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Lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ savitumas

Marijampolės lopšelis – darželis „Šaltinėlis“ (adresas: K. Griniaus g. 12A, Marijampolė, LT-

68282) teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Lopšelis – darželis savo veiklą

grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo

ministerijos bei steigėjo Marijampolės savivaldybės administracijos norminiais teisės aktais, Įstaigos

nuostatais bei įstaigos strateginiu planu.

Lopšelis – darželis turi savo logotipą, himną, vėliavą. Siekiant nuolat tobulėti bendradarbiauja

su Marijampolės kolegija, Marijampolės ikimokyklinio ugdymo įstaigomis bei įstaigų pedagogų

metodiniais būreliais, Rimanto Stankevičiaus pagrindine mokykla, Petro Armino progimnazija, Meno

mokykla, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Marijampolės krašto ir Prezidento

Kazio Griniaus muziejumi, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentru, Marijampolės

apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu.

Įstaigos bendruomenei teikiama pagalba įstaigoje dirbančių specialistų: logopedo, specialiojo

pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo. Didelių specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir juos

ugdantiems pedagogams padeda mokytojo padėjėjos. Stiprinami sveikos gyvensenos įgūdžiai –

įgyvendinama 2019-2023 m. m. parengta sveikatos stiprinimo programa „Noriu būti sveikas ir

stiprus“, ugdomi socialiniai įgūdžiai, taikoma tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa

„Zipio draugai“, emocinio intelekto programa „Kimochis“. Sudarytos sąlygos ugdymo metodų

įvairovei: M. Montessori, „Geros pradžios“, kompleksiniam ugdymui. 

Įstaigoje teikiamos įvairios papildomo ugdymo paslaugos, tenkinančios vaikų saviraiškos

poreikį. Vaikai gali lankyti informacinių technologijų, krepšinio, anglų kalbos užsiėmimus, folkloro

ansamblį „Tarškaliukai“, popchorą „Kotita“.

Plėtojama bendruomenės informavimo sistema: informacija talpinama įstaigos internetinėje

svetainėje, Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“. 2021 m. kovo mėn. prisijungėme prie

elektroninio dienyno sistemos „Mūsų darželis“. Kartu švenčiama, kartu sportuojama, tvarkomasi.

Tėvai prisideda prie vaikų ugdymo, dalyvauja bendruose ir atskirų grupių projektuose, padeda kurti

bei tobulinti edukacines erdves.

Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacinių sutrikimų, pagalbą ir konsultacijas teikia

logopedas. Socialinis pedagogas įstaigos bendruomenėje padeda spręsti socialines problemas,

analizuoti jas sukeliančias priežastis ir ieškoti galimybių jas spręsti. Psichologas rūpinasi vaikų

psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Muzikinių bei meninių žinių

vaikams teikia meninio ugdymo pedagogė, mokytojoms padeda ir vaikais rūpinasi mokytojos

padėjėjos. Kokybiško sveiko maisto paruošimu rūpinasi virtuvės darbuotojos, jų darbo kokybę

prižiūri vaikų slaugytoja. Techninis personalas rūpinasi įstaigos aplinka, švara, vaikų saugumu.
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Lopšelį – darželį „Šaltinėlis“ lanko 220 vaikų. Įstaigoje veikia 12 grupių: 3 lopšelio, 7 darželio,

2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Lopšelio grupėse yra 45 vaikai, ikimokyklinio amžiaus grupėse –

132 vaikai, priešmokyklinio amžiaus grupėse – 43. Kiekviena lopšelio – darželio grupė kuria savitą

gyvenimo ritmą ir jo laikosi.

2020-2021 m. m. lopšelyje – darželyje įgyvendinamos programos:

 Lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa.

 Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.

 Tarptautinė socialinių įgūdžių prevencijos programa „Zipio draugai“ (priešmokyklinio
ugdymo grupėse).

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

 Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Noriu būti sveikas ir stiprus“.

 ES programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Svarbiausi lopšelio – darželio pasiekimai praėjusiais mokslo metais. Analizė.

2020- 2021 m. m. sėkmingai vykdytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

Ugdytinių pasiekimai vertinti taikant savitą vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą. 

1. Lopšelio – darželio pedagogai ir ugdytiniai dalyvavo:

Respublikiniuose projektuose, konkursuose, programose, akcijose, parodose:

 Respublikinėse programose „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“.

 Pilietinėje iniciatyvoje „Tolerancijos dėlionė“

 Pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

 Respublikinėje lietuvių kalbos savaitėje.

 Respublikiniame ekologiniame – etniniame švietimo projekte „Užauginsiu pats duonelę“
(Šilalės l/d „Žiogelis“).

 Respublikiniame projekte „Sveikata visus metus 2020“ (III vietos laimėtojai).

 Respublikiniame Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“.

 Respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės – 2021)

 Parodose: „Ką rudens gėrybės slepia“ (Šilalės l/d „Žiogelis), „Kuriame rudenį“ (Klaipėdos
l/d „Inkarėlis“, laimingos vaikystės šaly“ (Vilkaviškio l/d „Pasaka“), „Labas tau sakau“ (Panevėžio l/d

„Pasaka“), „Mano gardžiausias pyragas“ (Klaipėdos l/d „Žuvėdra“), „Muzikinė gamtos gama“

(Vilniaus l/d „Justinukas“), „EKO muzikuojantis robotukas“ (Kėdainių l/d „Pasaka“), „Saugus eismas

kelyje 2021) (Lietuvos automobilių kelių direkcija) ir kt.

Marijampolės savivaldybės akcijose, konkursuose, parodose:

 Parodose: „Balti užuolaidėlių raštai“ (Marijampolės l/d „Rasa“), „Saugausi nuo viruso
linksmai ir išradingai“ (Marijampolės l/d „Vaivorykštė“), „Mano piešinys tvariam maišeliui“

(Marijampolės l/d „Ąžuoliukas“).

 Marijampolės regioną atstovavome Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų
konkurse „Tramtatulis“.

