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PATVIRTINTA  

Klaipėdos lopšelio–darželio „Traukinukas“ direktoriaus 

Įsakymu 2021 m. sausio 25d. įsakymu V-8 

 

PRITARTA 

Klaipėdos lopšelio–darželio „Traukinukas“ tarybos  

2021 m. sausio 25 d. protokoliniu nutarimu V5-1 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „TRAUKINUKAS“ 2021 METŲ  

VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ veiklos programa 2021 metams (toliau – 

programa), atsižvelgus į strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, 

nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 

vykdyti. 

2. Programa siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi 

poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai naudoti švietimui skirtas 

lėšas. 

3. Programa parengta atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo 

ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2021 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Traukinukas“ 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos lopšelio-

darželio „Traukinukas“ direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-58, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Traukinukas“ ikimokyklinio ugdymo programą patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu 2018 m. gegužės 

23 d. Nr.ŠVI-295 ir valstybine priešmokyklinio ugdymo programa. 

4. Programą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ (toliau – lopšelis-

darželis) administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Programoje naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas 

– KU TSI, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, mokslo metai – m.m., 

Pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT.  

 

II. 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2020 m. veiklos programą, buvo siekiama užtikrinti aukštą švietimo 

paslaugų kokybę ir prieinamumą. 2020 m. veiklos prioritetai:  

1. Kokybiškas ugdymo paslaugų teikimas. 

2. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas. 

3. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos 

kūrimas. 

Iškeltas 2020 metų strateginis tikslas: 
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1. Stiprinti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymą, siekiant aukštos ir inovatyvios 

švietimo paslaugų kokybės. 

Šio tikslo uždaviniai:  

1.1. Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinį ugdymą, užtikrinant ugdymo programų 

įvairovę. 

1.2. Sudaryti sąlygas darbuotojų lyderystei augti. 

1.3. Siekti švietimo paslaugų kokybės, prieinamumo, efektyvumo. 

2. Iškeltas tikslas – atnaujinti įstaigos ugdymo priemones ir aplinką, siekiant užtikrinti 

ikimokyklinio ugdymo higienos normų reikalavimus. 

Šio tikslo uždaviniai:  

2.1. Atnaujinti ir modernizuoti įstaigos erdves. 

2.2. Vykdyti higienos normos reikalavimus. 

2020 metų veiklos programos uždaviniai: 

1. Kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas. 

2. Sveikos, saugios ir šiuolaikiškos ugdymo (si) aplinkos kūrimas. 

3. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas. 

 

6.1. įgyvendinant pirmąjį uždavinį – kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas - buvo siekiama 

kokybinių ir kiekybinių pokyčių. Tai patvirtina įvykdyti darbai: pedagoginiams darbuotojams 

skirtose informacinėse valandėlėse (1 kartą per mėnesį), direkcijos posėdžiuose, bendruomenės 

susirinkimuose teikta informacija apie nacionalinės švietimo politikos pokyčius, steigėjo priimtus 

sprendimus bei įstaigos veiklos aktualijas, parengti ar pakoreguoti bei patvirtinti įstaigos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai (ikimokyklinio ugdymo programa, kūrybinių grupių, ikimokyklinių 

grupių ugdymo(si), savivaldos institucijų, komisijų veiklos planai, finansų politikos valdymo 

dokumentai ir kiti).  

Vykdyta metodinė veikla: surengti 4 metodinės tarybos posėdžiai. 

Įstaigos pedagogų bendruomenė 2020 m. sausio-rugsėjo mėn. organizavo tarptautinį projektą 

,,Aš pats su įdomus ir kitiems“, kuriame dalyvavo Latvijos ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų 

pedagogai. Viena iš šio projekto dalių – surengta tarptautinė fotografijų paroda ,,Aš ir mano 

emocijos“, bendradarbiaujant su Klaipėdos  pedagogų švietimo ir kultūros centru (toliau – KPŠKC). 

Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas visapusiškam sveikatos saugojimui. Bendruomenės nariai 

dalyvavo pėsčiųjų žygyje ,,Pėsčiomis pajūriu“ bei įsijungė į Klaipėdos sveikatos biuro organizuojamą 

projektą ,,Judu sveikai“, skirtą sveikai gyvensenai puoselėti. Organizuotas respublikinis vaikų 

kūrybinių darbų konkursas  „Akinukai man, tau, ir visiems“ bei tuo pačiu pavadinimu organizuota 

virtuali paroda KPŠKC bei Įstaigos facebook puslapiuose. 2020 m. buvo vykdomi 6 trumpalaikiai ir 

ilgalaikiai projektai:  „Po savo stogu visaip patogu, „Kalėdos pro rakto skylutę“, „Magiškas ritinėlis“, 

„Mama, aš pats galiu“, „ Mažieji virtuvės šefai“ ir kt. 

Karantino metu kovo–balandžio mėn. 3 kartus facebook grupėje su šalies pedagogais dalintasi 

gerąja patirtimi „Auklėtoja auklėtojai“. Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojų metodinėje 

dienoje pristatyta metodinė priemonė „Vokaliniai pratimai ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikiniam 

ugdymui“. 2020 m. iš viso vestos 7 atviros veiklos įstaigoje.  

Įstaigos pedagogai su ugdytiniais dalyvavo tarptautiniuose projektuose: ,,Aš toks įdomus sau ir 

kitiems“, „Paukščių miestas“, „Europos judumo savaitė“ . Respublikiniuose projektuose 
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„Sveikatiada“ – „10 000 žingsnelių vieni juokai“, „Pieno tūse“, „Lietuva – didvyrių žemė“, „Vienybė 

težydi“, „Gintaro rūmų paslaptis“, „Muzikos takeliu 2020“, „Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų 

mokytojai“, „Labas tau sakau“, „Papuošiu Kalėdas savo eglute“, miesto projekte „Klaipėdos 

nykštukų bėgimas 2020. Pagauk Kalėdas“.  Taip pat pedagogai aktyviai dalyvavo respublikinėse 

piešinių bei kūrybinių darbų parodose „Nupieškime valstybės atkūrimo 30-metį pasitinkančią 

Klaipėdą“, „Gaminame kartu – sveika ir smagu“, „Gėlės aplink mus“, „Rudenėlio dovanos“, „Mano 

stebuklingas skėtis“, „Kvepia kalėdomis“, „Žiemos karoliai“ ir kt. Įstaigos ugdytiniai ir pedagogai 

dalyvavo respublikiniame renginyje-akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. „Aktyviai 

bendradarbiaujama su tėvais: vykdomos tėvų apklausos, tėvai kviečiami dalyvauti įvairiuose 

renginiuose, susirinkimuose, kūrybinių darbų parodose, sportinėse varžybose ir akcijose. 

2020 m. 3 Klaipėdos valstybinės kolegijos studentės atliko ikimokyklinio ugdymo praktiką. 

Plėtojama vaikų meninė saviraiška ir pozityvi bendravimo patirtis, tėvų ir įstaigos dirbančiųjų 

bei išorinių socialinių partnerių atsiliepimai. Organizuoti tradiciniai ir netradiciniai renginiai 

įstaigoje: „Trys Karaliai iš rytų, eina aplankyt žmonių“, ,,Stačiatikių šv. Kalėdos“; Vasario 16-osios 

minėjimas Užgavėnės; Dėl paskelbto karantino buvo nutrauktas ugdymo procesas, tačiau buvo 

aktyviai dirbama nuotoliniu būdu. Šv.Velykų ir Mamos dienos minėjimas buvo minimi nuotoliniu 

būdu. Gegužės mėn. surengta  išleistuvių šventė „Sudie, darželi“; Pravestos rudenėlio šventės; Kalėdų 

šventės su nuotoliniu Kalėdų seneliu. 

Aktyviai bendrauta ir bendradarbiauta su socialiniais partneriais: M.Gorkio pagrindine 

mokykla, „Vitės“ pagrindine mokykla, J.Karoso muzikos mokykla, J.Kačinsko muzikos mokykla, 

P.Domšaičio galerija, Tautinių kultūrų centru, Klaipėdos lopšeliais-darželiais: „Pingvinukas“, 

„Putinėlis“, „Svirpliukas“, „Vėrinėlis“, „Šaltinėlis“, „Nykštukas“, ,,Kregždutė“, Švėkšnos lopšeliu-

darželiu, Šilutės lopšeliu-darželiu „Pušelė“, Latvijos ikimokyklinėmis įstaigomis. 

