
 

 

DIREKTORIAUS VEIKLOS PLANAS 2023 M.  

 

Tikslas: telkti darželio bendruomenę Švietimo Įstatymo nuostatoms, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, darželio ikimokyklinei ir 
priešmokyklinei veiklos programai vykdyti. 
 

VEIKLA TIKSLAI IR 
UŽDAVINIAI 

DATA ATSAKINGI 

Užtikrinti darželio 
ikimokyklinės ir 
priešmokyklinės 
ugdymo programos 
įgyvendinimo tvarką. 
Ugdymo aplinkos, 
orientuotos į vaiką 
turtinimas.  
Vadovauti darželio 
tarybai, analizuoti 
ugdymo procesą ir 
teikti svarstymui jo 
tobulinimo būdus. 
Užtikrinti vaikų 
kokybišką maitinimą, 
pavežėjimą, 
laisvalaikio 
organizavimą, darželio 
strateginio plano ir 
metų veiklos plano 
vykdymą. 

Vertinti ikimokyklinės 
ir priešmokyklinės 
programos 
įgyvendinimo kokybę, 
programas papildyti, 
atnaujinti, užtikrinti 
pedagoginės veiklos 
planavimo nuoseklumą 
ir sistemiškumą. 
Papildomai įsigyti 
priemonių ugdymui, 
vadovaujantis 
priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo 
priemonių aprašu, 
atsižvelgiant į vaikų 
ugdymosi poreikius. 
Įsigyti teminės 
metodinės literatūros. 

Per metus Direktorius 
Pedagogai 

Skatinti pedagogų 
saviugdą, gerosios 
pedagoginės patirties 
sklaidą. 

Tobulinti pedagogų 
kompetencijas, 
profesionalumą, 
dalyvauti seminaruose, 
kursuose, vykdyti 2022 
m. pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimo programą. 

Per metus  M. 
Buividavičienė 
Pedagogai 

Dalyvauti įstaigos 
tarybos veikloje, 
mokytojų veiklos 
aktyvinimas ir 
priežiūra. 

Pristatyti, tvirtinti ir 
įgyvendinti, nuosekliai 
vykdant darželio 
veiklos planą, darželio 
strateginį planą 2017-
2022 metams, 
sveikatos stiprinimo, 
darželio ikimokyklinio 
ugdymo ir 
priešmokyklinio 
ugdymo programas, 
stebėti veiklos 
planavimą ir 
organizavimą grupėse. 

Visus metus M. 
Buividavičienė 

Pedagogai 

Tobulinti tėvų 
švietimo darželyje 

Siekti kuo glaudesnio 
darželio, tėvų ir kitų 

Per metus Direktorius, 
pedagogai 



turinį, aktyviau ir 
įvairiomis formomis 
bendradarbiauti su 
tėvais, kitomis 
tarnybomis bei 
institucijomis – Vaiko 
Gerovės komisija, 
vaikų teisių tarnyba, 
sveikatos priežiūros 
centru ir kt. Toliau 
aktyviai dalyvauti 
gamtosauginio, 
tautinio–pilietinio, 
patriotinio vaikų 
ugdymo, sveikos 
gyvensenos, sveiko 
gyvenimo būdo ir 
sveikatą tausojančio 
vaikų maitinimo, 
respublikinio projekto 
„Sveikatos 
želmenėliai“ 
renginiuose, akcijose 
„Apibėk darželį“, 
vaikų sveikatoas 
stiprinimo 
„Sveikatiados ir 
mankštiados“  
projektuose. 

įstaigos partnerių 
bendradarbiavimo. 
Skatinti tėvus kuo 
aktyviau dalyvauti 
grupių bei darželio 
gyvenime, taikyti 
tėvams patrauklias 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
formas, organizuoti 
susirinkimus, šventes, 
parodas, ekskursijas, 
išvykas, konkursus, 
talkas ir t.t. 

Inicijuoti veiklos 
kokybės įsivertinimą. 
 
Įvertinti darbuotojų 
darbo kokybę, iškeltų 
uždavinių 
įgyvendinimą, 
nustatyti darbuotojams 
kintamąją dalį daro 
užmokesčio prie 
pagrindinio darbo 
užmokesčio. 

