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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŢELIO ,,RŪTA“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Įgyvendinant 2019 metų planą, buvo siekiama skatinti kiekvieno vaiko individualią 

paţangą, gerinant ugdymo proceso kokybę pozityvioje emocinėje aplinkoje. Metinės veiklos tikslas 

– tobulinti ugdymo(si) proceso kokybę, plėtojant bendruomenės narių lyderystės gebėjimus. Šio 

tikslo įgyvendinimui numatytos priemonės trims uţdaviniams įgyvendinti.  

Sistemingai ir kryptingai įgyvendinamas pirmas uţdavinys – siekti veiksmingo 

ugdymo proceso organizavimo, plėtojant elektroninio dienyno sistemos taikymo galimybes. 

Ugdomojo proceso veiklos planavimas buvo tęsiamas elektroniniame dienyne „Mūsų 

darţelis“ (toliau – Elektroninis dienynas), suteikta prieiga ir tėveliams. Dvylikoje grupių, 

metodiniame kambaryje, vadovų kabinetuose, muzikos salėje, logopedo kabinete, visuomenės 

sveikatos specialisto kabinete įdiegta elektroninio dienyno sistema (100 proc). Sistemoje savalaikiai 

rengti ilgalaikiai (metiniai) ir trumpalaikiai (savaitiniai) planai, dalintasi vertinga patirtimi su 

kolegomis ir vaiko šeima, tarp mokytojų, specialistų, vadovų. Vykdyta nuolatinė informacijos 

sklaida, fiksuotas vaikų lankomumas, rengti vaikų lankomumo apskaitos ţiniaraščiai, atliktas vaikų 

pasiekimų ir paţangos vertinimas. Dokumentai archyvuoti elektroninėje laikmenoje. Bendruomenės 

nariai nuolat konsultuojami Elektroninio dienyno pildymo, prisijungimo klausimais. Tėveliams 

suteikta galimybė susipaţinti su ugdomosios veiklos planais, pildyti vaikų sergamumo prieţastis ir 

kt. Tai palengvina ir paspartina informacijos prieinamumą, suteikia galimybę bendradarbiauti 

visiems patogiu metu.  

Pedagoginei bendruomenei aktyviai įsitraukus į veiklą nuotoliniu būdu, praplėstas 

supratimas apie laiko vadybą, įgyti gebėjimai racionaliai jį naudoti. Tai šiuolaikinė priemonė, 

kurioje įstaigos darbuotojai ir tėvai bendrauja siekdami bendro tikslo – kokybiško vaikų ugdymo. 

 Įgyvendinant antrąjį uţdavinį – koreguoti ir efektyvinti pasiekimų ir paţangos 

vertinimo sistemą, atlikta vaikų pasiekimų ir paţangos vertinimo sistemos analizė ir patobulintas 

vaikų gebėjimų fiksavimas, padėjo teikti kokybišką ugdymą, atliepiantį kiekvieno ugdytinio 

individualius gebėjimus bei skatino motyvaciją glaudţiai bendradarbiauti mokytojams ir tėvams. 

Suderinus tėvų ir mokytojų poţiūrius, veiksmus skatinat vaikus ir vertinant jų pasiekimus, vaikų 

pasiekimai ir paţanga aptarti Mokytojų, Metodinės, Tėvų tarybų posėdţiuose. Vaikų pasiekimai ir 

paţanga vertinami 2 kartus metuose, tarpinis vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas esant poreikiui. 

Visiems vaikams kaupiami asmeniniai paţangos ir pasiekimų aplankai elektroniniame dienyne 

www.musudarzelis.lt. Tėvai periodiškai informuojami apie vaiko daromą paţangą bei turi galimybę 

sistemingai stebėti ją elektroniniame dienyne, kuriuo naudojasi 85 procentai tėvų. Taikyta 

pasiekimų ir paţangos vertinimo sistema, kurioje ugdytinių pasiekimų vertinimo kriterijai orientuoti 

į ugdymo proceso kokybę. Vertinimo rezultatai panaudojami vaiko paţangos pokyčiams nustatyti, 

ugdymo turiniui ir metodams koreguoti, veiklai tobulinti.  

  Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių pasiekimų ir paţangos vertinimo išvados 

pateikiamos mokykloms. Metų eigoje kartu su pradinių klasių mokytojais aptariama buvusių 

ugdytinių adaptacija, ugdymosi pasiekimai mokykloje.  

 2019 metais atlikta vaikų pasiekimų analizė, nustatytos stipriosios ugdymo sritys – 

kasdieniniai gyvenimo įgūdţiai; santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais; meninė veikla; 

tobulintinos sritys – sakytinė kalba, problemų sprendimas. Įstaigoje 30 ugdytinių teikta logopedo 

pagalba, organizuota prevencinė veikla lopšelio grupėse. Specialiųjų poreikių vaikams teikta 

konsultacinė ir metodinė psichologo pagalba.  

http://www.musudarzelis.lt/
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 2019 metais atlikus platųjį vidaus auditą nustatyta, kad vaikų pasiekimų ir paţangos 

vertinimo sistema laiduoja vaikų ugdymo(si) paţangą, taikomi įvairūs vaiko paţangos vertinimo 

kriterijai, metodai ir procedūros. Pradėtas vykdyti giluminis veiklos kokybės įsivertinimas, 

pasirinktas rodiklis auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.  

