
 

2. VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – Plėtoti vaikų ypatingus gebėjimus, individualizuojant ugdymą(si) ir sudarant palankias 

sąlygas ypatingų gebėjimų sklaidai. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Bus atpaţįstami ir nustatomi 

vaikų ypatingi gebėjimai. 

Sukurtas lopšelio-darţelio 

„Rokutis“ vaikų ypatingų 

gebėjimų atpaţinimo ir 

vertinimo tvarkos aprašas. 

 

60 proc. vaikų įvertinti ypatingi 

individualūs gebėjimai.  

Sukurtas lopšelio-

darţelio „Rokutis“ vaikų 

ypatingų gebėjimų 

atpaţinimo ir vertinimo 

tvarkos aprašas.  

80 proc. vaikų įvertinti 

ypatingi individualūs 

gebėjimai. 

Ugdymo turinys praplėstas 

vaikų individualių ypatingų 

gebėjimų ugdymu(si). 

 

 

 

 

50 proc. vaikų ugdymo turinys 

praplėstas individualių gebėjimų 

ugdymui(si).  

 

 

80 proc. vaikų ugdymo 

turinys praplėstas 

individualių gebėjimų 

ugdymui(si).  

Parengtos metodinės 

rekomendacijos tėvams 

„Kaip ugdyti vaiko 

ypatingus gebėjimus“. 

Pedagogai patobulins 

kvalifikaciją Europos 

specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo(si) srityje, naujoves 

diegs praktikoje, dalinsis 

patirtimi su pedagogais ir 

tėvais. 

 

5 pedagogai patobulins 

specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo ţinias Europos šalyse, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

su tarptautiniais partneriais 

kompetenciją. 

 

 

8 pedagogai patobulins 

specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo ţinias 

Europos šalyse, 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

tarptautiniais partneriais 

kompetenciją.  

Plėtojami vaikų individualūs 

ypatingi gebėjimai dailės, 

muzikos ir judesio veiklose, 

renginiuose ir projektuose. 

50 proc. vaikų bus sudarytos 

sąlygos individualių ypatingų 

gebėjimų sklaidai 

organizuojamose dailės, muzikos 

ir judesio veiklose, renginiuose, 

projektuose. 

 

80 proc. vaikų bus 

sudarytos sąlygos 

individualių ypatingų 

gebėjimų sklaidai 

organizuojamose dailės, 

muzikos ir judesio 

veiklose, renginiuose, 

projektuose. 

 

 
 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Mokytojų tarybos 

posėdis „Vaiko 

ypatingų gebėjimų 

ugdymo(si) 

Direktorius, 

 direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Vasaris Mokytojų 

taryba 

 

 

 



galimybės 

ikimokyklinėje 

įstaigoje“. 

2.  Vaikų ypatingų 

gebėjimų  

vertinimo tvarkos 

aprašo kūrimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

darbo grupė 

 Kovas Mokytojų 

taryba, darbo 

grupė 

 

3.  Stebėsena „Vaiko 

pasiekimų, 

ypatingų gebėjimų  

ugdymo(si) 

vertinimas“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Balandis Mokytojų 

taryba, 

pedagogai 

 

4.  Seminaras 

pedagogams  

„Specialiųjų 

poreikių vaikų 

integracijos 

galimybės diegiant 

Europos šalių 

patirtį“.  

Projekto 

koordinatorius 

KPKC Geguţė Darbo grupė 

 

 

5.  Vaikų ypatingų 

gebėjimų  ugdymo 

metodinių 

rekomendacijų 

tėvams rengimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

darbo grupė 

 Birţelis Mokytojų 

taryba 

 

6.  Erasmus +K1 

asmenų mokymosi 

mobilumo 

projektas „SUP 

vaikai – aktyvus 

integracijos 

siekimas“. 

Projekto 

koordinatorius  
 Birţelis Darbo grupė 

9000 tūkst. 

Eur projekto 

lėšos 

 

7.  Amerikos 

pedagogų talkos 

Lietuvos mokyklai 

– A. P. L. E. 

projektas „Jausmų 

sala“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Birţelis Kūrybinė 

grupė,  

Projekto lėšos  

- 290 Eur 

 

8.  Vaiko ypatingų gebėjimų sklaidos renginiai: 

8.1.  Respublikinis 

sakralinės 

muzikos festivalis 

„Dėkoju mamai ir 

Marijai“. 