 Marijampolės Cukrinio festivalio teatralizuotų programų sąšaukoje „Saldžioji vyšnelė“

            Įvykdyti lopšelio – darželio projektai:

  „Duonutės kelias iki mūsų stalo“.

 „Mano augintiniai“.

 „Lašiuko kelionė“.

 „Tarptautinis eTwinning „Skaičių miestas“.

 „Saugok sveikatą, gerk kvapnią arbatą“.

 „Nori būti sveikas-būk švarus“.

 „Kiek darbelių, kiek darbų“.

 „Nori būti sveikas- būk švarus“.

 „Aš auginu kalbos medį“.
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 „Vaiko kelias į gražią kalbą“.

 „Mums linksma ir smagu būryje draugų“.

 „Žalią pupą sodinau“.

 „Pažink save“.

 „Spalvų margumas“.

Bendruomenės organizuoti renginiai:

 Kartu su Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejumi organizuota
respublikinė interaktyvi foto/video paroda – konkursas „Senų daiktų istorijos“.

 Organizuota respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų
paroda „Papuošiu tautiniu rūbu, karolius užkabinsiu“.

 Visose grupėse vykdoma sveikatinimo programa „Noriu būti sveikas ir stiprus“.
Įstaigoje vykę seminarai:

 Nuotoliniai mokymai „Ką turėtų žinoti kiekviena auklėtoja?“.

 Seminaras „Ką svarbu žinoti apie vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą. Praktiniai
patarimai“.

 2021 m. įstaigos benrduomenė jungėsi į „Besimokančių darželių tinklą“.
2. Grupės papildytos tyrinėjimui, pažinimui skirtomis priemonėmis. Pildoma bendro

naudojimo priemonių bazė (edukacinės- metodinės priemonės). Septyniose grupėse įrengti mini

darželiai, kuriuose puoselėjami augalai moko vaikus stebėti, prižiūrėti, tyrinėti.
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SSGG analizė

STIPRYBĖS SILPNYBĖS

Lopšelyje – darželyje laikomasi vieningos ugdomosios veiklos struktūros,

vadovaujamasi Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programomis,

planuojamas ugdymo (si) turinys.

Dauguma mokytojų geba sukurti darbingą ir motyvuojančią aplinką,

išlaikyti vaikų dėmesį, palaikyti tvarką.

Sukurta vieninga informacinė sistema „Mūsų darželis“, kurioje lopšelio –

darželio ugdytiniai, pedagogai, tėvai, darbuotojai ir administracija sudarytų

vieną darnią bendruomenę.

Eletroniniame dienyne „Mūsų darželis“ tėvai informuojami apie ugdymosi

pasiekimus 

Darbuotojai turi sąlygas kelti kvalifikaciją, atestuotis aukštesnei

kategorijai.

Bendruomenė puoselėja lopšelio – darželio tradicijas. Organizuojama daug

renginių ir švenčių.

Ugdytiniai, pedagogai ir tėvai aktyviai dalyvauja konkursuose,

projektuose, miesto renginiuose.

Lopšelyje – darželyje sėkmingai ugdomi specialiųjų poreikių vaikai.

Švietimo pagalbos specialistai konsultuoja mokytojus, tėvus ne tik

specialiųjų poreikių vaikų ugdymo ir elgesio klausimais.

Prevencinės programos integruojamos į ugdymo turinį.

Dalies ugdytinių bei jų tėvų silpna ugdymo (si) motyvacija.

Ugdymo proceso metu iš  dalies diferencijuojamos veiklos, užduotys.

Nepakanka resursų skatinti iniciatyvumą, kūrybiškumą, lyderystę.

Trūksta ugdytinių sąmoningumo laikantis vidaus elgesio taisyklių ir

susitarimų.

Įstaigai nuolatiniam darbui reikalingas psichologas.

GALIMYBĖS GRĖSMĖS

Dalintis gerąja patirtimi apie palankaus mikroklimato kūrimą grupėse,

užtikrinant saugias ugdymosi sąlygas.

Pedagoginės patirties sklaida ugdymo diferencijavimo, integravimo ir

individualizavimo galimybėmis.

Tobulinti ugdymo diferencijavimo, individualizavimo galimybes, tenkinant

kiekvieno ugdytinio poreikius.

Lopšelio – darželio bendruomenė padeda siekti tikslų ir inicijuoja

pokyčius.

Negatyvių socialinės aplinkos reiškinių įtaka ugdytiniams.

Daugėja vaikų su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais ugdymosi

poreikiais, ko pasekoje reikalinga komandą stiprinti specialistais,

reikalingos papildomos patalpos individualiems užsiėmimams su SUP

vaikais.

Darbuotojų skatinimo resursų stoka, mažas atlyginimas neskatina

motyvacijos gerai atlikti darbą.
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Lopšelio – darželio misija, vizija, strateginis tikslas, metiniai prioritetai

Marijampolės lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ veiklos planas 2021-2022 metams parengtas

atsižvelgus į strateginius įstaigos veiklos planus, į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją,

Marijampolės lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2020-2022 m. strateginį veiklos planą, švietimo būklę,

bendruomenės poreikius. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas

švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymo(si) poreikius

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui

skirtus išteklius. 

Vizija

Kūrybingai dirbanti, atvira naujai patirčiai, aktyviai bendraujanti ir bendradarbiaujanti įstaiga,

žinanti visuomenės poreikius, puoselėjanti visas asmenybės vystymąsi lemiančias vaiko galias.

Misija

Sudaryti kiekvienam vaikui palankią ugdymo(si) aplinką, plėtojančią jo unikalius gebėjimus ir

kompetencijas taip, kad pasiekęs mokyklinę brandą jis galėtų sėkmingai tobulėti toliau.

Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos valstybės bei savivaldybės deleguotos funkcijos ir švietimo

prioritetai, sudarant galimybes laisvai, kritiškai mąstančiai asmenybei vystytis. Puoselėti tautinį

identitetą kaip vertybę, padedančią išsaugoti tautos tradicijas, etninį unikalumą.