 Šio uţdavinio įgyvendinimo rezultatai rodo, kad mokytojai nuolat stebi ir vertina 

vaikų pasiekimus ir paţangą, remdamiesi šia informacija suteikia pagalbą vaikams, kuriems jos 

reikia. Vaikai mokomi vertinti ir įsivertinti, atsiţvelgiant į pasiektus rezultatus. Remdamiesi 

vertinimo informacija, mokytojai informuoja vaikų tėvus bei kitus specialistus ir aptaria tolimesnius 

ugdymo planus.  

 2019 metais trečiasis įstaigos veiklos uţdavinys – siekti pedagogo kaip lyderio 

vadybinio kompetentingumo. 2019 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir 

kokybiniai pokyčiai. Įstaigoje dirbo 21 mokytojas: 8 mokytojai metodininkai, 9 vyresnieji 

mokytojai ir 4 mokytojai.  Per metus Įstaigoje atestuoti 3 pedagogai, kurie įgijo 1 mokytojo 

metodininko ir 2 vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas. Visi pedagogai tobulino 

kvalifikaciją kursuose, seminaruose bei nuotoliniuose video mokymuose vidutiniškai 5–6 dienas. 

Organizuoti 2 seminarai Įstaigoje - „Lyderystės skatinimas bendruomenėse“, „Inovatyvių ugdymo 

metodų įgyvendinimas“.  Pedagogai parengė ir skaitė pranešimus 1 šalies, 2 miesto konferencijose. 

Parengtos 8 naujos metodinės priemonės, kurios sėkmingai taikytos vaikų ugdyme. Vadovauta 

Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų praktikai, dalintasi patirtimi, 

teiktos konsultacijos.  

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų, priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos veikloje. Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja dalyvauja Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų klubo veikloje.  

 Įstaigos mokytojai atviri naujovėms ir dalinasi gerąja patirtimi ne tik mieste, bet ir 

respublikoje. 2019 metais vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 28 saviraiškos parodose, 10 

konkursų, 1 festivalyje, 4 akcijose. Inicijuoti 3 respublikiniai edukaciniai renginiai: „Ţaliuok, rūtelę, 

maţoj širdelėj“, „Ką paliko senoliai kaip kraitį“, „Tris spalvas ţinau gerai“. Vykdyti 12 tarptautinių, 

13 šalies, 7 miesto, 6 Įstaigos paţintinių-kultūrinių projektų, organizuota 12 teminių savaičių, 11 

atvirų veiklų, 28 edukacinės išvykos, 25 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 

Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. Dalyvauta Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalyje 

„Giest lakštingalėlis-2019“, aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojame“, 2 šalies metodinių 

dienų ir idėjų mugėse. 2019 metais parengta Įstaigos sveikatos stiprinimo programa 2020–2025 

metams, Įstaiga įtraukta į šalies sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą.  

 Įgyvendinti 4 tarptautiniai programos ,,eTwinning“ projektai: „Aš skaitau su mama ir 

tėčiu“, „Gamtos skoniai“, „Nors dar maţas bet labai myliu Lietuvą“, „Mano Kalėdos“. Įstaiga ir 1 

pedagogas apdovanoti Europos tarptautiniais kokybės ţenkleliais. Įgyvendinant tarptautinius 

projektus, pritaikyta kitų šalių patirtis vaikų ugdymo procesui tobulinti, plėtota tarpkultūrinė 

kompetencija. Projektinė veikla pristatyta įstaigos, miesto metodiniuose renginiuose, 

susirinkimuose, įstaigos stenduose, aptarta įstaigos mokytojų ir metodinės tarybos posėdţiuose. 

Bendrosios lyderystės santykiais grįstos kūrybinės grupės „Sveikuoliukas“ ir „Fantazija“, 

savivaldos institucijos padėjo sėkmingai įgyvendinti numatytus tikslus, praturtinti Įstaigos 

bendruomenės narių kultūrinį gyvenimą.  

 Įstaigos bendruomenė aktyviai palaikė ryšius su socialiniais partneriais. Organizuoti 

bendri renginiai su Klaipėdos lopšeliais darţeliais: „Dobiliukas“, „Ţilvitis“, „Ţiogelis“, 

„Aitvarėlis“, „Volungėlė“, „Pumpurėlis“, Kretingos rajono Vydmantų darţeliu „Pasagėlė“, 

Drevernos mokykla-darţeliu. 

 Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl prioritetų - 

skatinti kiekvieno vaiko individualią paţangą, gerinant ugdymo proceso kokybę pozityvioje 

emocinėje aplinkoje. 
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2019 metų veiklos plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

Stiprybės Silpnybės 

1..Sėkmingai įgyvendinamos ugdymo programos  1. Prasta pastato techninė būklė reikalaujanti 

modernizavimo 

2..Sėkmingi vadybos rezultatai, dirba aukštos 

kompetencijos ir kvalifikacijos mokytojai 

2. Trūksta lauko įrengimų vaikų veiklai. Nėra 

sporto salės 

3. Sukurta estetiška, funkcionali aplinka 3..Tobulintinas ugdymo turinio planavimas 

4. Daugiakryptis bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

4..Per didelis vaikų skaičius grupėse, 

nesudaro tinkamų sąlygų auklėtojui teikti 

kokybiškas, kiekvieno vaiko individualumą 

bei poreikius atitinkančias paslaugas 
5. Sudarytos sąlygos naudotis IKT 

Galimybės Grėsmės 

1. Tėvų motyvacijos, iniciatyvos ir atsakomybės 

stiprinimas 

1. Nuolatinė švietimo politikos kaita 

2. Tikslingas ir kryptingas darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas 

2. Silpnėjanti darbuotojų motyvacija, 

savivertė 

3. Paţangių ugdymo metodų naudojimas, taikant 

informacines technologijas 

3. Didėjantis vaikų su specialiais  ugdymosi 

poreikiais skaičius, silpnėjanti vaikų sveikata 

4. Tobulintina pedagogų ir tėvų bendrystė 

siekiant bendro tikslo vaikų ugdyme ir pasiekimų 

vertinime 

4. Pedagogų trūkumas 

      

 

__________________________________________ 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŢELIO ,,RŪTA“  

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 
Pastabos 

1. Įstaigos funkcionavimo uţtikrinimas, bendruomenės lyderystės skatinimas 

1.1. Įstaigos veiklos planas 2020 metams I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Sausis  

1.2. Darbuotojų metinės veiklos vertinimas, 

2020 m. veiklos uţduočių numatymas 

I. Petravičienė 

V. Stirbienė 

Iki sausio 31 

d. 

