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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“
2017 METŲ  VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ veiklos planas 2017 metams (toliau – planas) parengtas,

atsižvelgus  į  strateginius  įstaigos  planus,  švietimo  būklę,  bendruomenės  poreikius,  nustato

metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

2. Veiklos  planu  siekiama,  įgyvendinant  valstybinę  švietimo  politiką,  teikti  kokybiškas  švietimo

paslaugas,  atitinkančias  nuolat  kintančias  visuomenės  reikmes,  tenkinti  ikimokyklinio  ir

priešmokyklinio  ugdymosi  poreikius,  racionaliai,  taupiai  ir  tikslingai  naudoti  švietimui  skirtus

išteklius.

3. Veiklos planas parengtas atsižvelgus į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo

skyriaus 2017 metų veiklos prioritetus, Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2017-2019 metų

strateginį veiklos planą; 2007 m. sudarytą, 2011 m. atnaujintą, 2012 m. rugpjūčio 12 d. Panevėžio

miesto  savivaldybės  Tarybos  sprendimu Nr.  1-219 patvirtintą  ir  2015  m.  papildytą  lopšelio  -

darželio ugdymo programą ,,Gintarėlyje gyvensim, gėrio daigelius purensim“ programą.

4. Veiklos planą įgyvendins Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“administracija, pedagogai ir kiti

pedagoginiame  procese  dalyvaujantys  specialistai,  nepedagoginiai  darbuotojai,  ugdytiniai  ir  jų

tėvai. 

5.  Plane naudojami sutrumpinimai: informacinės komunikacinės technologijos – IKT, elektroninis

dienynas  –  ED,  pedagoginė  psichologinė  tarnyba  –  PPT,   mokytojų  taryba  –  MT,  metodinės

grupės pasitarimas – MGP
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II. 2016 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ

Įgyvendinant   metų  veiklos  planą,  atliepta  strateginiams  įstaigos  tikslams,  numatytiems  veiklos

prioritetams.  Atsižvelgta į praėjusiųjų metų tikslus ir uždavinius. 2016 metams buvo išsikelti du tikslai: 

1. Siekti visapusiško kokybiško ugdymo, laiduojančio  darnų asmens fizinių, moralinių, 
dvasinių ir protinių galių vystymąsi.

2. Numatyti prielaidas ir optimizuoti sąlygas kokybiškam įstaigos švietimo paslaugų vykdymui
ir ugdymo organizavimo gerinimui. 

Pirmojo  tikslo  įgyvendinimui  buvo  numatyti  šie  uždaviniai:  1)  Gerinti  ugdytinių  socializacijos

galimybes, skatinti saviraišką, plėtoti  ugdymo individualizavimą, atsižvelgiant į vaiko turimą patirtį. 2)

Siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) patrauklumo, saugumo ir veiksmingumo, plėtojant

esmines  ir  bendrąsias  kompetencijas,  tobulinant  vertinimo  kriterijus.  3)  Palaikyti  įstaigoje  sėkmingai

įsitvirtinusias  katalikiškąsias  tradicijas;  tęsti  sveikatinimo,  gamtosauginius  ir  kitus  ugdymui  aktualius

procesus. 

Siekiant  pirmojo tikslo uždavinių realizavimo,  orientuotasi:  į  vaiko turimą patirtį,  individualumą,

saviraišką bei socializacijos galimybių plėtojimą. Pravestas mokytojų metodinės grupės pasitarimas tema

„Pasidalinkime atnaujinto planavimo įžvalgomis.” Patobulinta ugdytinių pasiekimų vertinimo metodika, parengti

priešmokyklinės grupės ugdytinių gebėjimų vertinimo aprašai pagal kompetencijas, grupėse kaupiami individualūs

kiekvieno ugdytinio veiklos aplankai.  Skatinant ugdytinių saviraišką ir socializaciją, organizuota atvira praktinė

veikla iš projekto “Paukštelių prašymas”,  kuri vėliau pristatyta Gamtos mokykloje. Įsijungta į p iešinių parodą

„Žiemojanti  gamta”  (pagal  projektą);  organizuota  parodėlė-konkursas   „Saugiausias  lizdelis,

linksmiausias  krepšelis  margučiams”;  pravesta  pažintinė  savaitė,  skirta  Kaziuko mugei  „Keliaukime į

spalviukų miestelį“. Dalyvauta tarpdarželinėse futbolo varžybose Panevėžio kultūros ir sporto centre, kur

pelnyta  garbinga  antroji  vieta.  Pravesti  renginai  darželyje:  pyrago  diena  bendruomenėje,  tolerancijos

dienai paminėti; renginys vaikų ginimo dienai „Labiausiai patikusi knygelė ir įdomiausi jos personažai“

(pasirinktų personažų kūrimas, piešimas lauke); Įvyko rudens pramoga „Svečiuose pas ežiukus”. 

Orientuojantis į antrąjį uždavinį, siekta atnaujinti ugdomosios veiklos planavimą: parengtos naujos

formos savaitiniam planavimui pagal kompetencijas ir sritis, taip pat verinimo formos pagal žingsnelius.

Pradėtas vertinimas E dienyne. Direktorės iniciatyva parengtas ir vykdytas naujos strūktūros pedagogų

įsivertinimas.  Vykdyta  Mokyklos  pedagogų  SSGG  apklausa  ir  atlikta  nuosekli  analizė.  Organizuota

metodinė  diena   „Pasiūlymų  2017  m.  veiklos   planui  pristatymui  ir  numatomų  mokyklos  veiklos

vertinimo  sričių  tolimesniam  taikymui.“  Vesti  tėvų  susirinkimai  grupėse,  aptariant  vaiko  vertinimo

perspektyvas ir individualią pažangą. Surengta parodėlė “Mano tėtis ar mama irgi buvo darželinukais”.