Mūsų nuostata

Sveikas, aktyvus vaikas – šeimos ir mūsų džiaugsmas.

Veiklos strateginis tikslas ( 2020- 2022 metams):

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybę.

Veiklos prioritetai

1. Kiekvieno ugdytinio pažangos siekimas, tenkinant individualius saviraiškos ir saviugdos

poreikius motyvuojančioje ugdymo aplinkoje.

2. Puoselėti vaiko kaip asmenybės vystymąsi, garantuoti saugias ugdymo (si) sąlygas, plėtoti

ryšius su socialiniais partneriais, suteikti vaikams žinias ir skatinti sveikai gyventi.

Metinės veiklos tikslai, uždaviniai

Tikslas: gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę bei patirtinį ugdymą (si).

Uždaviniai:

1. Skatinti vaikų pažintinę veiklą tyrinėjant, eksperomentuojant skirtingose grupėse, lauko bei

kitose netradicinėse edukacinėse erdvėse.

2. Įtraukti tėvus į įvairiapusią veiklą praplečiant ugdymo turinio įgyvendinimą.

3. Kurti aplinką, padedančią palaikyti, stiprinti ir įvairinti besiformuojančius vaiko gebėjimus.

4. Sudaryti sveikas ir saugias sąlygas vaikų vystymuisi ir ugdymui (si).
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

1 priedas

PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

Tema Data Atsakingas

1. Įstaigos veiklos prioritetų ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo kokybei gerinti

pristatymas bei aptarimas. 

2. Pedagogų veiklos 2021-2022 m. m.

pristatymas bei ilgalaikių ir trumpalaikių

ugdomosios veiklos planų aptarimas.

3. Informacijos pedagogams: prievartos ir

smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo

prevencijos tvarkos ir programos pristatymas;

tvarkos taisyklių, programos peržiūra,

tobulinimas, koregavimas.

2021 m.

rugsėjis

Direktorė,

grupių pedagogai,

kiti specialistai

1. Vaiko pažangos ir pasiekimų stebėjimo,

fiksavimo ir pagalbos skirtingų poreikių ir

gebėjimų vaikams patirtis ir problemos(6 grupių

pedagogių patirties priežiūros rezultatų

aptarimas).

2. Įstaigos elektroninio dienyno kūrimas.

2021 m.

spalis

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui,

grupių pedagogai,

kiti specialistai

1. Vaikų lopšelio – darželio veiklos ataskaita

už 2021 -2022 m.m. I pusmetį.

2. Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2021- 2024

m. strateginio veiklos plano svarstymas.

2021 m.

gruodis

Direktorė,

direktorės pavaduotoja

ugdymui

1. Pedagogo kvalifikacijos kėlimas kursuose,

seminaruose mikroklimato gerinimo, elgesio

korekcijos, gyvenimo įgūdžių klausimais.

2. Projektų įgyvendinimo aptarimas.

2022 m.

balandis

Direktorė,

grupių pedagogai,

kiti specialistai

1. 2021–2022 mokslo metų pedagoginės ir

metodinės veiklos pasiekimai, ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programų

įgyvendinimas.

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

vaikų pasiekimų vertinimas (vaikų pasiekimų

aprašai). 

3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio

aktyvumo ir sveikos gyvensenos ugdymas

įgyvendinant programą „Noriu būti sveikas ir

stiprus“.

4. Įstaigos veiklos aptarimas, kitų mokslo

metų tikslų numatymas.

2022 m.

gegužė

Direktorė,

grupių pedagogai,

kiti specialistai
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

2 priedas

METODIKOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Posėdžio tema Data Atsakingas

1. Metodikos tarybos 2021-2022 m. m. veiklos plano

pristatymas:

1.1. Grupių metinės veiklos pristatymas.

1.2. Pedagogų parengtų programų pristatymas.

2021 m.

spalis

Direktoriaus

pavaduotoja ugdymui

N. Stadalienė,

grupių mokytojos,

kiti specialistai

2. Įstaigos veiklos prioritetų įgyvendinimas ugdomojoje

veikloje:

2.1. Sveikatos stiprinimo programos „Noriu būti sveikas

ir stiprus“, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių

medžiagų vartojimo prevencijos programos, socialinių

įgūdžių prevencijos programos „Zipio draugai“

integravimas į ugdymo turinį. Refleksija.

2.2. Veiklų (priemonių) pristatymas, aptarimas –

gerosios patirties sklaida

2022 m.

vasaris

Direktoriaus

pavaduotoja ugdymui

N. Stadalienė,

grupių mokytojos,

kiti specialistai

3. Metodinės veiklos per 2021-2022 m. m.

apibendrinimas:

3.1. Metodikos tarybos veiklos ataskaita.

3.2. Metodikos tarybos plano pristatymas 2021-2022 m.

m., tikslų, uždavinių numatymas, suderinimas.

3.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų

pasiekimų ir pažangos vertinimas.

2022 m.

gegužė

Direktoriaus

pavaduotoja ugdymui

N. Stadalienė,

grupių mokytojos,

kiti specialistai

Kvalifikacijos kėlimo renginių, pedagoginės patirties sklaida, savišvieta

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių

grupių veiklos plano pristatymas bei informacija

pedagogams apie miesto metodinio būrelio veiklą.

2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai 2021-

2022 m. m.

3. Nuotoliniai kvalifikacijos kursai, seminarai.

2021 m.

lapkritis

Metodinės tarybos

nariai

4. Pranešimų apie praktinę patirtį rengimas ir

pristatymas įstaigos savivaldybės bei respublikos

metodiniuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

5. Straipsnių rašymas, gerosios patirties sklaida

spaudoje, internetinėje svetainėje. 

6. Dalyvavimas miesto, respublikos edukaciniuose ir

kultūriniuose renginiuose, lopšelio – darželio

bendruomenės tradicijų puoselėjimas.

