.2. Plėtoti pagalbą vaikui, 

šeimai. 

 

 

1.2.1. Vaikų sveikatos stiprinimas. 

Projektas „Futboliukas“ įgyvendinimas 

(tąsa nuo 2015m.). 

 0,5 mok. krep. 

lėšų 

R.Dulevičiūtė 

ir grupių 

pedagogai 

Projektas, jo 

įgyvendinimo 

ataskaita. 

1.2.2. Vaikų lankstumo, ištvermės, streso 

valdymo  ugdymas. 

Programa „Sveika ateitis“ – animacinė 

mankšta. 

2018-2019m.m. 0,1 mok. krep. 

lėšų 

Grupių 

auklėtojos 

Nuotraukos, 

vaikų 

atsiliepimai. 

1.2.3. Individualių specialių pratybų 

organizavimas specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams. 

2018-2019m.m. Intelektiniai 

ištekliai 

E.Strazdė Pratybų 

tvarkaraštis, 

fiksuota pažanga. 

1.2.4.Logopedinių pratybų organizavimas 

kalbos problemų turintiems vaikams. 

2018-2019m.m. Intelektiniai 

ištekliai 

L.Sungailienė Pratybų 

tvarkaraštis, 

fiksuota pažanga. 

1.2.5.Patyčių, smurto prieš vaikus, krizinių 

situacijų valdymo prevencijos programos 

įgyvendinimas. 

2018-2020m. 2,0 ugdymo 

lėšos 

J.Gedvilienė ir 

grupių 

auklėtojos, 

specialistai. 

Ataskaita 

2.1.15. 2.Saugios, jaukios, 

modernios aplinkos 

kūrimas. 

2.1.Modernizuoti  įstaigos 

vidaus erdves . 

2.1.1. Įsigyti skalbyklę (skalbyklai).  0,5 aplinkos 

lėšų 

D.Babičienė, 

R.Andrulionis. 

Įsigyta skalbyklė 

2.1.2. Išlakuoti grindis grupėse: Montesori, 

„Pabiručių“, Valdorfo (2) ir (12), „Gudručių“. 

2019m. 

rugpjūtis 

0,4 aplinkos 

lėšų 

D.Babičienė, 

R.Andrulionis. 

Išlakuotos 

grindys. 

2.1.3. Išlakuoti grindis koridoriuose ir salėje. 2019m. 

rugpjūtis 

0,2aplinkos lėšų D.Babičienė, 

R.Andrulionis. 

Išlakuotos 

grindys. 

2.1.4. Įsigyti patalynė, rankšluosčių, higieninių 

paklodžių įstaigos filialo grupėms. 

2018m. gruodis  2,2papildomos 

savivale. lėšos 
(filialui) 

D.Babičienė, 

R.Andrulionis. 

Įsigyta 120 

komplektų 

patalynės, 60 

vaikiškų 

rankšluosčių, 60 

antklodžių, 20 

rankšluosčių 

personalui, 60 



pagalvių. 

2.1.5. Renovuoti Valdorfo grupės prausyklą ir 

tualetą. 

2019m. III ket.  15,000 

ugdymo lėšos 

D.Babičienė, 

R.Andrulionis. 

Renovuota 

Valdorfo grupės 

prausykla ir 

tualetas. 

2.1.6. Įsigyti 3 kompiuterius 2018m. gruodis 1,0 papildomos 

savivald. lėšos. 
D.Babičienė, 

R.Andrulionis. 

Įsigyta  3 

kompiuteriai. 

2.1.8. Įsigyti žaislų, žaidimų, įrangos 

žaidimams. 

2018-2019m.m. 9,0 papildomos 

savivald. lėšos 

(filialui), 4,7 
ugd.  lėšų, 0,9 

mok.kr. lėšos 

J.Gedvilienė Įsigyti žaislai, 

žaidimai, 

širmutės, baldeliai 

žaidimams. 

2.1.9. Įsigyti knygų (filialui). 2018m. gruodis 0,5 papildomos 

savivald. lėšos. 
J.Gedvilienė Įsigyta knygų. 

2.1.10. Įsigyti indų ir stalo įrankių. 2018m. gruodis 1,2 papildomos 

savivald. lėšos. 
D.Babičienė, 

R.Andrulionis 

Įsigyta indų ir 

stalo įrankių 

filialo grupėms 

 2.1.11. Įsigyti žaliuzes įstaigos filialui. 2018m. gruodis 2,0 papildomos 

savivald. lėšos. 
R.Andrulionis Įsigytos žaliuzės 

filialo grupėms 

2.1.12. Įsigyti darbo rūbus įstaigos filialo 

darbuotojams. 

2018m. gruodis 0,2 papildomos 

savivald. lėšos. 
R.Andrulionis Įsigyti darbū 

rūbai filialo 

darbuotojoms 

2.1.13.Įsigyti kilimus įstaigos filialui. 2018m. gruodis 1,4 papildomos 

savivald. lėšos. 
J.Gedvilienė Įsigyti kilimai 

filialo grupėms 

2.1.14.Įsigyti gėlių vazonams įdėklus įstaigos 

filialui. 