Pravesta edukacinių inscenizacijų savaitė „Iš gamtos versmių“. Vykdyta prevencinių temų integracija į

ugdomąją veiklą. Aktyviai dalyvauta įvairiose edukacinėse programose už mokyklos ribų.
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Įgyvendinant  tretįjį  uždavinį,  pravetas  metodinis  seminaras  su socialiniais  partneriais  iš  lopšelių-

darželių  „Žilvytis“  ir  „Varpelis“,  tema:  „Sveikatinimo  galimybių  paieška   ir  praktinis  pritaikymas

ikimokyklinuko kasdienybės perspektyvoje“. Dalyvauta Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų pedagogų

asociacijos  „Sveikatos  želmenėliai“  ir  „Sveika  mokykla“  tinklo   veikloje.  Vykdyta  gerosios  patirties

sklaida  sveikatos  temomis   internetinėje  „Sveika  Mokykla“  svetainėje.  Parengtas  sveikatos  projektas

„Augt  sveiku,  būti  saugiu,  mums  visiems  labai  svarbu“ ir  pagal  šį  projektą  (su  daliniu

finansavimu),   pravestas  masinis  judėjimo  savaitės  renginys  su  socialiniais  partneriais.

Drauge  organizuotos  kasmetinės  „Futboliuko“  varžybos.  Dalyvauta  estafečių  varžybose  tarp

ikimokyklinių  įstaigų  „Olimpinės  viltys“  ir  iškovota  III-oji  vieta.  Įsijungta  į  paspirtukų  varžybas

senvagėje, minint dieną be automobilio.

Parengtas aplinkosaugos projektas  „Gamta – mūsų namai“ ir dalyvauta kasmetinėje PGM akcijoje „Už

vieną trupinėlį,  čiulbėsiu visą vasarėlę“.  Įsijungta į projektą ,,Mes rūšiuojam“. Skatinant pilietiškumą,

įsijungta į  Sausio 13-osios  žvakelių akciją  „Atmintis  gyva,  nes liudija“;  pravestas  šventinis  rytmetis

vasario 16 „Dovana Lietuvai”. Tęsiant katalikiško ugdymo tradicijas, organizuotos maldingumo savaitės

Gavėnios laikotarpyje,  sekant Šv. Rašto mintimis ir  Gavėnios popietė bendruomenei  ,,Gailestingumo

keliu“. Dalyvauta Dižiojo penktadienio eisenoje Senvagėje, Devintinių procesijoje. Vedamos savaitinės

susikaupimo valandėlės vyresniųjų grupių ugdytiniams.

Antrojo tikslo siekiamybėje orientuotasi į šiuos uždavinius: 1) Siekti saugios, ekologiškos, estetiškos

ir   funkcionalios  aplinkos  kūrimo.  2)  Formuoti  ir  derinti  pozityvius  tarpasmeninius,  tarpkultūrinius

santykius  tarp  ugdytinių,  pedagogų,  tėvų ir  kitų  bendruomenės  narių.  3) Skatinti  pedagogų profesinį

tobulėjimą, socialinę partnerystę, per vertybinių  nuostatų plėtojimą.

Pereinant  prie  antrojo  tikslo  uždavinių, mokykla  siekė  optimizuoti  sąlygas  sėkmingam  jų

įgyvendinimui.  Pirmasis  uždavinys  buvo nukreiptas  į  ekologinės,  estetiškos  ir  funkcionalios  aplinkos

kūrimą.  Kryptingai  vykdant  priemones  numatytai  šio  uždavinio  veiklai  pasiekti,  dalyvauta  bendrame

projekte su Gamtos mokykla „Auginkime kartu“, organizuota  ekologinė paskaita ir praktinė valandėlė

„Šiukšlių rūšiavimo perspektyvoje“.  Įsijungta į vaikų kūrybos plenerus: „Gamtos spalvos“ ir „Rudens

kraitelė“  Gamtos  mokykloje.  Lauko  aikštynas  papildytas  naujais  želdiniais  –  tujomis.  Sudalyvauta

pilietinėse akcijose „Daryti Gera tiesiog gera“, „Taikos glėbys“. Organizuota metodinė diena „Viskas apie

paukščius“.  Dalyvauta  miesto  ir  respublikiniuose  piešinių  konkursuose,  parodose.  Įsijungta  į  Žemės

dienos renginius mieste.

Atspindint  antrąjį  užavinį  ir  plėtojant  bendruomeniškumo  jausmą,   bendruomenė  aktyviai

palaikydama tarpasmeninius kultūrinius santykius,  įsijungė į Kryžiaus kelią Senvagėje, dalyvavo miesto

eisenoje,  kovo 11-osios bėgime Laisvės aikštėje  ir  kituose renginiuose.  Įsijungta į mieste organizuotą

Kalėdinių  žaisliukų  ir  Velykinių  margučių  medžių  alėjos  puošimą.  Dalyvauta  kasmetinėje  Kalėdinėje

labdaros  akcijoje  „Įžiebk  gerumo  žvakelę“.  Organizuotas  Mokytojo  dienos  paminėjimas  ir  pažintinė
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edukacinė  išvyka  į  Adomynę.  Dalyvauta  Lietuvos  „Gintarėlių“  sambūryje  Naujojoje  Akmenėje,

pasidalinta gerąja patirtimi.  

Orientuojantis  į   tretįjį  uždavinį,  organizuotas Mokytojų  Tarybos  posėdis „Pasiruošimas  naujiems

mokslo  metams  ir  preliminarios  grupių  komplektacijos  perspektyva“.  Atlikta  mokytojų  kvalifikacijos

kėlimo ir praktinės veiklos analizė už 2015/2016 m.m. Pravestas metodinis renginys „Aš ir technologijos“

bei diskusijos „Mano atviras požiūris į modernėjančio pasaulio iššūkius“. Įdiegtas ir pradėtas taikyti E

dienynas.  Tęsiant  socialinę  partnerystę,  lankytasi  Šv.  Juozapo  Globos  namuose  su  „Trijų  Karalių

dovanomis“. Vykdytos labdaringos akcijos, dalijantis pyragais, organizuojant rudenėlio šventės „Ežiuko

vaišės“ Betliejaus valgyklėlei ir kt.

Išsamiau susistemintos informacijos apie 2016 metais  lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis” vykdytus

renginius, siekiant sėkmingo veiklos programoje numatytų tikslų ir uždavinių realizavimo, galime rasti

įstaigos  svetainėje,  adresu  www.gintarelis.info.   Skiltyje  ,,Galerija”  turime galimybę vaizdiniais  (foto

nuotraukomis) reflektuoti mokyklos filosofiją ir lūkesčius.

VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
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 Patogi Mokyklos geografinė padėtis
 Išlaikiusi savas tradicijas bendruomenė, jos 

geranoriškumas, susitelkiant svarbiems 
darbams

 Katalikiškos krypties daugiametė darbo 
patirtis, bazė  

 Patraukli aplinka mokyklos teritorijoje, 
estetiškos ir funkcionalios žaidimų aikštelės

 Veiklus, iniciatyvus, kūrybingas ir 
kompetetingas mokyklos vadovas

 Nuoseklūs, tęstiniai renginiai, projektai, 
akcijos, vykdomos sveikatos programos 

 Savalaikis ir geranoriškas mokyklos problemų 
sprendimas

 Informatyvi mokyklos internetinė svetainė
 Suremontuota mokyklos salė, atnaujintas 

virtuvės inventorius, baldai grupėse
 Išplėstos logopedinės paslaugos
 Elektroninio dienyno įdiegimas, IKT 

tecnologijų įrangos atnaujinimas 
 Gernoriškas pedagogų ir tėvų bendravimas
 Atlygio už darbą stabilumas

 Nerenovuotas pastatas, prastėjanti pastato 
būklė: neapšiltintos sienos, dalis nesandarių 
langų, sanitariniai mazgai neatitinka higienos 
reikalavimų

 Ribotos galimybės pedagogams ir vadovams 
perimti tarptautinę patirtį, išvykti tobulintis į 
užsienį

 Pedagoginio įsivertinimo gebėjimų stoka.
 Informacinių technologijų panaudojimo 

ribotumas 
 Nepakankamas tėvų dalyvavimas įstaigos 

veiklos organizavimo procese
 Reikalingų specialistų etatų stoka
 Tėvų ir dalies bendruomenės narių 

iniciatyvumo stoka, įgyvendinant mokyklos 
siekius

 Patalpų trukumas personalui
 Nepritaikyta aktyviam judėjimui sporto salė
 Papildomo ugdymo stoka
 Vyraujantys vyresnio amžiaus pedagogai
 Nelanksti lėšų paskirstymo sistema, 

finansavimo stoka
GALIMYBĖS GRĖSMĖS

 Sėkmingas E dienyno įgyvendinimas 
 Pagerinti internetinę prieigą ir atnaujinti 

kompiuterius
 Papildomų finansavimo šaltinių bei rėmėjų 

paieška
 Efektyvesnis Mokyklos ploto panaudojimas, 

lauko erdvių pritaikymas įvairiapusiam vaikų 
ugdymui

 Mokyklos reprezentavimas per projektus, 
renginius, konkursus

 Ugdymo paslaugų plėtotė, papildomos 
švietėjiškos veiklos tėvams, bendruomenei

 Nuoseklesnis aktyviųjų ugdymo priemonių 
taikymas

 Sąlyčio taškų tarp bendruomenės narių paieška, 
siekiant bendrų vertybių

 Nuoseklus darbuotojų profesinis tobulėjimas.
 Pozityvaus požiūrio į sveiką gyvenseną ir 

aplinkosauginį ugdymą formavimas.
 Veiklos kokybės įsivertinimo tęstinumas 

numatytose srityse

 Vis dar neaiški mokyklos renovavimo 
perspektyva laiko ir investicijų atžvilgiu

 Nesaugumas dėl politinių sprendimų, reformų 
galimai susijusių su lopšelio-darželio darbu, 
darbo vietomis

 Nestabilumas darbo rinkoje
 Neigiami socialiniai pokyčiai,  gilinantys 

socialinę vaikų atskirtį, didėjantis socialiai 
remtinų šeimų skaičius

 Teisės aktų, dokumentacijos gausa ir 
nesuderinamumai

 Moralinių normų ir vertybių kaita visuomenėje
 Didėjantis vaikų, turinčių sveikatos ir elgesio 

sutrikimų skaičius
 Nepakankamas finansavimas, atitinkant 

įstaigos reikmes
 Pageidaujamų specialistų (viešųjų pirkimų ir 

kt.) nebuvimas
 Konfliktinės situacijos, nuolatinė įtampa dėl 

atsakomybės už vaikų saugumą
 Mažėjantis gimstamumas, senstanti visuomenė
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III. VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I TIKSLAS
Ugdymo kokybės procesų tobulinimas, modernizuojant aplinką ir ugdymo priemones, 
laiduojant asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę ikimokykliniame ir priešmokykliniame 
amžiuje.

UŽDAVINIAI:

1.1. Analizuoti, koreguoti ir vertinti įstaigoje taikomas ugdymo(si) metodikas, skatinant kūrybinį 
ugdytinių potencialą, diegiant sveikos gyvensenos įgūdžius ir siekiant sėkmingo prevencinių 
programų integravimo bei specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo.

1.2. Plėtoti ugdymo procesų kokybę, papildant ugdymo priemonių mokyklos bazę, tikslingai tęsiant 
IKT panaudojimą ir diegimą bei keliant pedagogų kvalifikaciją.

1.3. Kurti saugius pokyčius Mokyklos aplinkoje, racionaliau išnaudoti lauko aikštynų ir kitas erdves, 
siekiant pagerinti vaikų fizinį aktyvumą.

II TIKSLAS
1. Saugi, sveika ir darni bendruomenė nuolatinės kaitos, bendradarbiavimo ir tobulėjimo procese. 

UŽDAVINIAI:

2.1 Efektyvinti mokyklos narių bendradarbiavimą, saugant kultūrinį ir dvasinį paveldą, ugdant 
pilietiškumą, išlaikant katalikiškąsias tradicijas.

2.2 Plėtoti mokyklos edukacines, informacines ir socialines funkcijas, orientuojantis į visos 
bendruomenės poreikius, įvairinti patirties sklaidą pagal turimas kompetencijas.

2.3 Aktyvinti tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą, tobulinant bendravimo ir bendradarbiavimo 
kultūrą, šeimų konsultavimo metodikas apie individalius ugdytinių pasiekimus.
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2017  METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ
REALIZAVIMO PLANAS

Priemonės tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti

Numatomas
rezultatas

Vykdytojai Partneriai Laika
s

1. Ugdymo kokybės procesų tobulinimas, modernizuojant aplinką ir ugdymo 
priemones, laiduojant asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę 
ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.