Pagal poreikį Metodinės tarybos

nariai
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

3 priedas

PEDAGOGINIO PROCESO ORGANIZAVIMO PRIEŽIŪROS PLANAS

Eil.

Nr.

Veiklos tikslas (tema) Laukiamas rezultatas Atsiskaitymo forma Vykdymo

laikas

1. Ugdymo proceso

planavimo kokybė.

Išankstinis pasirengimas

savaitės veiklai – tikslo

ir uždavinių kėlimas,

atsižvelgiant į savaitės

temą, individualius

vaiko bei visos grupės ar

kelių grupelių poreikius,

netradicinių idėjų,

projektinės veiklos

taikymas veikloje.

Pedagoginės veiklos

priežiūros pagalba bus

įvertinta mokytojų

savaitinių  planų kokybė,

išvados pateiktos metodinės

grupės posėdyje

Teikiamos pagalbos

mokiniui ir mokytojui

įgyvendinimo bei

priežiūros rezultatai bus

aptariami metodinėje

grupėje, mokytojų

taryboje

Nuolat

2.

Edukacinės aplinkos

grupėse atnaujinimas

naujiems mokslo

metams

Įvertinsime ugdymo (si)

aplinką grupėse

Posėdžio protokolai 2021 m.

rugsėjis

3.

Rytinės mankštos

organizavimas.

Aptariami mankštos planai,

laikas, vieta, priemonės.

Bus vykdoma anketinė

apklausa

4. Mokytojų   ir šeimos

bendradarbiavimas

palaikant ir stiprinant

vaikų sveikatą,

tolimesnis  maitinimo

tobulinimas

Įvertinsime  mokytojų ir

šeimos bendradarbiavimo

kokybę sveikatos ugdymo

srityje

Bus vykdoma anketinė

apklausa

2022 m.

5. Vaikų pasiekimų ir

pažangos vertinimas

Bus įvertinti vaikų ugdymo

(si) rezultatai

Perduota tėvams,

susirinkimų metu,

asmeniškai pokalbių metu

2021 m. spalis,

2022 m. gegužė

6. Sveikatos saugojimo

kompetencijos ugdymas

ikimokyklinio ir

priešmokyklinio

ugdymo grupėse

Įvertinta  vaikų sveikatos

kompetencijos ugdymo

kokybė

Vykdoma sveikatinimo

programa „Noriu būti

stiprus ir sveikas“

Nuolat

7. Muzikinės veiklos

organizavimas ir

stebėjimas.

Veiklos organizavimas

atsižvelgiant į vaikų amžių,

gebėjimus

Savaitės temos

integravimo muzikinės

veiklos metu aptarimas

Kartą  per

mėnesį

9. Sudaryti sąlygas

mokytojams kelti

kvalifikaciją

mokymuose,

seminaruose, kursuose.

Mokytojai dalyvaus

seminaruose,  parengsime

mokytojų kvalifikacijos

planą  2021 metams

Gerės ugdomoji, veikla,

tai atsispindės mokytojų

veiklos ataskaitose, įgytos

žinios leis tobulėti darbe

su vaikais

Nuolat
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

4 priedas

PEDAGOGŲ PRANEŠIMAI, ATVIROS VEIKLOS, VAIZDINĖS PRIEMONĖS

Numatoma

data

Pobūdis Pavadinimas Pedagogas

2021 m.

rugsėjis

Metodinė

priemonė

Atmintinė vaikų grupės tėvams IU mokytoja metodininkė

Zita Laskevičienė

2021 m.

spalis

Metodinė

priemonė

Gyvas – negyvas (pažinimo 

kompetencija)

IU mokytoja metodininkė

Rūta Brusokienė

IU vyresnioji mokytoja

Vaida Vitkauskienė

Metodinė

priemonė

Lapų įvairovė (pažinimo kompetencija) Vyresnioji IU mokytoja

Vilija Ulevičienė

Metodinė

priemonė

Basakojų takelis grupėje Vyresnioji IU mokytoja

Aušra Kurmilevičienė

Metodinė

priemonė

Spynų namelis IU mokytoja metodininkė

J. Taraskevičienė

Metodinė

priemonė

Mano kūnas (pažinimo ir sveikatos

saugojimo kompetencija)

Vyresnioji PU mokytoja

 Oksana Pavilonienė

2021 m.

lapkritis

Metodinė

priemonė

Įvesk durų kodą IU mokytoja metodininkė

Zita Laskevičienė

Metodinė

priemonė

Informacinis lankstinukas tėvams „Vaikų

baimės ir nerimo sutrikimai: atpažinimas 

ir pagalba

IU mokytoja

Irma Balčiūnienė

2021 m.

gruodis

Metodinė

priemonė

Pagalvėlės (sveikatos kompetencija) Vyresnioji IU mokytoja

Margarita Stralkuvienė

Metodinė

priemonė

Natų spalvų kortelės Meninio ugdymo mokytoja

Daiva Milončienė

2022 m.

sausis

Metodinė

priemonė

Diena – naktis (pažinimo kompetencijai) IU mokytoja metodininkė

Rūta Brusokienė

IU vyresnioji mokytoja

Vaida Vitkauskienė

2022 m.

vasaris

Metodinė

priemonė

Daiktai ir jų pavadinimai 

(komunikavimo kompetencija)

Vyresnioji IU mokytoja

D. Bieliauskienė

Metodinė

priemonė

Surask tokį pat (SUP turintiems vaikams) Vyresnioji IU mokytoja

Lina Juknelienė

Atvira veikla Kimočiai keliauja į svečius pas darželio 

vaikučius

IU mokytoja metodininkė

Zita Laskevičienė

IU mokytoja metodininkė

Sniežana Kaminskienė

Atvira veikla Miško gyventojai.

Namai namučiai

IU mokytoja metodininkė

J. Taraskevičienė

2022 m.

kovas

Atvira veikla

pedagogams

Bendradarbiavimas su Marijampolės 

kolegija. Studijų programos „Vaikystės 

pedagogika“ studentų praktika.