Metodininkas 

organizatorius, 

muzikos 

pedagogas 

Rokų 

koplyčia 

Geguţė Kūrybinė 

darbo grupė, 

Savivaldybės 

lėšos 144,81 

Eur 

 

8.3. Vaikų ypatingų 

gebėjimų savaitė 

„Dovanoju savo 

talentą“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Lapkritis Būrelių 

vadovai 
 



8.4. Programos 

eTwinning 

projektas „Saulės 

nuspalvinti, jūros 

suvienyti“. 

Projekto 

koordinatorius 

6 Europos 

švietimo 

įstaigos 

Gruodis Kūrybinė 

darbo grupė 
 

 

 

2 tikslas – Teikti pirmenybę kūrybingumo ir inovatyvumo sąveikai, įtraukiant šeimas į kūrybinę 

veiklą ir savitarpio pagalbą. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Kuriama aktyvi,  tolerantiška 

tėvų bendruomenė. Diegiamos 

efektyvios bendradarbiavimo 

su šeima formos. 

 

 

Tėvai įsitrauks į ugdymo(si) 

procesą, dalindamiesi patirtimi 

ir teikdami savitarpio pagalbą.  

 

 

Išplėtota šeimų kūrybinių 

dirbtuvių veikla. 

Ištirta 60 proc.šeimų vaiko 

ugdymo nuostatos, sudarytos 

galimybės pasirinkti dalyvavimo 

ugdymo procese būdus ir 

metodus.  

 

30 proc. šeimų įsitrauks į 

ugdymo procesą, dalinsis 

patirtimi ir dalyvaus savitarpio 

pagalbos renginiuose. 

 

Šeimų kūrybinės dirbtuvės bus 

organizuojamos kartą į ketvirtį, 

surengtos 3 šeimų kūrybinių 

darbų parodos. 

Ištirta 90 proc. šeimų 

vaiko ugdymo nuostatos, 

sudarytos galimybės 

pasirinkti dalyvavimo 

ugdymo procese būdus ir 

metodus.  

60 proc. šeimų įsitrauks į 

ugdymo procesą, dalinsis 

patirtimi ir dalyvaus 

savitarpio pagalbos 

renginiuose. 

Šeimų kūrybinės 

dirbtuvės bus 

organizuojamos kartą per 

mėnesį, surengtos 5 

šeimų kūrybinių darbų 

parodos. 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Mokytojų tarybos 

posėdis 

„Bendradarbiavimą 

su šeimomis 

skatinančių 

santykių kūrimas“. 

Direktorius  Sausis Mokytojų 

taryba 

 

 

2.  Tyrimas  

„Šeimos ugdymo 

nuostatos ir 

bendradarbiavimas 

su pedagogais“.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Vasaris Tėvai, 

mokytojų 

taryba 

 

3.  Akcija „Pasidalink 

savo patirtim su 

vaikais“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kauno 

apskrities 

šeimos 

Kovas Tėvai, 

pedagogai 
 



dvasinio 

ugdymo 

centras 

„Šeimyna". 

4.  Bendruomenės 

akcija „Diena su 

šeima“. 

Socialinis 

pedagogas,  

psichologas 

 Balandis Kūrybinė 

grupė 

 

5.  Šeimų kūrybinės 

dirbtuvės veikla ir 

talkos. 

 

Menų 

pedagogas, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

 Geguţė Bendruomenė, 

2 proc. lėšos  

87 EUR 

 

6.  Comenius 

projektas „Maţas 

paukštelis-trumpa 

pasakėlė“. 

Projekto 

koordinatorė 

Europos 

švietimo 

įstaigos 

Rugsėjis Kūrybinė 

darbo grupė, 

Švietimo 

mainų 

paramos 

fondas 2980 

EUR 

 

7.  Šeimų kūrybinių 

darbų parodos. 

Menų 

pedagogas 

Rokų 

koplyčia, 

Vytauto 

Didţiojo 

baţnyčia, 

Panemunės 

seniūnija 

Spalis Menų 

pedagogas, 

tėvai 

 

8.  Bendruomenės 

savitarpio pagalbos 

akcija. 

Įstaigos 

taryba, 

direktorius 

 Lapkritis Bendruomenė  

9.  Mokytojų tarybos 

posėdis „Šeimų 

inovatyvaus ir 

kūrybingo  

įsitraukimo į 

ugdomąjį procesą 

reikšmė 

ugdymo(si) 

procesui“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Gruodis Mokytojų 

taryba 
 

 

 

3 tikslas -  Užtikrinti pastato, vidaus patalpų bei lauko aplinkos higienines ir estetines sąlygas, 

atnaujinant bendro naudojimo patalpas bei kuriant sąlygas lauko pedagogikai. 

 

Sėkmės 

kriterijus 

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 



Atnaujintos 

erdvės, pritaikant 

jas lauko 

pedagogikos 

plėtojimui. 