1.1. Analizuoti, koreguoti ir vertinti įstaigoje taikomas ugdymo(si) metodikas, skatinant kūrybinį 
ugdytinių potencialą, diegiant sveikos gyvensenos įgūdžius ir siekiant sėkmingo prevencinių 
programų integravimo bei specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo.
MGP Tema „Prevencinė veikla ir 
taikymas mūsų įstaigoje“
Teminis prevencinės veiklos 
pasiskirstymas, jos periodiškumas 
udymo planuose. 
Gerovės komisijos darbo veiklos 
pristatymas 2017- 2018 m.m.
Praktinė veikla „Užsiėmimo 
prevencine tema epizodai ir jų 
aptarimas.“

Vaiko gerovės 
užtikrinimas, 
tikslingas ir 
savalaikis 
prevencijos 
taikymas ugdymo 
procese.

Inga 
Leonienė
Asta 
Ramelienė

Administracij
a
Pedagogai

2017
10

Pramoga  „Užgavėnių personažų 
linksmybės“. Blynelių receptai ir 
blyno personažo dekoravimas.

Saviraiškos 
plėtojimas, tradicijų 
palaikymas.

Albina 
Osteikienė

Darbuotojai, 
tėvai

02 28

Renginys lauke „Gražiausi pasakų 
personažai vasaros fone“ (piešiniai, 
pagaminti ar persirengę personažai –
įspėk, iš kokių mes pasakų)

Pozityvių emocijų, 
kūrybiškumo 
žadinimas, 
sukauptos patirties 
įprasminimas.

Bronė 
Šulskienė

Viešoji 
biblioteka

06 
I sav.

Vasaros lygiadienio ir Joninių 
rytmetys „Žolynėliai Lietuvos, 
sveikatėlės nestokos!“

Tradicijų tęstinumas,
sveikos gyvensenos 
žadinimas.

Žydra 
Povilonienė

Visuomenės 
sveikatos 
centras

06 
III sav

Prevencinė savaitė „Pavojai 
slypintys aplinkoje: pievoje, miške, 
kelyje, namuose“.

Žinių saugumo tema
papildymas, 
prektinis 
pritaikymas.

Nijolė 
Grėbliūnienė

Sveikatos 
centro 
specialistė

07 
II sav.

Kūrybinių darbų parodėlė Šv. 
Trejybės bažnyčioje „Keliaudami 
Gavėnios taku, žiedais pasitiksime 
Kristų“ (Kryžiaus aplikacija žiedais)

Katalikiškų tradicijų 
palaikymas,  
kūrybinės 
iniciatyvos 
skatinimas 
mokyklos 
reprezentavimas.

Liuda 
Balabonienė

Bažnyčios 
atstovai

04
 II 
sav.

Pramoga „Darželio Gimtadienį 
pasitikime su šypsena“
(Prisistatykime linksmai. Trumpi 
juokingi vaizdeliai, parodijos iš 

Pozityvių emocijų 
skatinimas, geranoriška
bendrystė ir 
dalijimasis.

Marijona 
Preidienė

Darželio 
bendruomenė

03-03

8



darželio gyvenimo ir ne tik). 
Diskoteka.
Kaziuko mugė „Suverkime 
draugystės vėrinį iš savo rankų 
darbelių“. (smulkūs darbeliai ir 
vaikai kerpa juos užrištomis akimis)

Saviraiškos ir 
bendrystės formų 
paieška, pozityvus 
taikymas.

Nijolė 
Grėbliūnienė

Tėvai, kiti 
šeimos nariai

03 06

Žiemos pramoga „Miško takeliu 
drauge su žvėreliais ”. 
(skirtinų žvėrelių personažai 
pasitinka parengtose miško stotelėse
ir kviečia pramogauti)

Gamtosauginių žinių 
formavimas 
nekasdieninėje 
aplinkoje.

Rasa 
Nagelienė

Tėvai, kiti 
pedagogai

01
IVsav.

Konkursai, parodos, kiti renginiai už
įstaigos ribų.

Ugdytinių socializacija,
saviraiškos skatinimas. 

Liuda 
Balabonienė

Miesto 
bendruomenė

Metų 
eigoje

Vaikų darbelių ir kitos informacijos 
kaupimas bei panaudojimas  
skirtingų  kompetencijų formavimui.

Nuoseklus 
duomenų rinkimas, 
pritaikymas.

Grupių 
auklėtojos 

Kiti darželio
specialistai, 
tėvai

Metų 
eigoje

Logopedinės pratybos 
vaikams, turintiems kalbos 
sutrikimų bei kalbinio projekto 
ankstyvajame amžiuje taikymas.

Savalaikė kalbos 
sutrikimų prevencija,
gerinanti vaiko
socializaciją.

Asta 
Ramelienė

Grupių 
auklėtojos, 
tėvai

Metų 
eigoje

Prevencinių temų iš ,,Gyvenimo 
įgūdžių“, Zipio“ bei ,,Alkoholio, 
tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo“ programų 
pritaikymas ugdomojoje veikloje, 
integruojant į bendrąją įstaigos 
programą.

Prevencinės tematikos 
plėtojimas vaikų 
saugumo užtikrinimui, 
projektinės veiklos 
įprasminimas.

Liuda 
Balabonienė

Vaiko gerovės 
komisija,
auklėtojos, 
tėvai
 

Kartą 
per 
ketvir-
tį

Vaiko gerovės komisijos veikla 
pagal atskirą planą

Pagalba  socialiai 
nesaugių šeimų 
ugdytiniams ir jų 
tėvams.

Asta 
Ramelienė

Gerovės 
komisijos 
nariai

Metų 
eigoje

1.2. Plėtoti ugdymo procesus, papildant ugdymo priemonių mokyklos bazę, tikslingai tęsiant IT 
panaudojimą ir diegimą bei keliant pedagogų kvalifikaciją.
MGP Metodinė diena  „Pasiūlymų 
2018 m. veiklos  planui pristatymas 
ir siūlymai tolimesniam ugdomosios
veiklos vertinimui.
Gerosios patirties iš lankytų 
seminarų pritaikymas.
Mokytojų kvalifikacijos  suvestinės 
už 2017 m. apžvalga.

Tikslingas dalijimasis 
gerąja patirtimi, 
priimant bendrus 
sprendimus tolesnei 
veiklai.

