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PRITARTA 
Lopšelio-darželio tarybos  
2019 m. sausio mėn. 30 d. 
posėdžio protokolas Nr. 1 
 
PATVIRTINTA 
Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“  
direktorės  
2019 m.vasario  mėn.  6 d. 
įsakymu Nr. V(1.3)-15 

          
GARLIAVOS LOPŠELIO – DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I. ĮVADAS 
 

Informacija apie įstaigą 
Įstaigos struktūra. Nuo 2018-09-01 veikia 3 priešmokyklinio (darbo laikas  9 val.) ir 9 

ikimokyklinio (darbo laikas  10,5 val.) grupės. Patvirtinti ugdymo modelai: dvi grupės – IV modelis, 
septynios grupės – V modelis, dvi grupės – VIII , viena grupė – XII. 

Ugdytiniai.  2018 m. gruodžio 1 d. lankė 227 vaikai, iš jų 58 priešmokyklinio amžiaus vaikai. 
90 ugdytinių, turi  kalbos ir komunikacijos sutrikimų, 10 vaikų rekomenduojama psichologo pagalba. 

Darbuotojai. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 25 iš jų: vadovai – 2, priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai – 4, ikimokyklinio ugdymo mokytojai - 15 , meninio ugdymo mokytojas – 1, 
pagalbos mokiniui specialistai (logopedai, psichologas) 3. 

 Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso)/etatų skaičius 26/23,75.   
Mokytojų kvalifikacija. Atestuotų pedagoginių darbuotojų  skaičius 17, iš jų: turinčių 

metodininko kvalifikacinę kategoriją - 2, vyr. auklėtojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto 
kvalifikacinę kategoriją - 15. 2018 m. vienam mokytojui suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacija.  
Parengta 2019-2021 m. atestacijos programa, kurioje numatytas 7 ikimokyklinio ugdymo mokytojų 
kvalifikacijos kėlimas, siekia įgyti vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  

Ugdymo programos. Ugdoma pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu 
vedini“ ir „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“. Vykdoma socialinių įgūdžių 
formavimo programa „Zipio draugai“ trijose priešmokyklinėse grupėse, „Kimochis“ emocinio 
intelekto ugdymo programa  trijose  ikimokyklinio ugdymo grupėse. Įstaigoje vykdoma „Sveikatos 
stiprinimo programa 2018-2022 m.". 
 Aplinka. Bendruomenė išanalizavo ir įsivertino edukacinių erdvių ir ugdymą jose.  Dalyvavimas 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. 
konkurse, atskleidė tobulinimo(si) galimybes.  2018 m. kieme  atnaujinta apie 700 kv.m. grindinio, 
įrengta saugaus eismo ir žaidimų aikštelė, nupirkta priemonės žaidimų aikštelėms – labirintas ir du  
buomai (pagal sutartį priemonių pastatymas pavasarį).  Vidaus aplinkos modernizuojamos: nupirkti 
ir grupėse naudojimui įrengti  –7 projektoriai. 

Vadyba. Parengta, įvertinta ir patvirtinta Kauno r. Garliavos lopšelio - darželio ,,Eglutė“ 
Sveikatos stiprinimo programa 2018-2022 m.. Vadovaujantis naujuoju darbo kodeksu, parengti ir 
direktorės įsakymu patvirtinti dokumentai: Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“  asmens 
duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių Garliavos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 
tvarka, Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ darželio darbo apmokėjimo tvarkos sistemos 
aprašas, Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo 
bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka.  

Siekiant spręsti pedagoginių darbuotojų trūkumo problemą, bendradarbiaujama su kolegijomis, 
pasirašytos studento praktinio mokymo sutartys su Kauno ir Marijampolės kolegijomis. 



 

2 
 

Siekiant pritraukti papildomas lėšas, pasirašytos trumpalaikės salės nuomos sutartys, paramos 
sutartis su UAB „Garlita”.   

Siekiant stiprinti vaikų sveikatinimo ugdymą(si)  pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
Kovos menu ir sporto asociacija kime. 1 kartą per savaitę priešmokyklinių grupių vaikams treneris 
organizuoja sveikatinimo valandėles. Su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru pasirašytas 
sutarimas dėl  darbo vietos 0,25 etato psichologui suteikimo projekto vykdymo laikotarpiu. 