IU mokytoja metodininkė

Rūta Brusokienė

IU vyresnioji mokytoja

Vaida Vitkauskienė

Metodinė

priemonė

Piktometras IU mokytoja metodininkė

Sniežana Kaminskienė
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2022 m.

balandis

Atvira veikla Ankstyvą Jurginių rytą, pagal ilgalaikį 

projektą „Bėga metų ratas“

IU mokytoja metodininkė

Aušra Kurmilevičienė

Pranešimas SUP vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas (tinkamas dokumentų 

pildymas)

Vyresnioji logopedė

Rita Danilevičienė

Metodinė

priemonė

Mokomės rūšiuoti atliekas (pažinimo 

kompetencijai)

IU mokytoja metodininkė

Rūta Brusokienė

IU vyresnioji mokytoja

Vaida Vitkauskienė

Atvira veikla Verslumo ugdymas ikimokykliniame 

amžiuje

PU mokytoja metodininkė

Genovaitė Aleknavičienė

2022 m.

gegužė

Atvira veikla Komunikavimo kompetencijos 

pasiekimai

PU mokytoja metodininkė

Genovaitė Aleknavičienė
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

5 priedas

PLANUOJAMI PROJEKTAI, RENGINIAI, PRAMOGOS VAIKAMS GRUPĖSE

Grupė Data Renginys

(projektas/paroda/išvyka)

Renginio pavadinimas

„Ožiukai“ rugpjūtis Tėvų susirinkimas Pirmasis žingsnelis į darželį

lapkritis Tėvų susirinkimas Ankstyvojo amžiaus vaikų ypatumai

balandis Projektas Vaisiai ir daržovės – energijos šaltinis

gegužė Tėvų susirinkimas Pasiekimų ir pažangos vertinimas

„Drugeliai“ rugsėjis Anketa tėvams Norime geriau pažinti jūsų vaiką

lapkritis-

gegužė

Tėvų susirinkimas Pasiekimų ir pažangos vertinimas

kovas Trumpalaikis projektas Mankštiname liežuvį, pirštelius-

 gražiai tariam žodelius

„Meškučiai“

spalis Tėvų susirinkimas Dirbkime ir džiaukimės rezultatais kartu

spalis-

gruodis

Projektas Vaiko asmens higiena

sausis Pramoga Viru viru košę

vasaris Pramoga Žiemos linksmybės

balandis Pramoga Rid rid rid margi margučiai

„Nykštukai“ rugsėjis Tėvų susirinkimas Kas elgiasi netinkamai, tėvai ar vaikai?

spalis Ilgalaikis projektas Draugystės ratelis

spalis Paroda Gamtos išdaigos

gruodis Tėvų susirinkimas Turtinga kalba – turtingos mintys

sausis Sportinė pramoga Augu sveikas ir laimingas

kovas Pramoga Sveiki sugrįžę, paukšteliai giesmininkai

gegužė Tėvų susirinkimas Vaikų pasiekimų ir pažangos aptarimas

„Žiogeliai“ rugsėjis Tėvų susirinkimas Keturmečių vaikų kalba

lapkritis Trumpalaikis projektas Ugdymas per pasaką

gruodis Tėvų susirinkimas Vaiko elgesio problemos. Kaip jas

spręsti darželyje ir namuose?

kovas Trumpalaikis projektas Pasėkime, paliekime ir užauginkime

balandis Atvirų durų savaitė Kaip mes per metus paaugome

gegužė Sportinė pramoga Sportuokime visi kartu

„Ežiukai“ rugsėjis Tėvų susirinkimas Vaikų ugdymas žaidžiant

spalis Sportinė pramoga Ežiukų lenktynės

gruodis Paroda Kalėdinės puokštės

gruodis Ilgalaikis projektas Juda piršteliai – bunda žiogeliai

sausis Tėvų susirinkimas Sveikos mitybos įpročiai. Svečiuose

vaikų darželio slaugytoja

vasaris Literatūrinė pramoga Pasakų karalystėje

balandis Projektas Aš ir mano šeima

gegužė Tėvų susirinkimas Pramoga „Saulutė jau šviečia“

gegužė Pramoga  Muzikos šalyje

„Pelėdžiukai“ rugsėjis Tėvų susirinkimas „5-6 metų amžiaus vaikų raidos

vystymosi ypatumai ir psichologinės

elgesio problemos“.
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spalis Sportinė – muzikinė

pramoga

„Miške“

rugsėjis-

gegužė

Ilgalaikis projektas  „Eksperimentai darželio kieme“

lapkritis Trumpalaikiai projektai „Kiek darbelių, kiek darbų“

lapkritis Vaikų tėvų vakaronė „Duonos riekelėje – žiemkenčio kelias“

gruodis Trumpalaikis projektas Kas vakarą su pasaka

kovas Trumpalaikiai projektai Paukšteliai – mūsų draugai

kovas Pramoga Blovieščiai. Ganro diena

kovas Trumpalaikis projektas Atverkime duris į profesijų pasaulį

„Kiškučiai“ visus metus Programa Kimočiai (emocinis ir socialinis

ugdymas)

rugsėjis Tėvų susirinkimas 3-4 m. amžiaus vaikų raidos vystymosi

ypatumai ir psichologinės elgesio

problemos

spalis Rudenėlio šventė Kiškis, lapė ir dėdė Rudenėlis

lapkritis Projektas Čipo kelionė pas draugus į namus

gruodis Tėvų susirinkimas Emocinio-socialinio intelekto ugdymo

programos ,,Kimočiai“ veiklos aptarimas

Vasaris Pramoga Kiškiai miške

kovas Projektas Mano augintiniai

kovas Vaidinimas Du gaideliai

gegužė Šventė Per metus aš paūgėjau

gegužė Šventė  Per metus aš paūgėjau

„Aitvariukai“ Visus metus Ilgalaikis projektas Bėga metų ratas

rugsėjis Projektas Vandenėlis – mūsų draugas

rugsėjis Sportinė – muzikinė

pramoga

Takeliu, takeliu einame į sodą

rugsėjis Tėvų susirinkimas Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas.