 

1.3. Vaikų priėmimas. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo  grupių 

komplektavimas 

I. Petravičienė Geguţis-

rugpjūtis 

 

1.4. Mokinio krepšelio ataskaitos rengimas I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

V. Stirbienė 

Kartą per 

ketvirtį 

 

1.5. Mokinių registro duomenų tvarkymas I. Petravičienė 

R. Vaišnorienė 

Rugsėjis  

1.6. Pedagogų registro duomenų tvarkymas I. Petravičienė 

R. Vaišnorienė 

Rugsėjis  

1.7. Priešmokyklinio ugdymo,  

ikimokyklinio ugdymo ir specialistų 

ugdymo planai 2020 metams 

G. Šukelienė 

B. Balčiūnaitė 

Iki rugsėjo 

22d. 

patvirtintas 

įstaigos 

direktoriaus 

įsakymu 

1.8. Pedagogų tarifikacijos, etatų sąrašų 

rengimas ir koregavimas 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Rugsėjis patvirtintas 

įstaigos 

direktoriaus 

įsakymu 

1.9. Strateginio plano 2021-2023 metams 

koregavimas 

Darbo grupė Spalis  

1.10. Viešieji pirkimai I. Petravičienė 

V. Stirbienė 

Pagal planą  

1.11. Maisto sandėlio inventorizacija Inventorizacijos 

komisija 
Pagal 

numatytus 

terminus 

 

1.12. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

inventorizacija 

Inventorizacijos 

komisija 
Pagal 

numatytus 

terminus 

 

1.13. Kūrybinių ir darbo grupių veikla I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Pagal 

numatytą 

planą 

 

1.14. Kvalifikacijos tobulinimas G. Šukelienė Pagal 

numatytą 

planą 
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1.15. Mokytojų atestacija I. Petravičienė 

 

Pagal 

programą 

 

1.16. Kimochis socialinių-emocinių įgūdţių 

ikimokyklinio ugdymo programa 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Nuolat  

1.17. 2020-2025 m. sveikatos stiprinimo 

programą „Su „Rūta“ kartu sveikatos 

keliu“ 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Nuolat  

2. Veiksmingo ugdymo proceso organizavimas  ir palankios ugdymo(si)  

aplinkos kūrimas 

2.1. Pedagoginės patirties sklaida, taikant Pamokos studiją - kaip profesinio augimo 

formą 

2.1.1. Atvira veikla „Boruţėlių“ ir „Saulučių“ 

grupėje 

L. Mineikienė 

T. Bernatavičienė 

Sausis  

2.1.2. Atvira veikla „Drugelių“ , „Pelėdţiukų“ 

grupėse 

M. Matijošaitytė 

A. Alunderienė 

Vasaris  

2.1.3. Atvira veikla „Bitučių“,  „Varpelių“ 

grupėse 

R. Bambalienė 

L. Urbonienė 

Kovas  

2.1.4. Atvira veikla „Eţiukų“ , „Ţirniukų“ 

grupėse 

D. Šiuperienė 

E. Ramanauskienė 

Balandis  

2.1.5. Atvira veikla „Pabiručių“  ir „Ančiukų“ 

grupėse 

A. Puidokienė 

V. Maldarienė 

Geguţė  

2.1.6. Atvira veikla „Pabiručių“ grupė E. Norutytė Geguţė  

2.1.7. Atvira veikla „Ąţuoliukų“,  „Aguonėlių“ 

grupėse 

M. Kairytė 

R. Povilonienė 

Rugsėjis  

2.1.8. Atvira veikla „Varpelių“ grupėje V. Jaškienė Rugsėjis  

2.1.9. Atvira veikla „Ąţuoliukų“  ir „Aguonėlių“ 

grupėse 

A. Pupšienė 

A. Marksė 

Spalis  

2.1.10. Atvira veikla „Bitučių“ ir „Varpelių“ 

grupėse  

N. Eidėjienė 

V. Jaškienė 

Spalis  

2.1.11. Projektinės veiklos įgyvendinimas 

2.1.11.1. Projektas „Sveikatos traukinys“ A. Alunderienė Kovas  

2.1.11.2. Projektas „Pasakyk pasauliui labas“ 
 

M. Matijošaitytė Kovas  

2.1.11.3. Projektas „Pasidalinkime draugyste“ M. Matijošaitytė 

N. Eidėjienė 

Kovas  

2.1.11.4. Projektas „Kas gyvena pievoje ir baloje“ R. Povilonienė Geguţė  

2.1.11.5. Projektas „Ţaislai turintys jausmus“.  

Kimochio programa 

D. Šiuperienė Geguţė  

2.1.11.6. Projektas „Linksmosios raidelės 

pristatymas“ 

L. Urbonienė Lapkritis  

2.1.11.7. Projektas „Ţalia pėda“ Sveikuolių 

kūrybinė grupė 

Lapkritis  

2.1.12. Pedagogų metodinių darbų parodos, 

dalyvavimas konferencijose, seminaruose 

pristatant pozityviąją darbo patirtį 

G. Šukelienė Nuolat  

2.1.13. Straipsniai spaudoje, tinklapyje 

www.ikimokyklinis.lt 

www.darzelisruta.lt , facebook 

paskyroje,  socialiniuose tinkluose   

G. Šukelienė 

 