Inga 
Leonienė

Administracija
Darbo grupė 
planui rengti

11

MTP  2016 m. veiklos programos 
įgyvendinimo apžvalga. 
Prioritetinių sričių 2017 m. 
pristatymas; mokyklos veiklos plano
2017 m. ir strateginio mokyklos 
veiklos plano 2017-2019 m. 
svarstymas ir  tvirtinimas; 

Veiklos rezultatų 
įgyvendinimo ir 
vertinimo analizė, 
aptariant ir numatant 
sėkmingą perspektyvą 
ateičiai.

Kristina 
Brinklienė

Pedagogai, 
mokyklos 
savivalda

01

9



Perspektyvinė mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų atestacinės 
programos derinimas.
Elektroninių dienynų pildymo 
apžvalga (privalumai, trūkumai)
IT žinių panaudojimas,  dalijantis 
gerąja patirtimi elektroninėje erdvėje
su kitų įstaigų pedagogais, įjungiant 
ir ugdytinius (skype ir kitų programų
pagalba)

Nuotolinio bendravimo
perspektyva, dalijantis 
gerąja patirtimi.

Rasa 
Nagelienė

Šalies, miesto 
ikimokyklinių 
įstaigų 
pedagogai, 
ugdytiniai

Pagal 
akcijos
grafiką

Individualios vaiko pažangos 
vertinimas elektroninėje erdvėje

Bendradarbiavimo 
formų įvairovė.

Grupių 
auklėtojos

Tėvai 
(globėjai)

Metų 
eigoje

Kompiuterinės tecnikos 
atnaujinimas grupėse

Efektyvesnis darbas. Administra-
cija

Rėmėjai (2%) Metų 
eigoje

Nuoseklus ugdomosios veiklos 
medžiagos talpinimas mokyklos 
internetinėje svetainėje.

Metodų įvairovė, 
galimybė pasitikslinti 
informaciją vaizdiniais.

Liuda 
Balabonienė

Tėvai, kiti 
šeimos nariai

Metų 
eigoje 

Kryptingas ir aktyvus pedagogų 
kvalifikacijos kėlimas.

Atnaujintos 
informacijos 
pritaikymas darbinėje 
veikloje, atestacija.

Direktorė 
Kristina 
Brinklinė

PŠC, PPT,
atestacinė 
komisija

Metų 
eigoje 

1.4. Kurti saugius pokyčius Mokyklos aplinkoje, racionaliau išnaudoti lauko aikštynų ir kitas 
erdves, siekiant pagerinti vaikų fizinį aktyvumą.

MTP  Mokyklos pasirinktos veiklos 
srities vidinio vertinimo  analizė, 
naujų vertinimo sričių numatymas, 
bendradarbiaujant su Mokyklos 
savivalda. 
Panaudotų lėšų ugdymo planams 
įgyvendinti už 2017 metus apžvalga 
ir finansinė perspektyva ateinantiems 
metams.

Mokyklos 
bendruomenės 
įsijungimas į 
vertinimo procesus 
viduje, privalumų ir 
trūkumų išryškinimas,
siekiant pozityvių 
pokyčių ateityje.

Direktorė 
Kristina 
Brinklienė

Mokyklos 
savivalda, 
tėvai

12

Tarpdarželinės estafetės mieste 
,,Olimpinės viltys“.

Sportinio azarto ir 
aktyvaus judėjimo 
skatinimas.

Nijolė 
Grėbliūnienė

Sporto 
mokyklos 
atstovai

04
IIIsav.

Tarpdarželinės futbolo varžybos 
Panevėžio kultūros ir sporto centre.

Naujų erdvių 
išnaudojimas 
aktyvioje socialinėje 
bendrystėje. 

Jūratė 
Paršonienė

Futbolo 
federacija

04 
IVsav.

Akcija  ,,Auginkime kartu“ .
Daržovių auginimas slėnyje.

Lauko erdvių 
panaudojimas 
praktinei pažintinei 
veiklai, darbinių 
įgūdžių formavimas.

Albina 
Osteikienė

Grupių 
auklėtojos, 
tėvai

05 
I sav.

Renginys vaikų ginimo dienai „Gera, 
smagu – važiuot visiems kartu.“ 
Pramoginės varžybos. Linksmiausio, 
greičiausio dviratuko, paspirtuko 

Teigiamų emocijų 
sužadinimas, siekiant 
aktyvaus ir prasmingo 
judėjimo ekologiškoje

Albina 
Osteikienė

Dviračių 
sporto 
federacija

06 
I sav.

10



nominacijos. (papuošti linksmieji 
dviratukai, paspirtukai, vaišinimasis 
ledais)

aplinkoje.

Vandens pramogų ir burbulų 
pramoginis renginys lauke.

Sveikos gyvensenos 
įprasminimas, 
pozityvios emocijos 
lauko erdvėje.

Regina 
Šimuliūnienė

Tėvai 07
IVsav.

Pramoga lauke „Kybur, vybur 
vabalai, ar pažįstat juos vaikai?“ 
(teatralizuota pažintinė vabalų 
pristymo akcija)

Motyvacijos ir 
saviraiškos žadinimas 
gamtosaugine tema, 
žinių papildymas.

Rasa 
Nagelienė

Gamtininkų 
atstovas

08 
I sav.

Sportinis sveikatos stiprinimo 
renginys „Futboliuko“ varžybos su 
socialiniais partneriais.

Sveikatingumo 
skatinimas sportuojant
bendrystėje su 
socialiniais 
partneriais. 

Regina 
Šimuliūnienė

Futbolo 
treneriai, 
socialiniai 
partneriai iš 
mokyklų

09 

IVsav.

Sportinė  rudens  pramoga  –  išvyka
„Margaspavio  miško  paslaptys“.
(Pasitinka  miško  uogų  ar  grybų
personažai)

Vaikų pažinimo 
motyvacijos 
sužadinimas, taikant 
neįprastas 
nekasdienines erdves. 

Rasa 
Nagelienė

Miškininkas 10 
II sav.

Lauko erdvių plėtojimas ir 
pritaikymas ugdymo procese, 
įrengiant slėnyje pakopinio kliūčių 
ruožą ugdytiniams.

Vaikų sudominimui, 
fizinio aktyvumo 
skatinimui.

Jūratė 
Paršonienė

Tėvai 2017 
IIketv.

2. Saugi, sveika ir darni bendruomenė nuolatinės kaitos, bendradarbiavimo ir 
tobulėjimo procese. 

2.1. Efektyvinti mokyklos narių bendradarbiavimą, saugant kultūrinį ir dvasinį paveldą, ugdant 
pilietiškumą, išlaikant katalikiškąsias tradicijas.