Metinės veiklos pristatymas

gruodis Pramoga Kius kius į Šakius

gruodis Projektas Kuriame kartu

gegužė Vakaronė Mes sustoję į ratelį kviečiam mamą ir

tėvelį

„Smalsučiai“ visus metus Programa Zipio draugai (smurto prieš vaikus

prevencija ir pagalba vaikams)

visus metus Projektas Draugiškoji olimpiada DRAMBLYS

rugsėjis Tėvų susirinkimas Aš – naujoje grupėje. Priešmokyklinio

ugdymo aktualijos

spalis Edukacinė valandėlė Dek, žvakele, dek

sausis Projektas Greitakalbės

vasaris Tėvų susirinkimas  Pirmo pusmečio ugdymo (si) pasiekimai

vasaris Šventė Šv. Agotos duona

kovas Pramoga Vandens diena

gegužė Tėvų susirinkimas Mokyklai pasiruošęs

„Boružėlės“ visus metus Programa Zipio draugai

visus metus Ilgalaikis projektas Verslumo ugdymas

rugsėjis Tėvų susirinkimas Šešerių metų vaikų pasiekimai, Metinės

veiklos, projektų pristatymas

spalis Gerumo akcija Mažieji „Mindrajos“ keturkojai draugai
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lapkritis Edukacija Molio valandėlė

gegužė Tėvų susirinkimas Kaip vaikas pasiruošęs mokyklai.

Veiklos ir pasiekimų apibendrinimas

„Bitutės“ Per metus Ilgalaikis projektas Žemė – mūsų namai

spalis Tėvų susirinkimas M. Montessori amažylis

balandis Tėvų susirinkimas Šeimos vertybės pagal M. Montessori

gegužė Ekologinė paroda Žemė – Žmonių planeta

gegužė Išvyka Bitučių išleistuvės ir metų palydos
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

6 priedas

ORGANIZACINIS PEDAGOGINIS DARBAS

RENGINYS DATA ATSAKINGI

I ketvirtis

1. Mokslo metų pradžios šventinis 

rytmetis

Rugsėjo 1 d. D. Milončienė

2. Europos judumo savaitė „Saugus ir 

sveikas tvariai judėdamas“

Rugsėjo 16-23 d. D. Milončienė

P. Pavilonienė

G. Aleknavičienė

3. Tarptautinė mokytojų diena. Spalio 5 d. D. Milončienė

A. Kurmilevičienė

J. Taraskevičienė

4. Rudens džiaugsmų savaitė. Spalio 11 -15 d. D. Milončienė

R. Brusokienė

V. Vitkauskienė

V. Rutkauskienė

V. Ulevičienė

5. Pyragų diena Lapkričio 6 d. I. Balčiūnienė

6. Tarptautinės tolerancijos dienos 

paminėjimas

Lapkričio 16 d. M. Stralkuvienė

II ketvirtis

1. Kalėdiniai renginiai:

 Adventinė vakaronė

 Langų puošimas

 Salės puošimas

Gruodžio mėn.

D. Milončienė

L. Juknelienė, Z. Laskevičienė,

S. Kaminskienė

O. Pavilonienė, N. Jančiulienė,

M. Stralkuvienė, M. Stralkuvienė

2. Trijų karalių šventė. Sausio 6 d. D. Milončienė

A. Uleckienė

D. Bieliauskienė

3. Gerumo akcija, minint Sausio 13-ąją Sausio 11 d. D. Milončienė

4. Žiemos sporto šventė Vasario mėn. J. Žvinakevičienė

D. Bieliauskienė

S. Kaminskienė

5. Vasario 16-oji -  Lietuvos 

gimtadienio šventė 

Vasario 14 d. O. Pavilonienė

M. Stralkuvienė

6.  Užgavėnių Kanapinio ir Lašininio 

šventė

Kovo 1 d. L. Macionienė

R. Brusokienė

V. Vitkauskienė

III ketvirtis

1. Kaziuko mugė Kovo mėn. K. Glaveckienė

Z. Laskevičienė

G. Aleknavičienė

2. Eilėraščiai Lietuvai ir apie Lietuvą.

Kovo 11- ajai paminėti

3. Protmūšiai. (tėvų ir pedagogių

komandos)

Kovo 10 d.

Kovo 10 d.

V. Mikalauskienė

J. Žvinakevičienė

A. Kurmilevičienė

J. Taraskevičienė

Elektroninio dokumento nuorašas



16

4. „Savaitė be patyčių – 2022“ Kovo 16-23 d. L. Juknelienė

I.Balčiūnienė

5.  Žemės dienos minėjimas Kovo mėn. V. Ulevičienė

V. Rutkauskienė

6. Teatro savaitėlė Kovo 14-18 d. R. Brusokienė

V. Vitkauskienė

7. Velykų linksmybės Balandžio 17 d. V. Mikalauskienė

I.Balčiūnienė

8. Jurginės – pavasario sutikimo šventė Balandžio 23 d. A.Kurmilevičienė

I. Balčiūnienė

9. Saugaus eismo savaitė Balandžio mėn. M. Stralkuvienė

G. Aleknavičienę

10. Šeimų sporto šventė Gegužės mėn. D. Milončienė

 J. Taraskevičienė

L. Juknelienė

G. Aleknavičienė

I. Balčiūnienė

O. Pavilonienę

IV ketvirtis

1. Vaikų gynimo diena Birželio mėn. K. Glaveckienė

I. Balčiūnienė

R. Danilevičienė

2. Ir vaikai švenčia Jonines Birželio 23 d. V. Vitkauskienė

A. Kurmilevičienė

O. Pavilonienė

3. Valstybės dienos šventė Liepos 5 d. D. Milončienė

4. Bičkopio šventė Liepos 29 d. V. Ulevičienė
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

7 priedas

VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS IR APSAUGA

Eil.Nr. Turinys Data Vykdytojai

1. Paskaita – pokalbis „Sveikas ir 

nesveikas maistas“ 

2021 m.

 spalio 7 d.