Per metus  

2.2. Įstaigos ilgalaikių projektų įgyvendinimas   

2.2.1. ,,Organizmo grūdinimas“, 

„Ţaislai, turintys jausmus“, Kimochio 

programa 

D. Šiuperienė 

 

 

Pagal 

numatytą 

planą 

 

2.2.2. „Moliuko šukės pasakojimas“ V. Jaškienė Per metus  

http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.darzelisruta.lt/
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2.2.3. „Linksmieji piršteliai“ 

 

V. Maldarienė 

A. Puidokienė 

Per metus  

2.2.4. „Auginu ir augu pats“ V. Maldarienė 

A. Puidokienė 

Sausis-

birţelis 

 

2.2.5. „Sensorinių įgūdţių lavinimas 

ankstyvajame amţiuje“ 

V. Jaškienė  

E.Ramanauskienė 

Per metus  

2.2.6. „Mano jausmų ir emocijų pasaulis“ M. Kairytė 

A. Pupšienė 

Per metus  

2.2.7. „Seku, seku pasaką“ R. Povilonienė 

A. Marksė 

Per metus  

2.2.8. „Linksmosios  raidelės“ L. Urbonienė 

 

Sausis-

geguţė 

 

2.2.9. „Vanduo-dţiaugsmas ir sveikata“ A. Alunderienė 

A. Marksė 

Sausis-

geguţė 

 

2.2.10. „Kalbantys pirštukai“ R. Bambalienė 

N. Eidėjienė 

Per metus  

2.2.11. „Mano miestas – Klaipėda“ 

„Ţaislo kelionė“ 

„Aš saugus kai ţinau“ 

L. Mineikienė 

I. Budrikienė 

Per metus  

2.2.12. Projektas „Ţalia pėda“ Sveikuolių 

kūrybinė grupė 
Per metus  

2.2.13. „Atverk kalbos skrynelę“ 

 

M. Matijošaitytė 

N. Eidėjienė 

B. Balčiūnaitė 

Per metus  

2.3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programa(3 priedas) 

G. Šukelienė Per metus  

2.4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medţiagų 

vartojimo prevencijos programa  

(4 priedas) 

G. Šukelienė 

Grupių auklėtojai 

Per metus  

2.5. Teminės savaitės: G. Šukelienė Pagal 

numatytus 

terminus 

 

2.5.1. „Sveikas, kaip ridikas“ L. Mineikienė 

I. Budrikienė 

Sausis  

2.5.2. „Skaitome vaikams“ L. Mineikienė 

I. Budrikienė 

Vasaris-

geguţis 

 

2.5.3. Veiksmo savaitė ,,Be patyčių“ PU grupių 

mokytojai 

Kovas  

2.5.4. „Ţingsnelis po ţingsnelio sveikatos 

link“ 

Grupių mokytojai 

„Eţiukai“ 

„Ančiukai“ 

„Ţirniukai“ 

„Pabiručiai“ 

Kovas  

2.5.5. Atradimų savaitė „Eksperimentuok ir 

paţink“ 

M. Kairytė 

Grupių mokytojai 

Kovas  

2.5.6. „Riedėkit, riedėkit  margučiai“ Grupių mokytojai Balandis  

2.5.7. „Aš saugus, kai ţinau“ Grupių mokytojai Balandis  

2.5.8. „Auk sveikas, vaike“ M. Kairytė 

A. Pupšienė 

Balandis  

2.5.9. Verslumo kompetencijos ugdymas 

lankymasis tėvų darbovietėse 
G. Šukelienė Balandis  
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Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

2.5.10. „Vanduo-tai gyvybė“ A. Pupšienė 

M. Kairytė 

Geguţė  

2.5.11. „Raidţių karalystė“ A. Alunderienė 

A. Marksė 

Geguţė  

2.5.12. „Pienas ir jo gaminiai“ L. Urbonienė Geguţė  

2.5.13. „Vienas du sportuokime kartu“  Grupių mokytojai 

„Eţiukai“ 

„Ančiukai“ 

„Ţirniukai“ 

„Pabiručiai“ 

Birţelis  

2.5.14. „Aš piešiu rudenį“ R. Povilonienė Rugsėjis  

2.5.15. „Kelionė į pasakų šalį“ Grupių mokytojai 

„Eţiukai“ 

„Ančiukai“ 

„Ţirniukai“ 

„Pabiručiai“ 

Lapkritis  

2.6. Kūrybinių grupių veiklos vykdymas: G. Šukelienė Pagal planą  

2.6.1. Meninės kūrybinės grupės „Fantazija“  

veikla 

R. Povilonienė Pagal planą  

2.6.2. Sveikatinimo kūrybinės grupės 

,,Sveikuoliukas“  veikla 

M. Matijošaitytė Pagal planą  

2.7. Dalyvavimas  tarptautinėje,  šalies ir 

miesto švietimo veikloje, renginiuose: 

G. Šukelienė Pagal 

numatytus 

terminus 

 