2018m. gruodis 0,1 papildomos 

savivald. lėšos. 
J.Gedvilienė Įsigyti gėlių 

vazonų įdėklai 

filialo grupėms 

2.1.15. Pakeisti 2 įskilusius langus. 2018m. gruodis 0,4 papildomos 

savivald. lėšos. 
R.Andrulionis Pakeisti įskilę 

langų paketai  

2.1.16. Įsigyti muzikos centrą, muzikinį 

instrumentą (filialui). 

2018m. gruodis 1,2 papildomos 

savivald. lėšos. 
R.Sadaunykienė Įsigytos muzikos 

priemonės filialo 

grupėms 

2.1.17. Įsigyti staliukų, kėdučių (filialui). 2018m. gruodis 1,4 papildomos 

savivald. lėšos. 
D.Babičienė Įsigyti baldeliai 

filialo grupėms 

2.1.18.Įsigyti raštinės prekių, magnetines 

lentas, biuro kėdes. 

2018m. gruodis 1,2 papildomos 

savivald. lėšos 

(filialui), 4,3 

ugdymo lėšos 

J.Gedvilienė Įsigyta raštinės 

priemonės filialo 

grupėms. 

2.1.19. Įsigyti vaistinėles (filialui) 2018m. gruodis 0,2 papildomos 

savivald. lėšos. 
K.Balkonskaja Įsigyta pirmosios 

pagalbos 

vaistinėlės 

filialui. 



2.1.20. Įsigyti švarinimui priemones, 

inventorių, gesintuvus (filialui). 

2018m. gruodis 1,2 papildomos 

savivald. lėšos 

R.Andrulionis Įsigyta valymui 

inventorius, 

priemonės, 

gesintuvai. 

2.2. Modernizuoti  įstaigos 

išorės edukacines  erdves . 

2.2.1. Pakeisti dalį trinkelių. 2019m. III ket. 4,4  2% lėšos D.Babičienė, 

R.Andrulionis. 
Pakeista dalis 

seno šaligatvio. 

2.2.2.Modernizuoti žaidimų su smėliu erdvę. 2019m. III ket. 2,7 aplinkos 

lėšų  

D.Babičienė ir 

J.Gedvilienė. 
Įrengta viena 

didelė erdvė 

žaidimams su 

smėliu. 

2.2.3. Įsigyti sūpynių, danga po jomis. 2019m. III ket. 8,0 aplinkos 

lėšų 

0,3 paramos 

lėšos 

J.Gedvilienė Įsigyta bent 3 

sūpynės. 

3.Įstaigos vidinių ir išorinių 

ryšių plėtojimas, 

patrauklumo didinimas. 

3.1. Plėtoti vidaus ir išorės 

ryšius, gerinti informacinę 

sistemą. 

3.1.1.Įstaigos  naujoje internetinėje svetainėje 

nuolatinis informacijos talpinimas, keitimas. 

2018 -2019m.m. Intelektiniai 

ištekliai 

J.Gedvilienė ir 

R.Dulevičiūtė 
Sistemingai 

papildoma, 

keičiama 

medžiaga 

internetinėje 

svetainėje. 

3.1.2. Vaikų, pedagogų kūrybinių darbų 

parodų  rengimas Žirmūnų „Saulutės“ 

bibliotekoje. 

2018m.kovo,  

gruodžio mėn. 
0,2 ugd. lėšų G.Vaškevičienė Organizuotų 

parodų 

nuotraukos 

3.1.3. Įsisavinti apmokėjimą per elektroninę 

sistemą už įstaigoje šeimai suteiktas paslaugas. 

2018m. IV ket. 

– 2019m. IV 

ket. 

Intelektiniai 

ištekliai,  
Grupių 

pedagogai. 

Atsisakyta 

popierinių kvitų. 

3.1.4. Sudaryti sąlygas įstaigoje atlikti 

pedagoginę praktiką socialinių partnerių –  

LEU  ikimokyklinių  studijų studentams, 

studentams, atvykusiems iš užsienio pagal 

ERASMUS programą. 

2018m. pagal 

bendradarbia-

vimo sutartis 

Intelektiniai 

ištekliai 
D.Babičienė, 

J.Gedvilienė, 

pedagogai-

mentoriai 

Studentų 

atsiliepimai apie 

pedagoginę 

praktiką 

3.1.5. Didysis bendruomenės pavasario 

renginys – miuziklas „Pelenė“. 

2019m. balandis 2,0 ugdymo 

lėšų 

R.Dulevičiūtė ir 

R.Sadaunykienė 

Vaidinimų 

nuotraukos, 

atsiliepimai apie 

spektaklius 

3.1.5. Futbolo varžybos (tarp grupių vaikų  ir 

tėvų komandų). 

2019m.gegužė Intelektiniai 

ištekliai 
Grupių 

pedagogai 

Nuotraukos. 



3.1.6.Sudaryti sutartį su ornitologu dėl 

edukacinių valandėlių vaikams. 

2018m. spalis Intelektiniai 

ištekliai, 0,3 

ugd. lėšų 

D.Babičienė Sudaryta sutartis, 

organizuotos 

valandėlės 

vaikams. 

 

 

 