Atnaujinta lauko pavėsinė, pritaikant 

ją vaikų individualių gebėjimų 

ugdymui. Įsigyta 2 dėţės gamtinėms 

medţiagoms susidėti. 

Įsigyta priemonių kūrybai, tinkančių 

lauko sąlygomis. 

 

Atnaujinta lauko pavėsinė, pritaikant 

ją vaikų individualių gebėjimų 

ugdymui. Įsigyta 3 dėţės gamtinėms 

medţiagoms susidėti. 

Įsigyta priemonių kūrybai, tinkančių 

lauko sąlygomis. 

 

Sudarytos 

sąlygos 

aktyvioms 

ţaidybinės 

veikloms lauke. 

Įrengta 1 smėlio dėţė, panaudojat 

antrines ţaliavas. 

Įsigysime 1 medinį laipiojimo buomą. 

Įsigysime naujų laipynių, karstynių. 

Įrengta 1 smėlio dėţė, panaudojat 

antrines ţaliavas. 

Įsigysime 2 medinius laipiojimo 

buomus. 

Įsirengsime naują aikštelę vaikų 

fizinių galių stiprinimui. 

 

Uţtikrintos 

higieninės ir 

estetinės sąlygos 

grupėse 

1 grupėje bus atliktas miegamojo 

remontas: perdaţytos sienos.  

 

Įsigyta apsauginiai roletai (pagal 

higienos normų reikalavimus) 2 grupių 

langams. 

Atlikti pastato fasadinės sienos 

apšiltinimo darbai. Apšiltinant 215 m
2 

sienos. 

Pakeistos 4 lauko durys 

1 grupėje bus atliktas miegamojo 

remontas: įrengtos pakabinamos 

lubos, perdaţytos sienos. 

Įsigyta apsauginiai roletai (pagal 

higienos normų reikalavimus) 3 

grupių langams. 

Atlikti pastato sienų apšiltinimo 

darbai. Apšiltinant 430 m
2
 sienos. 

 

Pakeistos 6 lauko durys 

Atliktas 

einamasis bendro 

naudojimo 

koridoriaus sienų 

remontas 

Perdaţytos koridoriaus sienos.  Perdaţytos koridoriaus sienos ir 

paklota laminuota grindų danga 26 

m
2
. 

 

Priemonės 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atitikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1. Pavėsinės 

remontui reikiamų 

medţiagų paieška 

ir įsigijimas  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

 Geguţė 2 proc. lėšos 

370 EUR 

 

 

2. Pavėsinės stogo 

dangos pakeitimas, 

perdaţymas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

  Birţelis-

liepa 

Tėvų talka, 

įstaigos 

pastatų ir 

statinių 

pagalbinis 

darbininkas 

 

3. Dėţių gamtinėms 

medţiagoms 

susidėti gamyba ir 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 Liepa- 

spalis 

Rėmėjų 

lėšos 

60 EUR. 

 



bendruomenės 

akcijos „Gamtinė 

medţiaga - vaikų 

ugdymuisi lauke“ 

organizavimas 

 Pastatų ir 

statinių 

pagalbinis 

darbininkas, 

akcijos 

dalyviai 

4. Smėlio dėţės, 

panaudojat 

antrines ţaliavas, 

gamyba 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

 Birţelis  Tėvų ir 

darbuotojų 

talka 

 

5. Buomų laipiojimui 

įsigijimas ir 

montavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

 Kovas MK lėšos  

100 EUR. 

Pastatų ir 

statinių 

pagalbinis 

darbininkas 

 

6. Karstynių, laipynių 

įsigijimas ir 

montavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

 Geguţė  2 proc.lėšos 

80 EUR. 

Pastatų ir 

statinių 

pagalbinis 

darbininkas 

 

7. Grupių remontui 

reikiamų medţiagų 

paieška ir 

įsigijimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

 Birţelis 2 proc.  

400 EUR - 

lėšos ir 

600 EUR 

biudţeto 

lėšos 

 

8. Remonto darbų 

darţelio grupėje 

organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 Liepa Tėvų talka, 

įstaigos 

pastatų ir 

statinių 

pagalbinis 

darbininkas 

 

9. Roletų grupių 

langams įsigijimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui  

Apklausos 

būdu atrinktas 

darbų 

rangovas 

Rugsėjis MK lėšos 

1200 EUR 
 

10. Pastato fasadinės 

sienos apšiltinimo 

darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

Konkurso 

būdu atrinktas 

darbų 

rangovas 

Liepa- 

rugpjūtis 

23768 EUR -

Savivaldybės 

investicinio 

projekto 

lėšos 

 