MGP Metodinis renginys „Ingos” 
„Dalinkimės gėriu drauge su kitais“
Atvira veikla „Drauge...

Bendradarbiavimas, 
dalijantis gerąja 
patirtimi,siekiant
patyčių prevencijos 
ikimokykliniame 
amžiuje.

Inga Leonienė Miesto 
ikimokyklinių 
įstaigų 
pedagogai

03
IV sav

Rytmetis „Tradicijų kelyje drauge su 
išminčiais“.

Kultūrinio ir dvasinio 
paveldo saugojimas, 
socialinės atjautos 
skatinimas. 

Neringa 
Jurevičienė

Šv. Juozapo 
senelių globos 
namai

01 06

Įsijungimas į Panevėžio GM akciją 
„Už vieną trupinėlį, čiulbėsiu visą 
vasarėlę“ . Muzikinis spektaklis 
„Žvirblio dainelės“.

Bendradarbiavimas, 
siekiant vieningų 
tikslų gamtosaugine 
tema, paukščių globos
skatinimas.

Nijolė 
Grėbliūnienė

Gamtos 
mokykla

01/03

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas 
„Atmintis gyva, nes liūdija“

Patriotinių jausmų 
sužadinimas, pilietinių

Liuda 
Balabonienė

Tarptautinio 
istorinio 

01-13

11



visuomeninių akcijų 
palaikymas.

teisingumo 
komisija

Kovo 11-ąją pasitinkant. Rytmetys 
„Vėliavėlių paradas su dainomis“. 
(grupės pasigamina vėliavėles)
Parodėlė „Senos ir naujos lietuviškos 
knygos vaikams“

Patriotinių vertybių ir 
pilietinės savivertės 
skatinimas. 

Elena 
Verenkevi-
čienė

Grupių 
atstovai

03-10

Didžiojo margučio puošimas ir 
Atvelykio pramoga „Džiaugias 
pievos ir laukai, prisikėlė net žiedai“. 
(kiekviena grupė –  skirtingos gėlės 
žiedo simbolis, lizdelis kiaušiniams 
atspindi tą pačią gėlę)

Pozityvių emocijų ir 
saviraiškos skatinimas
krikščioniškų tradicijų
fone.

Regina 
Šimuliūnienė

Bažnyčios 
atstovai, 
(vienuolyno 
seserys)

04-19

Mokslo metų pradžios  renginys „Net
peliukai susimąstė, prie darželio reiks
priprasti“.

Motyvacijos 
skatinimas, 
atsakomybės 
pajauta.

Nijolė 
Grėbliūnienė

Grupių 
pedagogai

09-01

Spalio mėnesio maldų vainikas Šv. 
Mergelei Marijai.

Dvasinių vertybių 
įprasminimas 
tradicijoje.

Elena 
Verenkevi-
čienė

Dvasininkijos 
atstovai

10

Susikaupimo rytmetys „Prisiminimai 
liepsnelėse“.

Tradicijų 
išsaugojimas, 
pagarbos išėjusiems 
skatinimas.

Albina 
Osteikienė

Darželio 
bendruomenė

10-31

Kalėdinė bendruomenės vakaronė. Susivienijimas 
bendram džiaugsmui.

Mokyklos 
savivalda

Mokyklos 
bendruomenė

12-29

Konkursai, parodos, kiti renginiai už 
įstaigos ribų.

Ugdytinių 
socializacija,
individualių vaiko 
gebėjimų aktyvinimas.

Asta 
Ramelienė

Miesto 
bendruomenė

Metų 
eigoje

2.2. Plėtoti mokyklos edukacines, informacines ir socialines funkcijas, orientuojantis į visos 
bendruomenės poreikius, įvairinti patirties sklaidą pagal turimas kompetencijas.

MTP Pasiruošimas naujiems mokslo
metams ir preliminarios grupių 
komplektacijos bei modelių 
svarstymas.
Priešmokyklinio ugdymo veiklos 
plano-projekto pristatymas už 
2017/2018 m.m.

Mokyklos veiklos 
perspektyvos 
pristatymas, derinant  
visos bendruomenės 
interesus.
Grįžtamasi ryšys 
įsivertinimo procese.

Direktorė
Kristina 
Brinklienė

Pedagogai 06

Įsijungimas į pasaulinę Žemės 
dienos akciją „Apkabinkime Žemę“

Gamtosauginės akcijos 
palaikymas, atsakomy-
bės skatinimas

Liuda 
Balabonienė

Mokyklos 
bendruomenė, 
ugdytiniai

03-20

Konkursas-paroda „Mano grupės 
kalendorius 2018 m.“ (gamina 
vyresniojo ir priešmokyklinio 
amžiaus grupės su 12 foto vaizdų iš 
grupės gyvenimo) 

Patirties vaizdinių ir 
praktinių įgūdžių 
įprasminimas kūrybos 
procese, motyvacijos 
žinioms sužadinimas.

Rasa 
Nagelienė

Šeimos nariai 11mėn
.
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Priešmokyklinukų išleistuvių 
renginys  „Paliekame savąjį darželį, 
į mokyklėlę veda kelias“.

Lūkesčių įvertinimas, 
įgytų žinių refleksija 
pramoginėje 
formoje.

Jūratė 
Paršonienė,
Inga Leonienė

Mokyklos 
bendruomenė, 
dvasininkijos 
atstovai

05-31

Mokytojo dienos paminėjimas „Su 
gelstančiu lapu“ 
Bendruomenės pažintinė išvyka.  

Bendrystės džiaugsmo 
ir savo profesijos 
svarbos pajauta.

Kristina 
Brinklienė

Pedagogų 
bendruomenė

10-05

Išvyka į kaimą, įprasminant Žolinių 
tradicijas ir saugų elgesį gamtoje.

Etnokultūrinių ir 
katalikiškų vertybių 
sugretinimas, 
pažintinėje 
-prevencinėje 
išvykoje.

Marijona 
Preidienė

Kaimo 
sodybos 
atstovai

08 14

Maldinga (piligriminė kelionė) prie 
Aušros vartų, vienuolyno 
aplankymas.

