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PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ“ 

2022 METŲ TARYBOS VEIKLOS  PLANAS 

 

Veikla  Laikas Atsakingi 

vykdytojai 

Rezultatas, 

sėkmės kriterijus 

1 2 3 4 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis: 

1. Lopšelio-darželio direktoriaus 2021 metų veiklos, 

vertinimo  ataskaita. 

2. 2021 m. veiklos plano ataskaita. 

3. 2022 m. veiklos plano projekto svarstymas. 

4. Lopšelio-darželio tarybos 2022 metų veiklos plano 

projektas. 

2022 m.  

vasario 3 d. 

Lopšelio-darželio 

tarybos 

pirmininkas 

• Įvertinta Lopšelio-darželio direktoriaus 2021 m. veikla. 

• Pristatyta 2021 metų veiklos plano vykdymo analizė. 

• Pritarta 2022 m. veiklos plano projektui. 

• Informuota bendruomenė apie Lopšelio-darželio veiklą, 

rezultatus. 

• Parengtas Lopšelio-darželio tarybos 2022 m. veiklos 

planas. 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis: 

1. 2021 m. finansinės ataskaitos: mokymo lėšų, 

biudžeto, pajamų už suteiktas paslaugas. 

2. Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo svarstymas. 

2022 m.  

kovo mėn. 

Lopšelio-darželio 

tarybos 

pirmininkas 

• Pateiktos Lopšelio-darželio tarybai MK, 1,2 proc., spec. 

lėšų panaudojimo ataskaitos. 

• Pritarta Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo projektui. 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis: 

1. 2022-2023 m.m. priešmokyklinio ugdymo plano 

svarstymas. 

2. Ikimokyklinės ugdymo programos „Vaikystės 

taku“ koregavimas. 

2022 m. 

birželio mėn. 

Lopšelio-darželio 

tarybos 

pirmininkas 

• Parengtas 2022-2023 m.m. priešmokyklinio ugdymo 

planas. 

• Atnaujinta ikimokyklinės ugdymo programa. „Vaikystės 

taku“ (skaičiavimas ir matavimas) 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis: 

1. 2022 m. veiklos plano tarpinė ataskaita. 

2. Projektų vykdymas, rezultatai. 

2022 m. spalio 

mėn. 

Lopšelio-darželio 

tarybos 

pirmininkas 

• Pristatyta 2022 metų veiklos tarpinė plano vykdymo 

analizė. 

• Pateikti projektų vykdymo rezultatai. 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis: 

1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos programos 2023-

2024 metų suderinimas. 

3. Vidaus kokybės įsivertinimo srities „Ugdymas ir 

mokymasis“ 2021 m. ataskaita. 

4. 2023-2025 metų strateginio plano tikslai, 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

Lopšelio-darželio 

tarybos 

pirmininkas 

 

 

 

 

• Suderinta mokytojų trijų metų atestacijos programa. 

• Pateikta vidaus kokybės teminių įsivertinimų „Ugdymo 

strategijos“ ir „Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis“ 

2022 m. ataskaita. Parengtos gairės veiklai tobulinti. 

• Numatytos pedagogų ugdymo metodų stipriosios pusės ir 

tobulintinos sritys, pateiktos rekomendacijos kokybiškam 

vaikų ugdymui. 



prioritetai, kryptys.  • Pritarta 2023-2025 metų strateginio plano tikslams, 

prioritetams. 

Svarstyti aktualius klausimus, atsiradusius ugdymo 

procese ir Lopšelio-darželio bendruomenėje (pagal 

poreikį). 

Visus metus Lopšelio-darželio 

tarybos 

pirmininkas 

Lopšelio-darželio taryba ieškos tinkamų būdų spręsti aktualius 

ugdymo kokybės gerinimo klausimus ir pan. 

 

 