11. Lauko durų 

įsigijimo ir 

montavimo darbai
 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui  

Konkurso 

būdu atrinktas 

darbų 

rangovas 

Rugsėjis-

gruodis 

4400 EUR -

Savivaldybės 

investicinio 

projekto 

lėšos 

 



12. Bendro naudojimo 

koridoriaus sienų ir 

grindų (26 m
2 

)
 

remonto darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

Apklausos 

būdu atrinktas 

darbų 

rangovas 

Spalis 348 EUR -

biudţeto ir 

100 EUR 

labdaros 

paramos 

lėšos 

 

 

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva 

Negausime pakankamai lėšų remonto darbams 

atlikti. 

Darbus atliksime tik minimaliai, atlikdami 

einamąjį remontą. 

 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

 Direktorius 

 

 

 

 

Įstaigos tarybai 

 

Ţodinis, vaizdinis pranešimas 

„Dėl finansinių lėšų 

prioriteto teikimo 2015 m. 

(projektas)“. 

Sausis 

Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

Vadovo veiklos ataskaita 

„Dėl 2015 m. įstaigos 

veiklos“. 

Gruodis 

Visuotiniam tėvų 

susirinkimui  

 

Ţodinė, statistinė ataskaita 

„Dėl 2 proc. lėšų 

panaudojimo“. 

Rugsėjis 

Įstaigos bendruomenei  Pranešimas „Dėl 2015 m. 

įstaigos veiklos plano 

rezultatų analizės“. 

Lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

  

Direkciniam pasitarimui Ţodinė ataskaita „Dėl viešųjų 

pirkimų dokumentų 

pateikimo“. 

Spalis 

Direktoriui 

 

Tarpinė ţodinė ataskaita 

„Dėl remonto darbų 

vykdymo“. 

Liepa 

Įstaigos tarybai Ţodinė, raštiška ataskaita. 

„Dėl nuveiktų darbų, 

įgyvendinant uţsibrėţtą 

tikslą“.  

Gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojų tarybai 

 

Ţodinė ir vaizdinė ataskaita  

„Vaiko ypatingų gebėjimų 

ugdymo(si) galimybės ir 

diegimas įstaigoje“. 

Birţelis 

 

Mokytojų tarybai Pranešimas dėl 

„Šeimų inovatyvaus ir 

kūrybingo  įsitraukimo į 

ugdomąjį procesą 

reikšmingumo ugdymo(si) 

procesui“. 

Lapkritis 

 



Įstaigos tarybos 

pirmininkas 

Įstaigos bendruomenei Stendinis pranešimas 

„Dėl lėšų ugdymui 

paskirstymo“. 

Kas pusmetį 

Vyr. buhalteris 

 

 

Įstaigos bendruomenei  

 

Ţodinė, statistinė ataskaita 

„Dėl 2014 m. finansinės 

ataskaitos ir 2015 m. 

planuojamų lėšų“. 

Sausis 

 

Direkciniam pasitarimui  

 

Ţodinė, statistinė ataskaita 

„Dėl  I ir II pusmečio 

finansinių  išteklių 

panaudojimo“. 

Gruodis 

Grupių pedagogai, 

specialistai 

 

Direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui 

Ţodinė, raštiška ataskaita  

„Dėl vaikų pasiekimų ir 

paţangos“ . 

Birţelis 

 

Grupių pedagogai, 

specialistai 

 

Mokytojų tarybai  Ţodinė, raštiška ataskaita 

„Dėl 2014 -2015 m. m.  

metodinės veiklos“.  

Birţelis 

Projektų koordinatorius Mokytojų tarybai Ţodinė, raštiška ataskaita  

„Dėl projektų rezultatų“. 

Birţelis  

VGK komisijos 

pirmininkas 

Mokytojų tarybai 

 

Pranešimas, ataskaita 

dėl  2014- 2015 m. m. vaiko 

gerovės komisijos veiklos. 

Birţelis 

Įsivertinimo darbo 

grupė 

Įstaigos tarybai 

 

Pranešimas, ataskaita 

dėl plačiojo ir giluminio 

įsivertinimo rezultatų bei 

2015 metų įstaigos plano 

įgyvendinimo. 

Lapkritis 

 

 

 

Metodininkas- 

organizatorius 

Mokytojų tarybai  

   

Ţodinė, raštiška ataskaita 

„MDUC veikla 2014- 2015 

m. m.“  

Birţelis 

 

 

Parengė: 

 

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui   Lina Pochylienė  

   

Logopedas                         Saturna Sporišienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja   Aušrinė Indilienė   

 