Finansavimas. Finansavimas vykdomas iš savivaldybės, mokinio krepšelio (valstybės), 2 
proc., paramos, maisto antkainio, salės nuomos ir tėvų mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose lėšų.  2018 m. lėšų panaudojimas (žr. 1 
lentelė).  

1 lentelė 
2018 m. lėšų panaudojimas 

Finansavimo šaltinis Kam skirta Panaudota (eur) 
Mokinio krepšelio  
(MK) lėšos 

Paslaugos ir informacinės komunikacinės technologojos 
(IKT): 
Projektorius -7 vnt (IKT) 
Projektorių pakabinimo įranga 
Edukacija (vaikams) 
Kitos paslaugos (tonerio pildymas,svetainės 
talpinimas,el.žurnalas) 
Prekės: 
Žaislai  
Kanceliarinės priemonės  
Baldai-žaidimai  
Kompiuteriai 
 
Kvalifikacijos kėlimas (mokytojų, specialistų) 

 
 
3650,07 
1045,34 
 980 
505,93 
Viso: 6181,34 
 
2941,96 
1047,21 
482,33 
559,27 
Viso: 5030,77 
1069 

Mokesčio už edukacinių aplinkų 
gerinimą ir už priemones, 
skirtas vaikų pažinimo 
kompetencijai ugdyti 

Asfaltbetonio dangos remonto darbai (žaidimai ant asfalto) 
Labirintas 
Buomai “Krokodilas“ 

3499,32 
4193,46 
1027,51 
Viso: 8720,29 

2% lėšos Informacinės lentelės  ant vartelių 44,77 
Spec.lėšos . Salės nuoma 
 

Medinės lentos  
Virtuvės reikmenys  
Spintos   
Valymo paslaugos   
 

58,65 
227,50 
380,00 
62,69 
Viso: 728,84 

Spec.lėšos. Maisto antkainio  
 

Šaldiklis. 
Arbatinukai 4vnt.  
Kepimo  skardos. 
 

194,00 
183,92 
19,36 
Viso: 397,28 

Kauno r. savivaldybės 
administarcijos kultūros, šv. ir 
sporto sk.. Švietimo įstaigų 
remonto darbų ir „Saugi 
mokykla” programos 
paskirstymas. 

Kiemo asfaltavimas 
 

10 000  
 
 
 

Socializacijos programa „Mes 
kartu –mes jėga” 

Edukacinė valandėlė 
Knygos, Kimochis priemonės 
 

250,00 
290,00 
Viso: 540,00 

Parama Paramos - labdaros fondas. Knygelės 
UAB „Garlita“ parama renginiui „Sveikatos banga“  

13,82 
100 eurų 
Viso:113,82 

Savivaldybės biudžeto lėšos 
 

Medikamentai 
 

56,49 

Apranga ir patalynė 
Virėjų apranga 
Patalynė 
Rankšluoščiai 

 
93,73 
242,00 
200,00 
Viso:535,73 
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Kitos prekės 
Ūkinės prekės 
Gesintuvai 
Benzinas žolei pjauti 
Smėlis 
Pastato draudimas 
Lėkštės,puodukai 

 
1576,92 
116,53 
54,53 
261,97 
281,80 
72,42 
Viso: 2364,17 

Ilgalaikio materialiojo turto remontas: 
Termoplastinių įrenginių įrengimas 
Kiemo asfaltavimas 
Lietvamzdžių tvarkymas 
Gumos mulčo dangos įrengimas 
 

 
3499,22 
6002,78 
905,93 
1829,52 
 
Viso:12237,45 

Kvalifikacijos kėlimas.  
Seminarai sekretorei, archyvarei, dietistei, vyr.virėjai, 
ūkvedei. 
 