Dvasinių vertybių 
įprasminimas

Zita Žilienė Darželio 
kapelionas

11

Vaikų kūrybos plenerai: „Gamtos 
spalvos“ir „Rudens kraitelė“ Gamtos
mokykloje.

Pažintinio, kūrybinio 
proceso skatinimas, 
iniciatyvos palaikymas,
estetinė gamtos grožio 
pajauta.

Bronė 
Šulskienė
Marijona 
Preidienė

Konkuso 
organizatoriai,
GM atstovai

Kalėdinės atributikos gaminimas, 
įsijungiant į mieste skelbiamas 
akcijas.

Socialinių akcijų 
palaikymas, 
įprasminant savo 
kompetencijas ir 
ugdytinių 
džiaugsmą laiukiant 
švenčių.

Jūratė 
Paršonienė

Grupių 
pedagogai, 
ugdytiniai, 
tėvai

12
I sav.

2.3. Aktyvinti tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą, tobulinant bendravimo ir bendradarbiavimo 
kultūrą, šeimų konsultavimo metodikas apie individalius ugdytinių pasiekimus.
MGP Tema „Bendradarbiavimo 
formų aktyvinimas darbe su 
šeimomis“ (pasidalijimas gerąja 
patirtimi).
Pedagogų diskusijos  „Perdavimo 
formos ir galimybės, supažindinant 
tėvus su vaikų pasiekimais ir jų 
vertinimu.”
Mokytojų veiklos savianalizė, 
įgyvendinant išsikeltus tikslus ir 
uždavinius.

Vertinimo formų 
tobulinimas, 
bendradarbiaujant.
Dalijimasis gerąja 
patirtimi, grįžtamojo  
ryšio pritaikymas 
ugdymo(si) procese.

Inga Leonienė, Pedagogai, 
tėvai

05 
II sav.

Foto stendų grupėse paroda „Mes 
keliaujame po Lietuvą“ (Ką 
aplankiau aš, o kur keliavo mano 
draugai?)

Pilietiškumo ugdymas
per sukauptą patirtį, 
bendrystės 
džiaugsmas.

Bronė 
Šulskienė

Tėvai, kiti 
šeimos nariai

02
II sav.

Šventinis rytmetis vasario 16 Pasididžiavimo Asta Ramelinė Lietuvai 02-15
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„Drauge su Lietuvos žmonėmis”. 
(kiekviena grupė pristato po 1 
žmogų iš išorinės aplinkos gyvai ar 
virtualiai).

jausmo Lietuvos 
žmonėmis skatinimas,
sudominimas ir žinių 
papildymas. 

svarbūs 
žmonės 
(atstovai)

Bendruomenės  įsijungimas į 
,,Kryžiaus kelią Senvagėje“.

Dvasinė relaksacija. 
Bažnyčios tradicijų 
palaikymas.

Zita Žilienė Miesto 
religinės 
bendromenės 

04-14

Dalyvavimas miesto dienos eisenoje
„ Panevėžys – 514“

Pilietiškumo ugdymas
bendruomenėje

Liuda 
Balabonienė

Miesto 
bendriuomenė

09-09

Gavėnios popietė bendruomenei 
„Kelionėje su tuo, kuris šalia – link 
Didžiojo prisikėlimo“

Socialinės tarnystės 
įprasminimas 
katalikiškų tradicijų 
fone. 

Zita Žilienė Bažnyčios 
atstovai

04 
I sav.

Adventinė  popietė bendruomenei 
“Kelyje link spindinčios žvaigždės”.
Tėvelių karpinių paroda žiemos ar 
Kalėdine tematika.

Dvasinė relaksacija, 
bendruomeniškumo 
džiaugsmas

Bronė 
Šulskienė

Dvasininkijos 
atstovai

12
III sav.

Šventinė Kalėdinė pramoga 
vaikams „Prie Prakartėlės susitikim,
džiaugsmu visi pasidalykim“

12-
27,28,
29

Šeimos savaitė. Šventinės popietės 
grupėse.
Tėvų geroji patirtis (veiklų, išvykų 
organizavimas)

Bendradarbiavimo 
tikslingumas,  
atsakomybės, siekiant 
vieningų rezultatų, 
skatinimas.

Grupių 
auklėtojos

Mokyklos 
ugdytinių 
šeimų nariai

05
II sav.

Tėvų susirinkimai grupėse, aptariant
individualias vaiko vertinimo 
perspektyvas.

Vertinimo sistemos 
tobulinimas, lūkesčių 
tenkinimas.

Grupių 
auklėtojos

Tėvai 10
 I sav.

Savivaldos organizacijų  
bendradarbiavimas, 
siekiant ir įgyvendinant pozityvius 
pokyčius mokyklos veikloje.

Bendradarbiavimo 
skatinimas, bendrų 
vertybių derinimas.

Mokytojų 
taryba
Lopšelio – 
darželio taryba.

Profesesinė 
organizacija,
Vaiko 
gerovės 
komisija.  

Metų 
eigoje

SUDERINTA                  SUDERINTA               SUDERINTA

 

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“            Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“            
Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“

 Mokyklos tarybos pirmininkė       Mokytojų metodinės grupės pirmininkė      
Profesinės organizacijo satstovas

 Marijona Preidienė           Inga Leonienė                          
Liuda Balabonienė
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Nr
.

Priemonės pavadinimas Vykdymo
terminas

Atsakingas

2.
1

Rytmetis „Tradicijų kelyje drauge su išminčiais“. 01-06 Neringa Jurevičienė

2.
1

Įsijungimas į PGM akciją „Už vieną trupinėlį, 
čiulbėsiu visą vasarėlę“ . Muzikinis spektaklis 
„Žvirblio dainelės“ rengimas.

01-03 
mėn.

Nijolė Grėbliūnienė

2.
1

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „atmintis gyva, 
nes liūdija“

01-13. Liuda Balabonienė

1.
1

Užgavėnių pramoga  „Užgavėnių personažų 
linksmybės“. Blynelių receptai ir blyno personažo 
dekoravimas.