2.7.1. Tarptautinėje programoje ,,Zipio 

draugai“ 

L. Mineikienė 

I. Budrikienė 

Nuolat  

2.7.2. Tarptautiniame ekologiniame projekte 

„Ţmogaus dovana Ţemei“ 

Grupių mokytojai 

„Ąţuoliukai“ 

„Drugeliai“ 

„Ţirniukai“ 

„Bitutės“ 

Nuolat  

2.7.3. Respublikinėje parodoje „Aš šypsausi, 

tau pasauli“ 

V. Maldarienė 

A. Puidokienė 

E. Norutytė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

 

2.7.4. Respublikinėje parodoje „Šildo, puošia 

ir pasakoja“ 

R. Povilonienė 

A. Alunderienė 

T. Bernatavičienė 

L. Mineikienė 

Sausis- 

vasaris 

 

2.7.5. Respublikiniame projekte „Ţaidimų 

paslaptys“ 

B. Balčiūnaitė Sausis-kovas  

2.7.6. Piešinių konkurse parodoje 

„Nupieškime valstybės atkūrimo 30-

metį pasitinkančią Klaipėdą“ 

Grupių mokytojai Kovas  

2.7.7. Klaipėdos miesto ikimokyklinio  

ugdymo logopedų projektas „Čia 

meiliais ţodeliais, takai pabarstyti“   

B. Balčiūnaitė Per metus  

2.7.8. Kūrybinės raiškos festivalyje 

,,Vaidinimų kraitelė 2020“ 

G. Šukelienė 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 
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2.7.9. Edukacinis renginys „Ţolelė šilkinė-

raselė meduota“  skirtas E. Šimkūnaitės 

metams paminėti 

J. Pareigienė Pagal 

numatytus 

terminus  

 

2.7.10. Konkursas „2020 metų saugiausia 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ 

PU mokytojai Pagal 

numatytus 

terminus  

 

2.7.11. Pilietinė iniciatyva  „Atmintis gyva, nes 

liudija...“ 

G. Šukelienė Sausis  

2.7.12. Kovo 11-ajai skirtas renginys Ţvejų 

kultūros rūmuose „Vaikystė pasakų 

taku“ 

J. Pareigienė Kovas  

2.7.13. Vaikų gynimo dienai „Kas galėtų būti 

geriau“ 

J. Pareigienė Birţelis  

2.7.14. Vaikų kūrybinių darbų parodose G. Šukelienė Per metus  

2.8. Edukacinių renginių ir išvykų 

organizavimas ( Prano Domšaičio meno 

galerija, Maţosios Lietuvos muziejus, 

Laikrodţių muziejus, Pilies muziejus, 

Lietuvos jūrų muziejus, Etnokultūros 

centras, Ievos Simonaitytės viešoji 

biblioteka ir kt.) 

G. Šukelienė Nuolat  

2.8.1. Susitikimai su pradinių klasių mokytojais 

(Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija) 

G. Šukelienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Pagal 

numatytus 

terminus 

 

2.9. Tradicinių (netradicinių) renginių 

organizavimas: 

G. Šukelienė 

J. Pareigienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

 

2.9.1. „Eglutė turi namus“ Darbo grupė Sausis  

2.9.2. Sveikatinimo šventė maţiesiems „Sultys 

sveikata“ 

Grupių mokytojai Sausis  

2.9.3. Vasario 16-ios paminėjimas „Nupiešiu 

Lietuvą“ 

Grupių mokytojai Vasaris  

2.9.4. Uţgavėnės „Ţiema, ţiema bėk iš kiemo“ Darbo grupė Vasaris  

2.9.5. Edukacinis miesto renginys „Graţi 

kalba, skambi daina“ skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

Darbo grupė Kovas  

2.9.6. Saugaus elgesio renginys su socialiniais 

partneriais „Tris spalvas ţinau“ 

Darbo grupė Balandis  

2.9.7. Teatro savaitė Grupių mokytojai 

J. Pareigienė 

Balandis  

2.9.8. „Pavasario skambutis“ Grupių mokytojai 

„Eţiukai“ 

„Ančiukai“ 

„Ţirniukai“ 

„Pabiručiai“ 

Balandis  

2.9.9. Gerumo akcija „Pyragų diena“ Kūrybinė grupė 

,,Fantazija“ 

Lapkritis  

2.9.10. Tarptautinė šeimos diena „Aš, tėtis ir 

mama- tai darni mūsų šeima“ 

Grupių mokytojai 

J. Pareigienė 

Geguţė   

2.9.11. „Sudie, tauškutės lėlės“ Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Geguţė  
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J. Pareigienė 

2.9.12. „Aš ir tu-sportuojame kartu prie jūros“ Grupių mokytojai Birţelis  

2.9.13. Akcija įstaigos bendruomenei „Kaip būti 

saugiam“ 

Kūrybinė grupė 

„Sveikuoliukai“ 

Rugsėjis  

2.9.14. Liaudies ţaidimų vakaras su šeima Grupių mokytojai 

J. Pareigienė 

Spalis-

lapkritis 

 

2.9.15. „Jau skamba Kalėdų varpeliai“ Grupių mokytojai 

J. Pareigienė 

Gruodis  

2.10. Parodos G. Šukelienė 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

 

2.10.1. Teminės vaikų piešinių parodos pagal 

metų laikus 

Kūrybinė grupė 

„Fantazija“ 

Per metus  

2.10.2. „Myliu Lietuvą labiausiai“ Kūrybinė grupė 

,,Fantazija“ 

Vasaris  

2.10.3. Šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

„Puošia, šildo ir pasakoja“  

Kūrybinė grupė 

„Fantazija“ 

Vasaris-

kovas 

 