149 
 
 
Viso:149,00 

 
II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

2018 metų veiklos plano tikslai, uždaviniai, įgyvendinimas 
Vadovaujantis Strateginiu planu 2016-2018 metams kelti ir gyvendinti šie  tikslai ir 

uždaviniai.  
1 prioritetas. Duomenų analize ir įsivertinimu grįstos švietimo vadybos diegimas. 
1.1. tikslas. Tobulint(is) vadovų, pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikaciją vadovaujantis 
LR švietimo ir mokslo ministrės 2017 m.rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr.V-647 patvirtintus 2017-2019 
m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetais. 
Uždaviniai 
1.1.1. Ugdyti(s) pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų asmeninę ir profesinę kompetencijas. 
1.1.2. Organizuoti Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 
komisijos veiklą.  
Pasiekti rezultatai: 
Organizuota seminarai mokytojams aktualiomis temomis: „Ugdomojo proceso planavimo ir 
realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai“, „Aplinkosauginio ir socialinio 
emocinio ugdymo edukacinėse aplinkose patirtis Mažeikių rajono ikimokyklinėse įstaigose“. Pagal  
individualius mokytojų poreikius dalyvauta 23 seminaruose, išklausyti nuotoliniu būdu 
(Pedagogas.lt) 52 seminarai. 
Įvertinta 1 mokytojos veikla ir suteikta vyresn. mokytojo kvalifikacinė kategorija. 
1.2 tikslas. Siekti efektyvios  ugdymo organizavimo vadybos.  
Uždaviniai 
1.2.1. Tobulinti komandinį pedagoginį darbą.  
1.2.2. Įsivertinti (vidaus giluminis auditas) Ugdymo(si) proceso kokybę. 
Pasiekti rezultatai: 
Tikslingai suformuotų komandų darbo rezultatai: parengta, patvirtinta Sveikatos stiprinimo programa 
2018-2022 m.; įgyvendinti projektai „Mes tikrai mylim Lietuvą“, „ Kalėdų šviesa“; socializacijos 
programa „Mes kartu – mes jėga“; Lietuvos ikimokyklinių įstaigų akcija „Tolerancijos ratas“ 
Atlikti tyrimai: „Priešmokyklinių grupių vaikų emocinė savijauta“, „Pozityvi komunikacija“, “Kaip 
sekasi įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programą“,  teikiamų paslaugų ir pokyčių bei mokyklos 
įvaizdžio į(si)vertinimas. 
2 prioritetas.  Tobulinti ugdymo paslaugų kokybę. 
2.1.  tikslas. Sudaryti saugias ir palankias ugdymo(si) sąlygas lopšelio-darželio lauko teritorijoje. 
Uždaviniai 
2.1.1.Įrengti saugaus eismo aikštelę kiemo teritorijoje. 
2.1.2. Įsivertinti žaidimo aikštelių saugumą. 
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2.1.3. Suremontuoti lietaus sistemą.  
Pasiekti rezultatai: 
Suremontuota apie 700 kv. m. grindinio ir įrengta saugaus eismo – žaidimų ant asfalto aikštelė; lietaus 
sistema. Atlikta metinė vaikų žaidimų aikštelių kontrolė. Pagal pateiktą  Vaikų žaidimų aikštelės ar 
patalpos techninio patikrinimo ataskaitą  pašalinti trūkumai. 

 
III. ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 

 
2018 m. išanalizuota, kaip sekėsi įgyvendinti strateginį 2016–2018 m planą. Buvo atlikta  

išorinių veiksnių analizė (PEST), įstaigos vidaus platusis įsivertinimas, giluminis mokyklos įvaidžio 
įsivertinimas, (SSGG) analizė. Atsižvelgiant į gautais rezultatus, parengtas ir steigėjui pateiktas 
Strateginis planas 2019-2022 m.  

Įstaigos vidaus platusis įsivertinimo rezultatai pateikti  2 lentelėje. Visos srityse pasiekimų 
daugiau nei trūkumų.  Tėvų nuomonės tyrimas rodo, kad didžioji dauguma tėvų teigiamai vertina 
ugdymo (97 proc.), maitinimo (81 proc.) paslaugas.  Specialistų (logopedų, psichologo) teikiamas 
paslaugas teigiamai vertino - 51 proc. (39 proc. respondentų nevertino („negaliu atsakyti“)). Didžioji 
dauguma labai gerai ir gerai vertina  mokytojų (94 proc.), vadovų (95 proc.) kompetenciją. 38 proc. 
tėvų teigia, kad įsitraukia į mokyklos vertinimo, planavimo procesus. Tėvai įvairiomis formomis 
dalyvauja mokyklos veikloje ir vaiko ugdyme. Didžiausias tėvų aktyvumas grupių susirinkimuose, 
kuriant ugdomąsias aplinkas. Mažiau tėvų organizuoja šventes grupės vaikams, dalyvauja  darželyje 
organizuojamose paskaitose, seminaruose, ugdymo procese,  taip pat tėvai teikia labdarą, paramą, 
darželiui,  dalyvauja talkoje, teikia siūlymus mokytojams, administracijai. Tėvai teigiamai įvertino 
2016-20018 m. atliktus darbus ir išanalizavus ir sugrupavus tėvų siūlymus dėl tolimesnės veiklos 
matoma, kad tėvams svarbiausia  ugdymas ir žmogiškieji ištekliai.   