Paskirti darbo grupę 
veiklos kokybės 
įsivertinimui vykdyti, 
ištirti silpnas ir stiprias 
veiklos puses pagal 
pagalbinius rodiklius, 
tęsti vaikų ugdymo 
kokybės, pasiekimų 
vertinimą. 
Pagal išsikeltus 
uždavinius įvertinti 
aptarnaujančio 
personalo darbą, jo 
kokybę ir uždavinių 
įgyvendinimą, skirti 
kintamą dalį prie 
pagrindinio darbo 
užmokesčio 
procentais. 

2023 m. sausis-gruodis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 m. vasario-kovo mėn. 

Direktorius, 
priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio 

ugdymo 
pedagogai 

 
 
 
 
 
 

Direktorius, 
aptarnaujantis 
personalas 

Rūpintis darželio 
materialiniais ir 
finansiniais ištekliais. 

Ruošti tarifikacijas, 
analizuoti biudžetą, 
pajamas, išlaidas, laiku 
koreguoti ir teikti 
duomenis apie 
finansinę padėtį 

2023 m. sausio-gruodžio 
mėn. 

Direktorius, vyr. 
buhalteris, 
ūkvedys 



bendruomenei, Trakų 
rajono savivaldybei. 

Ruošti Nuostatų 
papildymus, 
pakeitimus, vidaus 
darbo tvarkos 
taisykles, metų veiklos 
viešą skelbimą. 

Prireikus, laiku 
pakeisti nuostatų 
redakciją, paruošti 
naujos redakcijos 
vidaus darbo tvarkos 
taisykles, vaikų elgesio 
taisykles, darbuotojų 
pareigybių aprašus. 

Pagal poreikį Direktorius 

Įgyvendinti sveikatos 
stiprinimo, saugumo, 
gamtosauginio, 
tautinio-pilietinio, 
patriotinio ugdymo, 
narkotinių, 
psichotropinių, 
alkoholio, tabako 
vartojimo prevencijos 
programas – projektus, 
korupcijos prevencijos 
planus. 

Vaikams darželyje 
sudaryti sveikas ir 
saugias gyvenimo 
sąlygas, tikrinti, kaip 
sveikatos saugojimas ir 
stiprinimas, 
gamtosauginis ir 
tautinis-pilietinis, 
patriotinis vaikų 
ugdymas 
integruojamas į grupių 
gyvenimą, planus ir 
ugdymo veiklą, kaip 
kokybės atžvilgiu 
vykdomos programos, 
kaip vedami kūno 
kultūros užsiėmimai, 
mankštos, ryto rato 
valandėlės ir kt. 

Visus metus Direktorius 
Pedagogai 

Tobulinti vadybines 
kompetencijas. 

Tobulinti 
kompiuterinio 
raštingumo, vadybinės 
veiklos įgūdžius, 
dalyvauti vadybos 
tobulinimo kursuose. 

Visus metus Direktorius 

Aukštos bendravimo 
kultūros ir etikos 
normų laikymosi 
įstaigoje užtikrinimas, 
kontrolė 

Laiku, operatyviai ir 
konstruktyviai spręsti 
iškilusias problemas, 
tarpusavio bendravimą 
grįsti tik darbiniais ir 
dalykiniais santykiais, 
to reikalaujant ir iš 
visų bendruomenės 
narių. Pagerbti ir 
pasveikinti darbuotojus 
jubiliejų, švenčių 
metu, pastebėti ir 
paskatinti geras 
iniciatyvas. 

Visus metus Direktorius 

Užtikrinti Vaiko 
Gerovės komisijos 
darbą, vaikų ugdymo 
kokybę, ugdymo 
prieinamumą, 

Organizuoti sklaidą 
apie darželio veiklą, 

siūlyti paramą, 
sudominti tėvus, 

konsultuoti darželyje ir 

Direktorius, priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio ugdymo 
pedagogai, logopedas, 
psichologas 

Visus metus 



efektyvumą bei 6-čių, 
nelankančių 
priešmokyklinės 
grupės ugdymą 
namuose. 

namuose, teikti 
reikalingas užduotis 

vaikams, tėvams, 
patikrinti, kaip šį darbą 

organizuoja 
priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 
pedagogai, nustatyti, 

kokios pagalbos reikia, 
organizuoti 

pavežėjimą, pažintines 
– mokomąsias 

ekskursijas, pokalbius, 
susitikimus su 
specialistais. 
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