2.10.4. Velykinių atviručių paroda Kūrybinė grupė 

„Fantazija“ 

Balandis  

2.10.5. „Pirštukais kuriu raideles“ B. Balčiūnaitė Geguţė  

2.10.6. „Aš būsimasis pirmokas“ Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Birţelis  

2.10.7. „Į langą pasibeldė nykštukas ledinukas“ Kūrybinė grupė 

„Fantazija“ 

Lapkritis-

gruodis 

 

2.10.8. Kalėdinio pašto ir dirbtuvių 

organizavimas  

Kūrybinė darbo 

grupė „Fantazija“ 

Gruodis  

3. Tiriamoji analitinė veikla 

3.1. Įstaigos sanitarinės-higieninės būklės 

vertinimas 

V. Stirbienė Nuolat  

3.2. Įstaigos  giluminis  veiklos kokybės 

įsivertinimas  

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

VAK grupė 

Per metus  

3.3. Specialiosios pagalbos (logopedo) ir 

psichologo paslaugų teikimo vaikui  

efektyvumas 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Per metus  

3.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos ir kvalifikacijos 

tobulinimo savianalizės rengimas ir 

aptarimas 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Geguţė  

3.5. Adaptacija ankstyvojo amţiaus grupėse Grupių mokytojai Rugsėjis 

Spalis  

 

4. Pedagogų veiklos stebėsena 

4.1. Prevencinių priemonių įgyvendinimas 

vykdant numatytas programas 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Sausis-

Rugsėjis 

 

4.2. Edukacinės aplinkos kūrimas vaikų 

paţintinės veiklos plėtotei (tyrinėjimai, 

eksperimentavimai, atradimai) 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

 

Rugsėjis   

4.3. Profesinis augimas bendradarbiaujant 

Pamokos studijoje 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Per metus  

4.4. Inovatyvių metodų taikymas ugdomojoje 

ir kasdieninėje vaikų veikloje 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Geguţė-

lapkritis 
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4.5. Nuotolinio darbo rezultatai 
 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Balandis, 

spalis 

 

4.6. Pedagogų ir specialistų veiklos 

dokumentavimas elektroninėje sistemoje 

(ugdymo proceso planavimas) 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

 

1 kartą per 

ketvirtį 

 

4.7. Dienos reţimo tikslingas organizavimas 

ir vykdymas. Vaikų uţimtumas 

pasivaikščiojimų metu 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Per metus  

4.8. Pedagogų besirengiančių atestacijai 

stebėjimas ir vertinimas 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Per metus  

4.9. Mokytojų, specialistų  teikiama pagalba 

specialiųjų poreikių turintiems vaikams 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Per metus  

5. Vaiko pasiekimų ir paţangos vertinimo veiksmingumas, siekiant ugdymo kokybės 

5.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amţiaus vaikų pasiekimų kaupimas 

elektroninio dienyno sistemoje  

Pedagoginiai 

darbuotojai, 

specialistai, tėvai 

Nuolat  

5.2. Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų 

ir paţangos refleksija dalyvaujant grupių 

mokytojams, specialistams, vaiko 

tėvams 

Pedagoginiai 

darbuotojai, 

specialistai, tėvai 

Spalis  

Geguţė 

 

5.3. Priešmokyklinio amţiaus vaiko 

pasiekimų ir paţangos vertinimas, 

išvadų teikimas dalyvaujant 

pedagogams, specialistams, vaiko 

tėvams 

Pedagoginiai 

darbuotojai, 

specialistai, tėvai 

Spalis  

Geguţė 

 

5.4. Rekomendacijų pradinių klasių 

mokytojui dėl priešmokyklinio amţiaus 

vaiko brandos mokyklai rengimas  

Pedagoginiai 

darbuotojai, 

specialistai, tėvai 

Geguţė  

5.5. Vaiko  pasiekimų aplanko formavimas 

dalyvaujant grupių mokytojams, 

specialistams, vaiko tėvams 

Pedagoginiai 

darbuotojai, 

specialistai, tėvai 

Nuolat  

5.6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amţiaus vaikų pasiekimų ir paţangos 

aptarimas 

Pedagoginiai 

darbuotojai, 

specialistai, tėvai 

Sausis  

6. Aplinkos personalo veiklos prieţiūra 

6.1. Aplinkos personalo veiklos tobulinimas 
 

I. Petravičienė 

V. Stirbienė 

Per metus  

6.2. Edukaciniai – informaciniai seminarai 
 

I. Petravičienė 

V. Stirbienė 

Kartą per 

ketvirtį 

 

6.3. Aplinkos darbuotojų pozityvus 

bendravimas ir bendradarbiavimas 

I. Petravičienė 

V. Stirbienė 

Per metus  

7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

7.1. Bendradarbiavimo sutarčių 

atnaujinimas, sudarymas, veiklos planų 

rengimas 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Sausis 

Rugsėjis 

 

7.1.1. Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis (lopšeliais – darţeliais 

,,Volungėlė“, “Dobiliukas“, 

„Aitvarėlis“, „Pumpurėlis“, ,,Ţiogelis“, 

„Ţilvitis“,  Vydmantų lopšelis – darţelis 

„Pasagėlė“ ir Drevernos mokykla – 

darţelis) 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

 

Pagal 

numatytą 

planą 
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7.1.2. Bendrojo lavinimo įstaigomis 

(„Versmės“ progimnazija, „Vyturio“ 

progimnazija, Eduardo Balsio menų 

gimnazija, Jeronimo Kačinsko muzikos 

mokykla, Adomo Brako dailės mokykla) 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

 

Nuolat  

7.1.3. Mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo 

institucijomis (KU SMHMF, KVK, 

KPŠKC, KU TSI UPC, Pedagogas.lt) 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