2 lentelė 

 
 Gruodžio  mėnesį atliktas geros higienos praktikos taisyklių (GHPT) vidaus auditas. 
Trūkumų nenustatyta.  
 Gegužės mėnesį vyko Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos Viešojo maitinimo 
įmonės patikrinimas (2018-05-16 Nr.33VMĮP-584 aktas).  Esminių teisės pažeidimų nenustatyta, 
nuobauda netaikyta. 

IV. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
Vadovaujantis Strateginiu planu 2019-2022 metams, veiklos prioritetas – kokybiškas 

ugdymas ir mokytojų lyderystė. 2019 metams keliami šie tikslai ir uždaviniai.  
1 tikslas.  Stiprinti bendradarbiavimo kultūrą užtikrinant vaikų gerovę ir kokybišką ugdymą. 
1.1.uždavinys. Organizuoti mokymus tėvams, darbuotojams. 
1.2. uždavinys. Stiprinti mokytojų profesinius gebėjimus ir lyderystę. 
1.3. uždavinys. Taikyti modernias priemones ugdymo procese. 
1.4. uždavinys.  Kurti ir palaikyti teigiamą mikroklimatą. 
2 tikslas. Plėtoti ugdymą lauko pedagogikos elementais. 
2.1. uždavinys. Pagerinti vaikų ugdymo (si) sąlygas lauko erdvėse.   
2.2. uždavinys.  Patobulinti ugdymo gamtoje organizavimą. 

3,81

3,55

3,72

3,56

3,7

3,62

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

Mokyklos
valdymas

Vaiko ugdymo(si)
pasiekimai

Vaiko ugdymas Ištekliai Parama ir pagalba
šeimai

Etosas

Veiklos sričių įsivertinimas 2018 m. 
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3 tikslas. Į ugdymo turinį integruoti  Kauno r. Garliavos lopšelio - darželio ,,Eglutė“ Sveikatos 
stiprinimo programą 2018-2022 m. 
3.1. uždavinys.   Stiprinti vaikų fizinę sveikatą. 
3.2. uždavinys.   Stiprinti vaikų psichinę sveikatą. 

 

5. Strateginio plano 2019–2022 m.  priemonių įgyvendinimas 

1. Tikslas. Stiprinti bendradarbiavimo kultūrą užtikrinant vaikų gerovę ir kokybišką ugdymą. 
Priemonės Terminas Atsakingi Ištekliai Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 
1.1. Organizuoti mokymus tėvams, darbuotojams 
Mokymai tėvams 
pozityvios tėvystės 
mokymo metodiką.   

Rugsėjo -lapkritis Psichologas Žmogiškieji 
ištekliai 

Organizuoti tėvystės įgūdžių  
mokymai  grupei  tėvų (iki 14 
žmonių). 

Du mokymų ciklai (po 9 
susitikimus) 
darbuotojams 
„Bendravimo su vaikais 
įgūdžių stiprinimas“. 

Sausis-kovas 
Balandis-birželis 
 
 
 
 

Psichologas Žmogiškieji 
ištekliai 

Organizuoti mokymai 
darbuotojams (dvi  mokymų 
grupės po 12 dalyvių vienoje 
grupėje) „Bendravimo su 
vaikais įgūdžių stiprinimas“. 

Paskaita tėvams ir 
darbuotojams  „Kaip 
sustiprinti ryšį su vaiku”. 