2020 m. buvo užtikrintas įstaigos funkcionavimas, teikiamos vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius 

atitinkančios ugdymo paslaugas, parengti ir pakoreguoti ugdomosios veiklos dokumentai, 

organizuota metodinė pedagogų veikla, vykdyta pedagoginė priežiūra ugdymo turinio planavimo ir 

įgyvendinimo. 

Įstaigoje dirba 21 pedagoginis darbuotojas, iš kurių 17 įgijusių aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą. 4 pedagogai turi mokytojo kvalifikaciją, 6 pedagogai turi vyresniojo mokytojo 

kvalifikacines kategorijas, 9 pedagogai – mokytojo-metodininko. 2020 m. 1 ikimokyklinio ugdymo 

mokytojas kėlė kvalifikacinę kategoriją, kuriam suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė 

kategorija. 757 valandas, 117 dienų (vidutiniškai kiekvienas pedagogas 7 dienas). 15 mokytojų 

pedagoginio darbo stažas didesnis nei 20 metų, 4 didesnis nei 15 metų, 2 – iki 10 metų. Taip pat 

įstaigoje dirba 24 nepedagoginiai darbuotojai, visi turi aukštesnįjį ir vidurinį išsilavinimą. 

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą įstaigoje sėkmingai įgyvendinamos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programos. Vykdomos individualios, grupinės bei bendruomenės veiklos. 

Vaikai įstaigoje brandinami nuo ankstyvojo amžiaus iki išėjimo į mokyklą, kreipiamas dėmesys į 

kultūrinius - higieninius įgūdžius, savarankiškumą kūrybiškumą saviraišką sveikatos stiprinimą ir 

palaikymą. Praeitais mokslo metais 20 vaikų išvyko į M.Gorkio mokyklą.  

2020 m. įstaigoje sukomplektuotos 6 ikimokyklinio ir 1 ankstyvojo amžiaus, 2 priešmokyklinio 

grupės, ugdymo paslaugos buvo teikiamos 166 ugdytiniams.  Visi vaikai buvo maitinami 3 kartus 

per dieną. Mokesčių lengvata iki 2020m. gruodžio 31 d. už maitinimo paslaugas buvo suteikta 25 
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vaikams (50 procentų).  38 priešmokyklinių grupių vaikams buvo tiekiami nemokami pietūs. Įstaiga 

dalyvavo Europos sąjungos lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“ 30 vaikų, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų, buvo teikta 

logopedo pagalba.  

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. prijungti tėvai prie elektroninio dienyno https://musudarzelis.lt. 

   Įstaigoje organizuoti 7 Įstaigos tarybos posėdžiai, 4 Metodinės tarybos posėdžiai, 3 Atestacinės 

komisijos posėdžiai, 4 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo 

grupės veiklos plano aptarimas ir patvirtinimas. 

Įstaiga visus skirtus asignavimus  naudojo pagal nustatytą paskirtį. Specialios tikslinės 

dotacijos mokymo reikmėms finansuoti – 141 lėšų  2020 m. buvo skirta 207600 Eur. Panaudota -

207600 Eur. SB –151 lėšų buvo skirta 316000 Eur. Panaudota 315611,33 Eur. 2020 m. Įstaiga baigė 

be kreditorinių įsiskolinimų.  

2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Atnaujintos edukacinės 

erdvės lauke – įsigytos 3 pavėsinės (2070 Eur). Grupėse įsigyti pufai vaikams (830,9 Eur), atnaujintai 

baldai (2910,98 Eur), nupirkti 6 kilimai (280,12 Eur), įsigyti nauji čiužiniai (425,92 Eur), 

rankšluosčiai ir patalynė (486,64 Eur), antklodės (340 Eur), atnaujinti roletai (1550 Eur. Grupių 

virtuvėlėse įsigytos 6 indaplovės (2058 Eur). Aktų salei nupirktos naujos kėdės (1347,56 Eur) ir 

kompiuteris (489 Eur). Suremontuota ,,Saulės spindulėlių“ rūbinė (1240 Eur),  pakeisti evakuaciniai 

laiptai, kurie buvo avarinės būklės. 