Visuomenės sveikatos

specialistė

Smalsučių grupė

2. Fizinio aktyvumo žaidimas „Pasiruošk. 

Mesk. Pradėk“ 

spalio 12 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Boružėlių grupė

3. Stendas „Būk aktyvus kiekvieną dieną“ spalio 14 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

4. Stendas „Peršalimo ligų profilaktika“ spalio 26 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

5. Edukacija „Kaip teisingai valyti 

dantukus“

lapkričio 4 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Bitučių grupė

6. Asmens higienos edukacija „Kaip būti 

švariems?“

lapkričio 9 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Pelėdžiukų grupė

7. Burnos higienos mokymai

ikimokyklinukų tėvams 

lapkričio 23 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Aitvariukų grupė

8. Stendas „Švarūs dantys - sveiki dantys“ lapkričio 30 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Bitučių, Pelėdžiukų gr.

9. Edukacija „Kaip teisingai valyti 

dantukus“

gruodžio 2 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Žiogelių grupė

10. Burnos higienos mokymai 

priešmokyklinukų tėvams

gruodžio 9 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Boružėlių, Smalsučių gr.

11. Vaikų higienos įpročiai gruodžio 14 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Aitvariukų grupė

12. Pokalbis –žaidimas „Mitybos 

kamuolys“ (Sveika gyvensena- kas tai?“

sausio 6 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Bitučių grupė

13. Pusryčių nauda sveikatai. sausio 11d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Ežiukų grupė

14. Burnos higienos profilaktika 

mažiesiems.

sausio 25 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Nykštukų grupė

15. Sveikos mitybos diena „Valgyk sveikai-

gyvenk aktyviai“. Protmūšis.

vasario 3  d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Smalsučių, Boružėlių gr.
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16. Sveikos mitybos diena „Valgyk sveikai-

gyvenk aktyviai“. Viktorina

vasario 10 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Smalsučių, Boružėlių gr.

17. Vaikų higienos įpročiai. Švarios 

rankytės.

vasario 15 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

18. Pokalbis – žaidimas burnos higiena ir 

švara.

vasario 24 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

19. Praktinis užsiėmimas „Sveiki ir švarūs 

dantys kiekvieną dieną“

kovo 3 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Pelėdžiukų grupė

20. Rytinė mankšta „Būk žvalus“ kovo 10 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Meškučių grupė

21. Vaikų higienos įpročiai. Švarios 

rankytės.

kovo 15 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Drugelių grupė

22. Pokalbis – žaidimas burnos higiena ir 

švara.

kovo 24 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Nykštukų grupė

23. Fizinis aktyvumas mažiesiems 

„Linksmosios estafetės“

balandžio 5 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

24. Pavojai gamtoje. Filmukas „Erkė“ balandžio 14 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

25. Edukacija „Sveika gyvensena – kas 

tai?“

balandžio 19 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

26. Vaikų higienos įpročiai ir nešvarių 

rankų ligos.

balandžio 28 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

26. Fizinis aktyvumas mažiesiems. 

Linksmosios estafetės

gegužės 5 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

Smalsučių, Boružėlių gr.

27. Asmens higienos edukacija „Kaip būti 

švariems?“

gegužės 10 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

28. Sporto ir sveikatos šventė „Aš ir tu- mes

abu“

gegužės 19 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

29. Sporto ir sveikatos šventė „Aš ir tu- mes

abu“

gegužės 24 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

30. Stendas „Tuberkuliozės profilaktika“ birželio 2 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

31. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. 

Edukacinis filmukas

birželio 9 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

32. Paskaita – diskusija „Sveika mityba 

kiekvieną dieną“

birželio 14 d. Visuomenės sveikatos

specialistė

33. Stendas „Pavojai gamtoje“. birželio 16 d. Visuomenės sveikatos

specialistė
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

8 priedas

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2021-2022 M. M.

Eil.

Nr.

Veikla Įgyvendinimo

data

Atsakingi

VGK POSĖDŽIAI

1. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašo ir tvarkaraščio tvirtinimas

2021-09-03 VGK nariai

2. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių turintiems 

vaikams pritaikytų švietimo programų 

aptarimas ir tvirtinimas

2021 m. spalis Grupių mokytojos

VGK nariai

3. 1. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, pakoreguoto sąrašo ir 

tvarkaraščio tvirtinimas

2. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių turinčių 

vaikų pasiekimų ir pažangos aptarimas. 

2022 m. sausis VGK nariai

4. VGK veiklos ataskaita.

VGK veiklos plano 2022-2023 m. m. 

sudarymas.

2022 m. birželis VGK nariai

5. Organizuoti VGK pasitarimus esant 

būtinybei.

pagal poreikį VGK nariai

PREVENCINĖ VEIKLA

6. Tolerancijos dienos minėjimas 2021-11-16 Socialinė

pedagogė,

mokytojos

7. Draugo dienos minėjimas 2021-11-29 VGK nariai,

mokytojos,

 kiti specialistai

8. Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be 

patyčių“

2022 m. kovas Socialinė

pedagogė,

mokytojos

9. Pasaulinė Dauno sindromo diena 2022-03-21 Logopedė,

mokytojos

10. Pasaulinė autizmo supratimo diena 2022-04-01 Logopedė,

mokytojos

11. Integruota sveikatos stiprinimo programa  

„Noriu būti sveikas ir stiprus“

Visus metus VGK nariai,

mokytojos,

 kiti specialistai

12. Socialinių įgūdžių ugdymo prevencinės 

programos įgyvendinimas Kiškučių grupėje

Visus metus mokytojos

13. Psichologo paskaita
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SPECIALUSIS UGDYMAS

14. Individualių programų parengimas vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymo (si) poreikių

 rugsėjis Mokytojos,

specialistai

15. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas,

aptarimas VGK ir tvirtinimas, suderinus su 

Marijampolės PPT

Rugsėjis,

sausis

Logopedė, VGK

pirmininkas

16. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pirminis/pakartotinis įvertinimas, 

esant reikalui- siūlymas tėvams vaiko 

specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti 

Marijampolės PPT

Visus mokslo

metus, pagal

poreikį

VGK

17. Bendradarbiavimas su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų tėvais, supažindinant

juos su pagalbos teikimo būdais ir 

naujovėmis.