Vasaris Psichologas Žmogiškieji 
ištekliai 

Nemažiau 20 tėvų, 
darbuotojų įgijo žinių kaip 
stiprinti ryšius su vaiku. 

1.2. Stiprinti mokytojų profesinius gebėjimus ir lyderystę.  
Projektas “Lyderio laikas 
3”, modulis “Lyderio 
santykiai su kitais”. 

Sausis-kovas Direktorė Projekto lėšos Patobulinta bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
kompetencija. 

Ilgalaikė kvalifikacijos 
tobulinimo programa 
„Darželių bendrystės 
erdvė: įgalinančios 
bendrystės link”. 

Vasaris-gruodis Direktorė Mokinio 
krepšelio lėšos 

100 proc. mokytojų 
dalyvavo bent viename 
kvalifikaciniame renginyje. 
Patobulino  
socialinio emocinio ugdymo, 
vadybinę, bendradarbiavimo 
kompetencijas. 

Metodinė diena Kauno r. 
ikimokyklinių įstaigų 
mokytojams, kitiems 
specialistams 
“Priešmokyklinio 
ugdymo(si) ir pradinio 
mokymo(si) dermė”. 

Spalis Metodinės 
tarybos 
pirmininkas 

Žmogiškieji 
ištekliai. 

Mokytojai dalinosi gerąja  
patirtimi apie  ugdymo 
turinį, metodus, vaikų 
pasiekimus.  

Savišvieta ir 
kvalifikacijos 
tobulinimas nuotoliniu 
būdu. 

Sausis-gruodis Direktorė Mokinio 
krepšelio lėšos 

75 proc. mokytojų rinkosi ir 
išklausė šiuos seminarus  
“Kaip ugdome ateities 
lyderius: emocinis intelektas 
„vs“ dirbtinis intelektas“, 
„Pozityvaus mąstymo 
lavinimas“. 

1.3.Taikyti modernias priemones ugdymo procese. 
Tarptautinis projektas 
“Pasakyk “labas” 
pasauliui”. 
 

Sausis- birželis PU mokytoja 
A.Sareikienė 

FINI institutas 
Radeče, 
Slovėnija,  
MK lėšos. 

20 priešmokyklinio amžiaus 
vaikų dalyvavo 
tarptautiniame edukaciniame 
projekte nuotoliniu būdu. 

Programavimo 
mokymasis naudojant 
specialias edukacines 
priemones PU grupėse. 

Vasaris - gruodis PU mokytoja Žmogiškieji 
ištekliai 

PU grupių vaikai geba atlikti 
pirminius programavimo 
žingsnius. 

1.4. Kurti ir palaikyti teigiamą mikroklimatą. 
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Mokytojų dienos 
minėjimas. 

Spalis Direktorė Žmogiškieji 
ištekliai. 

Pagerbta mokytojai -
lyderiai. 

Mokslo metų pabaigos 
išvyka 

Birželis Pavaduotoja 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai. 

Bendruomenė sutelkta 
mokslo metų veiklos 
refleksijai. 

Darbuotojų šventinis 
susirinkimas. 

Rugsėjis Direktorė Žmogiškieji 
ištekliai. 

Bendruomenė suteklta ir  
motyvuota sėkmingam  
darbui. 

2. Tikslas.  Plėtoti ugdymą lauko pedagogikos elementais. 
 
2.1.Pagerinti vaikų ugdymo (si) sąlygas lauko erdvėse. 
Bendruomenės  
(darbuotojų, tėvų 
komitetų pirmininkų) 
susirinkimas „Kiemas – 
vaikų ugdymosi ir 
saviraiškos vieta”. 

Kovas Direktorius Žmogiškieji 
ištekliai 

Bendruomenė sutelkta 
kiemo edukacinių erdvių 
tobulinimui.  

Konkursas „Sumanyta -
padaryta”. 

Balandis Darbo grupė MK lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai.  

Konkursui pateikta 12 
edukacinių  priemonių 
kiemo erdvėms praturtinti.  

Aplinkos tvarkymo talka. Gegužė Direktorė  Kiemo aplinka  praturtinta 
bendruomenės narių 
gamintomis  priemonėmis. 

Bendruomenės šventė. Gegužė Darbo grupė  Šventės metu apdovanoti 
konkurso „Sumanyta -
padaryta” nugalėtojai. 