 

Nuolat  

7.1.4. Kitomis įstaigomis ir organizacijomis: 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 

biuru, Klaipėdos pedagogine 

psichologine tarnyba, Vaikų teisių 

apsaugos tarnyba, Vaiko gerovės centru, 

Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos 

komisariato bendruomenės pareigūnais, 

VŠĮ „Vaiko labui“ 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

 

Pagal poreikį  

8. Bendradarbiavimas su šeima 

8.1. Tėvų ir mokytojų dermė siekiant vaikų 

individualios pasiekimų ir paţangos 

kokybės 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Nuolat  

8.2. Grupių tėvų susirinkimai Grupių mokytojai Pagal 

numatytą 

planą 

 

8.3. Bendri  lopšelio, priešmokyklinio 

ugdymo grupių tėvų susirinkimai 

I. Petravičienė 

 

Pagal 

numatytą 

planą 

 

8.4. Įstaigos  tėvų tarybos susirinkimas I. Petravičienė Lapkritis  

8.5. Šeimos informavimas apie individualios 

vaiko paţangos stebėsenos sistemą per 

elektroninį dienyną „Mūsų darţelis“ 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Nuolat  

8.6. Tėvų, kurių vaikams reikalinga 

logopedo pagalba susirinkimas  

B. Balčiūnaitė Pagal 

numatytą 

planą 

 

8.7. Susitikimų tėvams su specialistais 

rengimas 

B. Balčiūnaitė 

J. Pareigienė 

Nuolat  

8.8. Informacijos apie įstaigos veiklą 

teikimas internetinėje svetainėje, 

socialiniame tinkle Facebook, 

elektroniniame dienyne 

Internetinės 

svetainės ir 

Facebook 

tvarkymo darbo 

grupė 

Nuolat  

8.9. Vaiko gerovės komisijos 

bendradarbiavimas su šeima 

G. Šukelienė Pagal poreikį  

8.10. Atvirų durų diena priešmokyklinio 

ugdymo grupėse 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Geguţė  

9. Vaikų sveikatos prieţiūra    

9.1. Visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialisto 2020 metų veiklos plano 

įgyvendinimas 

A. Morkūnienė Sausis  

9.2. Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos 

kūrimas 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

V. Stirbienė 

Nuolat  
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9.3. Prevencinių priemonių taikymas 

infekcinių susirgimų maţinimui 

A. Morkūnienė Nuolat  

9.4. Pirmosios pagalbos suteikimas 

susirgusiems vaikams 

A. Morkūnienė Nuolat  

10. Vaikų maitinimo organizavimas 

10.1. Lengvatų maitinimui taikymas I. Petravičienė Pagal poreikį  

10.2. Organizuoti vidinį RVASVT sistemos 

auditą 

V. Stirbienė 1 kartą per 

metus 

 

10.3. Maisto pateikimas grupėse, 

porcijavimas, vaikų kultūriniai-

higieniniai įgūdţiai 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

A. Morkūnienė 

Nuolat  

11. Darbuotojų sveikata ir sauga 

11.1. Darbuotojų instruktavimas darbo, 

civilinės ir priešgaisrinės saugos 

klausimais 

V. Stirbienė 

 

Pagal poreikį  

11.2. Darbuotojų sveikatos patikros kontrolė V. Stirbienė Pagal poreikį  

12. Dokumentų rengimas įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius (pakeitimai) 

12.1. Atnaujinti ir tobulinti įstaigos veiklą 

reglamentuojančias tvarkas, veiklos 

prieţiūros ir kontrolės dokumentus 

I. Petravičienė 

V. Stirbienė 

G. Šukelienė 

Nuolat  

12.2. Atnaujinti įstaigos nuostatus  I. Petravičienė Geguţė  

12.3. Įstaigos pasirengimas naujiems mokslo 

metams 

I. Petravičienė 

V. Stirbienė 

Rugpjūtis  

13. Vaiko gerovės komisijos 

13.1. VGK veiklos planas 2020 m.  G. Šukelienė 

R. Bambalienė 

Sausis Patvirtintas 

įstaigos 

direktoriaus 

įsakymu 

13.2. Rekomendacijų pedagogams ir tėvams 

apie specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų ugdymą rengimas 

G. Šukelienė 

B. Balčiūnaitė 

Pagal poreikį  

13.3. Bendradarbiavimas su įstaigos 

savivaldos institucijomis, specialistais 

vaiko gerovės klausimais 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

 

Pagal 

situaciją 

 

13.4. Smurto ir patyčių prevencinių veiklos 

programų vykdymas (dokumentavimo 

kokybė) 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

 

Pagal 

numatytą 

planą 

 

13.5. Bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto 

pedagogine psichologine tarnyba 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

B. Balčiūnaitė 

Pagal poreikį  

14. Materialinės bazės gerinimas 

14.1. Pasiruošimas naujiems mokslo metams I. Petravičienė 

V. Stirbienė 

Liepa 

Rugpjūtis 

 

14.2. Kontroliuojančių institucijų nustatytų 

trūkumų šalinimas 

I. Petravičienė 

V. Stirbienė 

Pagal poreikį  

14.3. Apsirūpinti ugdymo priemonėmis ir 

inventoriumi (lauko įrenginiais, ţaislais, 

didaktinėmis priemonėmis, metodine 

literatūra, IKT technologijomis ir kt.) 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

V. Stirbienė 

Nuolat  

14.4. Įsigyti įrangą ir inventorių: 

dulkių siurblių, planetarinę bulvių 

skutimo mašiną, baldų grupėms (spintų, 

V. Stirbienė Per metus  
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sekcijų, stalų, kėdučių ir kt.) 

14.5. Atlikti įstaigos  dviejų grupių, kabinetų 

grindų dangos ir sienų remontą  

V. Stirbienė Liepa  

14.6. Atnaujinti ţaidimų aikšteles, sutvarkyti 

lauko teritoriją 

V. Stirbienė Nuolat  

15.  Įstaigos tarybos veikla 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

15.1. 2019 metų vadovo metų veiklos ataskaita. 