02 28 Jūratė Paršonienė

1.
1

Žiemos pramoga „Miško takeliu drauge su 
žvėreliais”. 
(skirtinų žvėrelių personažai pasitinka parengtose 
miško stotelėse ir kviečia pramogauti)

01 IV sav. Rasa Nagelienė

2.
3

Foto stendų grupėse paroda „Mes keliaujame po 
Lietuvą“ (Ką aplankiau aš, o kur keliavo mano 
draugai)

02 III sav. Inga Leonienė

2.
3

Šventinis rytmetis vasario 16 „Drauge su Lietuvos 
žmonėmis”. (kiekviena grupė pristato po 1 žmogų iš 
išorinės aplinkos gyvai ar virtualiai).

02-15 Asta Ramelienė

1.
1

Pramoga „Darželio Gimtadienį pasitikime su 
šypsena“
(Prisistatykime linksmai. Trumpi juokingi vaizdeliai, 
parodijos iš darželio gyvenimo ir ne tik). Diskoteka.

03-03 Marijona Preidienė

1.
1

Kaziuko mugė „Suverkime draugystės vėrinį iš savo 
rankų darbelių“. (smulkūs darbeliai ir vaikai kerpa 
juos užrištomis akimis)

03 06 Nijolė Grėbliūnienė

2.
1

Kovo 11-ąją pasitinkant. Rytmetys „Vėliavėlių 
paradas su dainomis“. (grupės pasigamina vėliavėles)
Parodėlė „Senos ir naujos lietuviškos knygos 
vaikams“

03-10 Elena Verenkevičienė

2.
2

Įsijungimas į pasaulinę Žemės dienos akciją 
„Apkabinkime Žemę“

03-20 Liuda Balabonienė

2.
2

Metodinis renginys miesto ikimokyklinių įstaigų 
pavaduotojoms  „Ieškokime gėrio aplinkui ir 
dalinkimės juo”.

03 III sav. Inga Leonienė

2.
3

Gavėnios popietė bendruomenei „Kelionėje su tuo, 
kuris šalia, link Didžiojo prisikėlimo“

04 I sav. Zita Žilienė

1.
1

Kūrybinių vaikų darbų parodėlė Šv. Trejybės 
bažnyčioje „Keliaudami Gavėnios taku, žiedais 
pasitiksime Kristų“ (Kryžiaus aplikacija žiedais)

04 II sav. Liuda Balabonienė

2.
1

Didžiojo margučio puošimas ir Atvelykio pramoga 
„Džiaugias pievos ir laukai, prisikėlė net žiedai“ 
(kiekviena grupė –  skirtingos gėlės žiedų simbolis, 
lizdelis kiaušinaims atspindi tą pačią gėlę)

04-19 Regina Šimuliūnienė

2.
3

Bendruomenės  įsijungimas į ,,Kryžiaus kelią 
Senvagėje“.

04-14 Zita Žilienė

1..
3

Tarpdarželinės estafetės mieste ,,Olimpinės viltys“. 04 III sav. Nijolė Grėbliūnienė 

1.
3

Tarpdarželinės futbolo varžybos Panevėžio kultūros ir
sporto centre.

04 IV sav. Jūratė Paršonienė

1.
3

Akcija  ,,Auginkime kartu“ .
Daržovių auginimas slėnyje.

05-I sav. Albina Osteikienė

2.
3

Šeimos savaitė. Šventinės popietės grupėse.Tėvų 
geroji patirtis (veiklų, išvykų organizavimas)

05- II sav. Visos grupės

2.
2

Priešmokyklinukų išleistuvių renginys  „Paliekam 05-30,31. Jūratė Paršonienė
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MEODINĖS GRUPĖS PASITARIMAI, MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

Eil.
Nr.

Metodinės grupės pasitarimai, mokytojų tarybos
posėdžiai

Data Atsakingas asmuo,
kitos pastabos

2.1 MGP Metodinis renginys miesto pedagogams „Ieškokime
gėrio aplinkui ir dalinkimės juo”.
Gavėnios akcentai ir jų taikymas veikloje.

03 mėn. Inga Leonienė
Liuda Balabonienė

2.3. MGP Tema „Bendradarbiavimo formų aktyvinimas darbe 
su šeimomis“ (pasidalijimas gerąja patirtimi).
Pedagogų diskusijos  „Perdavimo formos ir galimybės, 
supažindinant tėvus su vaikų pasiekimais ir jų vertinimu.”
Mokytojų veiklos savianalizė, įgyvendinant išsikeltus ti ir 
uždavinius. kslus

05 mėn. Inga Leonienė

Direktorė Kristina 
Brinklienė

1.1 MGP Tema „Prevencinė veikla ir taikymas mūsų 
įstaigoje“. Teminis prevencinės veiklos pasiskirstymas, jos
periodiškumas udymo planuose. 
Gerovės komisijos darbo veiklos pristatymas 2017- 2018 
m.m.
Praktinė veikla „Užsiėmimo prevencine tema epizodai ir 
jų aptarimas.“

10 mėn. Inga Leonienė

Asta Ramelienė

1.2 MGP Metodinė diena  „Pasiūlymų 2018 m. veiklos  
planui pristatymas ir siūlymai tolimesniam ugdomosios 
veiklos vertinimui.
Gerosios patirties iš lankytų seminarų perdavimas. 
Mokytojų kvalifikacijos  suvestinės už 2017 m. apžvalga.

11 mėn. Inga Leonienė
Darbo grupė plano 
projektui rengti

1.2 MTP  2016 m. veiklos programos įgyvendinimo 
apžvalga. 
Prioritetinių sričių 2017 m. pristatymas; mokyklos veiklos
plano 2017 m. ir strateginio mokyklos veiklos plano 2017-
2019 m. svarstymas ir  tvirtinimas; Perspektyvinė 
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės 
programos derinimas.
Elektroninių dienynų pildymo apžvalga (privalumai, 
trūkumai)

01 mėn. Direktorė 
Kristina Brinklienė

2.2 MTP Pasiruošimas naujiems mokslo metams ir 
preliminarios grupių komplektacijos bei modelių 
svarstymas.
Priešmokyklinio ugdymo veiklos plano-projekto 
pristymas 2017/2018 m.m.

06 mėn. Direktorė 
Kristina Brinklienė

1.3 MTP  Mokyklos pasirinktos veiklos srities vidinio 
vertinimo  analizė, naujų vertinimo sričių numatymas. 
Panaudotų lėšų ugdymo planams įgyvendinti už 
besibaigiančius 2017 metus apžvalga ir finansinė 
perspektyva ateinantiems metams.

12 mėn. Direktorė 
Kristina Brinklienė
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