Naujų priemonių 
įsigijimas ir įrengimas. 

Kovas- 
rugpjūtis 

Ūkvedė Tėvų 
edukacinių 
aplinkų 
gerinimo 
lėšos. 

Įrengtos priemonės 
„Labirintas“, “Buomai-
krokodilai“, pavėsinė. 

2.2. Patobulinti ugdymo gamtoje organizavimą. 

Metodinės tarybos 
posėdžiai.   

Sausis 
Gegužė 
 

Metodinės 
tarybos 
pirmininkas 

Metodinė 
taryba 

Mokytojų priimti bendri 
nutarimai dėl patirtinio 
ugdymo gamtoje  gerosios 
patirties kaupimo bei aptarta 
sukaupta patirtis.  

Ugdymas gamtoje ir 
gerosios patirties 
fiksavimas. 

Sausis-gruodis Mokytojai Žmogiškieji 
ištekliai, 
turimi IT 
ištekliai. 

Sukaupta 20 mokytojų 
metodinė-praktinė medžiaga 
apie praktinį  ugdymą 
gamtoje įvairiais metų 
laikais. 

Atvira veikla “Kaip 
ugdymo procese 
įgyvendinamos vaiko 
idėjos  
kiemo erdvėse. 

Lapkritis Metodinės 
tarybos 
pirmininkas 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Mokytojai lyderiai 
pasidalino savo pasiekimais 
kaip jiems sekasi ugdymo 
turinį plėtoti vaikų idėjomis. 

Organizuoti vasaros 
stovyklą.  

Birželis „Boružiukų“ ir 
„Grybukų“ 
grupių 
mokytojos. 

MK lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai 

Sėkmingai įgyvendintas 
ugdymo organizavimo 
modelis dvejuose grupėse 
„Ikimokyklinė grupė su 
vasaros stovykla“. 
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3. Tikslas Į ugdymo turinį integruoti  Kauno r. Garliavos lopšelio - darželio ,,Eglutė“ 
Sveikatos stiprinimo programą 2018-2022 m.  

3.1.Stiprinti vaikų fizinę sveikatą 
Projektas  „Sveikatiada“  
 

Sausis - gegužė Dietistė VšĮ “Tikra 
mityba” 

Ugdytiniai dalyvavo 
projekto renginiuose” 
„Sveikatos maisto 
detektyvai“, 
„Sveikatingumo idėjų 
klubas“. 

Tradicinis renginys 
„Duonos kepimo diena“. 

Vasaris Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Dalyvaus visų grupių vaikai. 
Formuojamos 
bendruomenės teigiamos 
nuostatos į sveiką mitybą ir 
tradicijas. 

Konkursas “Visa 
mokykla šoka“. 

Vasaris Meninio 
ugdymo 
(muzikos) 
mokytoja 

Lietuvos 
nacionalinis 
kultūros 
centras 

Dalyvaus visų grupių vaikai. 
Skatinamas fizinį 
aktyvumas ir puoselėjamos 
tradicijos. 

Ugdytinių žygis į 
Garliavos Kaimynystės 
parką, skirtas judėjimo 
sveikatos labui dienai 
paminėti. 

Gegužė Sveikos 
gyvensenos 
ugdymo 
koordinacinė 
taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Dalyvaus visų grupių vaikai. 
Skatinamas fizinis 
aktyvumas. 

Tradicinis konkursas  
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

Spalis Sveikos 
gyvensenos 
ugdymo 
koordinacinė 
taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Dalyvaus 4-6 metų vaikai. 
Skatinamas fizinis 
aktyvumas.  

3.2.Stiprinti vaikų psichinę sveikatą 
Akcija  „Pasigamink 
Džiaugsmiuką“. 

Vasaris Psichologė Žmogiškieji 
ištekliai 

Dalyvaus visų grupių vaikai. 
Dalyviai išbandys naują 
savo emocijų valdymo būdą.  

Vaikų meninių darbų 
paroda Pasaulinei 
sveikatos dienai 
paminėti. 

Balandis Meninio (dailės) 
ugdymo 
mokytoja. 

MK lėšos Dalyvaus visų grupių vaikai. 
Dalyviai savo sveikos 
gyvensenos patirtį atskleis 
per kūrybą. 

