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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2021-2022 M.M. TARYBOS 

VEIKLOS PLANAS 

Lopšelio-darželio tarybos tikslas-siekti sklandaus įstaigos veiklos prioritetų 

įgyvendinimo, telkti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų ir kitų bendruomenės 

narių atstovus, rėmėjus ir socialinius partnerius lopšelio-darželio strategijai įgyvendinti, 

visų lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti, 

užtikrinti ugdymo kokybės gerinimą 

Eil. 

Nr.  

Planuojama veikla Data  Atsakingi  Atsiskaitymo 

forma 

1. Dėl pasiruošimo naujiems mokslo 

metams. 
Dėl pritarimo lopšelio-darželio 

pedagoginių ir nepedagoginių 

darbuotojų pareigybių sąrašui 

Dėl 2021-2022 m.m. priešmokyklinio 

ugdymo plano pritarimo 

Dėl neigiamų socialinių veiksmų 

prevencijos programos pritarimo. 
Dėl lopšelio-darželio tarybos veiklos 

plano svarstymo. 

Tarybos pirmininko, narių, sekretoriaus 

rinkimai. 
 

2021m. 

rugsėjis 

Lopšelio-

darželio 

tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai, 

direktorė  

Posėdis 

Planai 

Pareigybių 

sąrašai 

2. Dėl lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2022 

metų veiklos plano pritarimo. 
Lopšelio-darželio tarybos veiklos 

ataskaitos už 2020-2021 m.m. 
Dėl lėšų įstaigos reikmėms 

panaudojimo. 
Dėl 2% paramos lėšų panaudojimo. 

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2022-2024 metų atestacijos 

programos suderinimo 
Direktorės metinės veiklos ataskaitos 

vertinimas 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2021 m. 

Veiklos plano ataskaitos aptarimas 

Dėl Kalėdinio lauko aikštelės 

2021 m. 

gruodis 

Lopšelio-

darželio 

tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai, 
direktorė 

Posėdis 

Planas 

Ataskaita 



papuošimo projekto. 

3. Dėl 2022 m. darbo vasarą. 

Įstaigos veiklos prioritetų 2023 m. 

aptarimas 

Dėl aplinkos žaliųjų zonų apželdinimo 

2022 m.m. projekto  

Dėl  funkcionalių žaislų įrengimo lauko 

aikštelėse projekto. 

2022 m. 

gegužė 

Lopšelio-

darželio 

tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai, 

direktorė 

Lopšelio-

darželio 

tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai, 

tėveliai, 

direktorė  

    

Lopšelio- 

darželio 

direktorė, 

tarybos  

pirmininkas, 

tarybos nariai 

Posėdis  

4. Dėl pasiruošimo naujiems mokslo 

metams. 

Dėl pritarimo lopšelio-darželio 

pedagoginių ir nepedagoginių 

darbuotojų pareigybių sąrašui 
Dėl 2022 

-2023 m.m. priešmokyklinio ugdymo 

plano pritarimo 
Dėl neigiamų socialinių veiksmų 

prevencijos programos pritarimo. 
Dėl lopšelio-darželio tarybos veiklos 

plano svarstymo. 
Dėl vidaus patalpų atnaujinimo 

projekto. 
2022 m.m. 

2022m. 

rugsėjis 

Lopšelio-

darželio 

tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai, 

direktorė 

Lopšelio-

darželio 

tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai, 

direktorė 

Posėdis 

Planai 

Pareigybių 

sąrašai 
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