2019 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita.  

2020 metų įstaigos veiklos plano pristatymas. 

Finansiniai ištekliai ir jų tikslingas panaudojimas 

T. Bernatavičienė Sausio 30 

d.  

15.2. Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu. 

Lauko ţaidimų aikštelių atnaujinimas ir vaikų 

saugumas.   

Vaikų ugdymo ir pasiekimų vertinimo veiksmingumas 

elektroninėje sistemoje  

T. Bernatavičienė Geguţė 

15.3. 2 proc. gautos paramos panaudojimas.  

2021 m. veiklos gairių numatymas, perspektyvinė 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programa, įstaigos tarybos veiklos plano aptarimas.  

Apklausos „Emocinė aplinka įstaigoje“ rezultatų 

pristatymas 

T. Bernatavičienė Gruodis 

16. Mokytojų tarybos veikla 

16.1. 2020 metų įstaigos veiklos plano įgyvendinimo 

ataskaita. 

2019 metų II pusmečio logopedo veiklos ataskaita 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

B. Balčiūnaitė 

Vasaris 

 

2020 metų įstaigos veiklos plano pristatymas. 

Pamokos studija – kolegialaus profesinio augimo forma 

I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

Mokytojų lyderystė, kaip mokyklos veiklos 

efektyvinimo veiksnys 

T. Bernatavičienė 

Metinių paţymų duomenų analizė A. Morkūnienė 

16.2. 2020 – 2021 mokslo metų ugdymo turinio planavimas, 

atsiţvelgiant į kiekvieno vaiko individualią paţangą.   

I. Petravičienė  

G. Šukelienė 

Geguţė 2020 m. I pusmečio logopedo veiklos ataskaita B. Balčiūnaitė 

Diskusija. Pozityvi emocinė aplinka bendruomenėje – 

sėkmės ir stabilumo garantas 

I. Petravičienė  

G. Šukelienė 

16.3. Įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatų aptarimas ir 

veiklos tobulinimo galimybės 

VAK grupė 

Gruodis 

2021 metų veiklos gairių numatymas, perspektyvinės 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programos projektų  pristatymas 

I. Petravičienė  

G. Šukelienė 

Finansinių išteklių, skirtų įstaigos išlaikymui, 

panaudojimo tikslingumas 

I.Petravičienė 

D. Paulionienė 

Kūrybinių grupių darbo ataskaitos uţ 2019 metus KG pirmininkai 

Mokymosi pagalbos stiprinimas įvairių gebėjimų 

vaikams 

B. Balčiūnaitė 

M. Matijošaitytė 

17. Metodinės tarybos veikla 

17.1. 2019 metų  kvalifikacijos tobulinimo analizė. 

Metodinės veiklos plano 2020 metams aptarimas. 

Darbo grupių veiklos optimizavimas ir koordinavimas 

G. Šukelienė Sausis 
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siekiant numatytų tikslų įgyvendinimo 

17.2. Ugdomojo proceso tobulinimo galimybės: turinio 

planavimo ir vaikų pasiekimų vertinimo kaita.  

Pamokos studija – kaip profesinio augimo forma. 

Seminarų medţiagos pristatymas ir įgyvendinimas 
 

G. Šukelienė Geguţis 

17.3. Inovatyvus, patyriminis vaikų ugdymas(is). 

Pedagogo profesionalumo svarba ugdant vaiko sveikos 

gyvensenos motyvaciją.  

Smurto ir patyčių prevencija - socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymas.   

Seminarų medţiagos pristatymas ir įgyvendinimas 
Pranešimas „Veiksniai skatinantys vaiko ugdymosi 

motyvaciją“ 

G. Šukelienė 

M. Kairytė 

Lapkritis 

18. Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdţiai   

18.1. VGK metinės veiklos programos svarstymas ir 

patvirtinimas. 

Įstaigos specialiųjų poreikių vaikų raidos aptarimas ir 

pagalbos jų šeimoms numatymas. 

Atnaujinto SUP sąrašo aptarimas 

G. Šukelienė Sausis 

18.2. Vaikų turinčių ugdymo(si) ir kitų problemų aptarimas. 

Individualių programų vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymo poreikių, įgyvendinimo pasiekimai. 

Logopedo darbo ataskaita uţ 2020 m. I pusmetį. 

Ţalingų įpročių prevencija vasaros laikotarpiu  

G. Šukelienė Geguţė 

18.3. SUP sąrašo tvirtinimas 

Įstaigos specialiųjų poreikių vaikų raidos aptarimas ir 

pagalbos jų šeimoms bei mokytojams numatymas 

G. Šukelienė Rugsėjis 

18.4. VGK metų veiklos ataskaita ir veiklos gairių 

numatymas 2021 m.  

Dokumentų reglamentuojančių spec. ugdymą aptarimas 

G. Šukelienė Gruodis 

19. Direkciniai posėdţiai 

19.1. Aktualūs įstaigos veiklos klausimai I. Petravičienė 

G. Šukelienė 

V. Stirbienė 

Pagal 

poreikį 

19.2. 2021 metų veiklos plano projektas I. Petravičienė Gruodis 