Akcija „Sveikinkis su 
šypsena“.  

Rugsėjis Psichologė Žmogiškieji 
ištekliai 

Dalyvaus visų grupių vaikai. 
Pagerės dalyvių socialumo 
įgūdžiai. 

Projektas „Kas mus daro 
stipriais“, skirtas 
„Pasaulinei psichinės 
sveikatos dienai“ 
paminėti. 

Spalis Psichologė, 
meninio 
ugdymo 
mokytojos. 
 

MK lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai 

Dalyvaus 4-6 m. vaikai. 
Sustiprės dalyvių psichinė 
sveikata. 

Akcija, skirta 
tolerancijos dienai 
paminėti 
„Kitatautiškumas: 
sveikinimosi ritualai“ 

Lapkritis Psichologė MK lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai 

Dalyvaus 4-6 m. vaikai iš 
įvairių Lietuvos 
ikimokyklinių   įstaigų. 
Dalyviai susipažins  su kitų 
tautų papročiais, ugdys(is) 
tolerantiškumą kitoms 
tautoms. 

 
VI. LAUKIAMI REZULTATAI 

1 tikslas.  Stiprinti bendradarbiavimo kultūrą užtikrinant vaikų gerovę ir kokybišką ugdymą. 
Organizuoti tėvystės įgūdžių  mokymai  grupei  tėvų (iki 14 žmonių).  

 Organizuoti mokymai darbuotojams (dvi  mokymų grupės po 12 dalyvių vienoje grupėje) 
„Bendravimo su vaikais įgūdžių stiprinimas“. 

 100 proc. mokytojų dalyvavo bent viename kvalifikaciniame renginyje ir  patobulino  
socialinio emocinio ugdymo, vadybinę, bendradarbiavimo kompetencijas.  
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2 tikslas. Plėtoti ugdymą lauko pedagogikos elementais. 
 Kiemo aplinka praturtinta bendruomenės narių gamintomis  priemonėmis, įrengtos priemonės 

„Labirintas“, “Buomai-krokodilai“, pavėsinė.  
 Sukaupta 20 mokytojų metodinė-praktinė medžiaga apie praktinį  ugdymą gamtoje įvairiais 

metų laikais. 
3 tikslas. Į ugdymo turinį integruoti  Kauno r. Garliavos lopšelio - darželio ,,Eglutė“ Sveikatos 
stiprinimo programą 2018-2022 m. 

 Ugdytiniai patirtį kaupė įvairiuose sveikatinimo renginiuose: 4 renginiai skirti fizinio 
aktyvumo skatinimui , 2 – sveikos mitybos, 5 – stiprinantys vaiko psichinę sveikatą.   

 
VII. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 Kas atsiskaito Kam atsiskaitoma  Atsiskaitymo forma  Ribinis laikas 
Projektų, akcijų rengėjai, 
darbo grupės. 

Metodinei tarybai Rezultatų apibendrinimas ir 
išvados. 

Įvykdžius 
projektą, akciją. 

Mokytojai, specialistai  Pavaduotojai ugdymui Savianalizė Iki gegužės 31 d. 
Mokytojai, specialistai Mokytojų tarybai 2018-2019 m. m. vaikų ugdymosi 

pažangos ataskaita 
gegužė 

Metodinė taryba Mokytojų tarybai 2019 m. veiklos įsivertinimas  gruodis 
Vaiko gerovės komisija Mokytojų tarybai 2019 m. veiklos įsivertinimas  gruodis 
Pavaduotoja ugdymui Mokytojų tarybai 2019 m. veiklos įsivertinimas  gruodis 
Ūkvedė  Direktorei Lėšų panaudojimo 2019 m. 

ataskaita. 
gruodis 

Direktorė  Lopšelio-darželio tarybai Veiklos plano 2019 m. 
įgyvendinimas. 

gruodis 

Direktorė  Steigėjui Vadovo ataskaita. Steigėjo 
nurodymu 

Programą rengė darbo grupė:     
Direktorė       N.Okunienė 
Pavaduotoja ugdymui      D.Jankauskienė  
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja      A.Sareikienė 
Psichologė       L.Jazbutienė 
 