Pagal poreikius VGK

18. Pedagogų  darbo su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiai vaikais stebėsenos 

vykdymas ir rezultatų aptarimas VGK 

posėdyje

Visus mokslo

metus

VGK pirmininkė

19. Pedagogų, tėvų konsultavimas 

prevenciniais, psichologiniais, specialiojo 

ugdymo klausimais.

Visus mokslo

metus

VGK

20. Kompetencijų gilinimas kursuose, 

seminaruose, studijuojant prevencinę, 

psichologinę, specialąją pedagoginę ir kt. 

literatūrą.

Visus mokslo

metus

VGK

21. Dalyvavimas savivaldybės, respublikos 

organizuojamuose renginiuose, akcijose, 

projektuose, parodose, skirtuose SUP 

mokiniams.

Visus mokslo

metus

logopedė
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

9 priedas

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2021-2022 M. M.

Tikslai: Inicijuoti ir teikti pasiūlymus dėl vaikų lopšelio-darželio veiklos organizavimo, vaikų 

ugdymo, aplinkos kūrimo, vaikų maitinimo, tėvų švietimo, kurti įstaigoje kiekvienam bendruomenės 

nariui priimtinas tradicijas, atspindinčias įstaigos patrauklumą, savitumą, originalumą.

EIL.

NR.

TURINYS DATA

1. Vaikų lopšelio-darželio metinio veiklos plano 2021-2022 m. m. 

aprobavimas. Planuojamų veiklų aptarimas.

2021 m. rugsėjis

2. Vaikų lopšelio darželio finansinės-ūkinės veiklos ir lėšų 

paskirstymo aptarimas.

2021 m. rugsėjis

3. Kultūrinių renginių, papildomų veiklų, švenčių organizavimas 

pandemijos metu.

Metų eigoje

4. Įvairiapusės pagalbos teikimas ugdytiniams, jų tėveliams, 

darbuotojams karantino laikotarpiu.

Metų eigoje

5. Vaikų lopšelio-darželio strateginio veiklos plano aprobavimas. 2021 m. lapkritis

6. Inicijuoti metodinių priemonių bazės papildymą inovatyviomis 

priemonėmis.

Metų eigoje

6. 2 procentų pajamų mokesčio skyrimo inicijavimas bei šio fondo 

paskirties aptarimas.

2022 m. vasaris

7. Darželio tarybos ataskaita 2022 m. gegužė
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

10 priedas

ŪKINIS ORGANIZACINIS PLANAS

SRITIS DARBAI DARBŲ ATLIKIMO

TERMINAS

ATSAKINGAS

ASMUO

Atlikti patikras

Varžų matavimai virtuvėje ir

elektros skydinėje
2021 m. rugpjūtis

Ūkvedė
Gesintuvai 2021 m. rugpjūtis

Lauko žaidimų aikštelių

įrenginiai
2022 m. gegužė

Manometrai, termometrai 1kartą metuose

Statinio apžiūra 2022 m. pavasaris

Darbuotojų

instruktavimai

Instruktuoti darbo vietoje

visus įstaigos darbuotojus

civilinės  bei priešgaisrinės

saugos klausimais

2021 m. rugsėjis Ūkvedė

Lauko

edukacinių

erdvių

tvarkymas,

gerinimas

Pavasarinė talka. Želdinių

priežiūra ir tvarkymas.
2022 m. balandis

ŪkvedėLauko žaidimų aikštelių

dangos atnaujinimas
2021-2022 m.m.

Atnaujinti smėlio dėžėse

smėlį 2022 m. balandis

Remonto

darbai

Pastato ir patalpų priežiūros

remontas

2021-2022 metų

eigoje

Ūkvedė

Smulkus grupių remontas 2021-2022 metų

eigoje

Dalinis virtuvės patalpų

remontas
2022 m. liepa

Lauko priemonių priežiūra,

savalaikis jų taisymas
Nuolat

Aikštelių,

lauko priemonių saugos

priežiūra ir tvarkymas,

perdažymas, sutvirtinimas

2 kartus metuose

2021-2022 m.

Teritorijos tvarkymo priežiūra Nuolat

Fojė remontas 2022 m. liepa

    Kiti darbai

Pasiruošti žiemos sezonui

(atlikti hidraulinius

bandymus)

2021m. spalis

Ūkvedė
Ilgalaikio ir trumpalaikio

turto inventorizacija,

nurašymas

2021 m. lapkritis

Mažaverčio turto nurašymas 1 kartą ketvirtyje

Pasiruošimas šventiniams

renginiams, saugos

užtikrinimas jų metu
2021 m. gruodis
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Priešgaisrinių žarnų

pakeitimas

2022 m. vasaris

Prekės

Grupių aprūpinimas indais Pagal poreikį

Ūkvedė

Grupių baldų, inventoriaus

atnaujinimas, remontas
Pagal poreikį

Virtuvės aprūpinimas švaros

priemonėmis, nusidėvėjusio

inventoriaus pakeitimas nauju

Pagal poreikį

Įsigyti naujas loveles (Ežiukų,

Meškučių gr.)

2022 m. lapkritis

Įsigyti vaikiškos patalynės bei

rankšluosčių

2022 m. gruodis

Aprūpinimas sanitarinėmis

higienos priemonėmis
Pagal poreikį

Pasirengimo renginiams bei jų vykdymo laikas bei vieta bus derinami, atsižvelgiant į tuo laikotarpiu 

esamą situaciją, susijusią su COVID - 19.
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