Įsigyta ugdymo veiklai būtinų priemonių: įsigyta metodinių, didaktinių priemonių, žaislų ir 

inventoriaus. Tačiau nepakako lėšų pastato pamatų atnaujinimui, virtuvės remontui. Neapšiltintos 

sutrūkinėjusios pastato išorinės sienos,  nepakeista pasenusi pastato šildymo sistema. 

2020 m. toliau veikė suburtos komandos įstaigos kultūrai gerinti, skatintos darbuotojų idėjos 

organizuojant meninius kultūrinius renginius. 

Vadovas vadovavo 2021-2023 m. įstaigos strateginio veiklos plano, 2020 m. veiklos 

programos ruošimui ir įgyvendinimui, stiprino darbuotojų atsakomybę planuojant ugdymo turinį, 

organizavo tėvų informavimą ir švietimą. 

2020 m. direktorius rūpinosi palankių darbo sąlygų darbuotojams gerinimu, inicijavo 

pedagoginės patirties sklaidą šalies pedagogams. Vykdė reguliarią materialinių turtų ir finansinių 

išteklių naudojimo bei tausojimo kontrolę, organizavo metinę turto inventorizaciją pristatė finansinę 

ataskaitą už 2020 m. įstaigos bendruomenės nariams. Vykdyta savalaikė konfliktų prevencija. 

2020 m. lopšelyje-darželyje „Traukinukas“ buvo atlikti 2 patikrinimai: 1 – valstybinė maisto 

ir veterinarijos tarnyba, kuri tikrino patalpų sanitarinę būklę, perspektyvinio valgiaraščio sudarymą, 

higienos normų vykdymą. 1 – Vaikų žaidimų aikštelių ,,Inspectum“ kontrolė. Pastabos ir siūlymai 

išdėstyti aktuose, trūkumų likvidavimo planai pateikti tikrinusioms institucijoms. 

 

6.2.  Antrasis uždavinys – sveikos, saugios ir šiuolaikiškos aplinkos kūrimas – ypatingą 

dėmesį skiriant vaiko sveikatos stiprinimui bei sveikų mitybos įpročių formavimui. Organizuoti vaikų 

sveikatos ugdymo renginių ciklai, rūpintasi darbuotojų saugumu ir jų sveikatos saugojimu, 

medicininės apžiūros organizavimu; surengti civilinės, priešgaisrinės ir darbų saugos pratybos ir 

https://musudarzelis.lt/
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instruktažai. Organizuotas ikimokyklinių grupių vaikų maitinimas pagal patobulintą sveikos mitybos 

meniu. 

Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas visapusiškam sveikatos saugojimui. Bendruomenės 

nariai dalyvavo pėsčiųjų žygyje ,,Pėsčiomis pajūriu“ bei įsijungė į Klaipėdos Sveikatos biuro 

organizuojamą projektą ,,Judu sveikai“, skirtą sveikai gyvensenai puoselėti. Organizuotas 

respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas  „Akinukai man, tau, ir visiems“ bei tuo pačiu 

pavadinimu organizuota virtuali paroda KPŠKC bei Įstaigos facebook puslapiuose. Rugsėjo mėnesį 

visa darželio bendruomenė dalyvavo respublikinėje akcijoje „Apibėk mokyklą“. 

Buvo vykdomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai projektai įstaigoje, ypatingas dėmesys skiriamas 

sveikatos saugojimui: „Žvaigždučių pėdutės – sveikos pėdutės“. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų 

socialiniam-emociniam intelektui ugdyti, šiam tikslui pasiekti vedamos ,,Kimočių valandėlės“, 

„Gerumo abėcėlė“. 

Dalyvauta respublikiniame projekte „Sveikatiadoje“ ir šio projekto sveikatos trimestruose: 

„Mankštiada-2020“, „Pieno tūsas“. Laimėta prizinė vieta respublikiniame „Sveikatiados“ konkurse 

„Sveikatiados iššūkis – renkuosi sveikatai palankius užkandžius“. 

 ,,Švietimo naujienose“ ir tinklalapyje ikimokyklinis.lt. publikuotas straipsnis „Sveikatinimo 

abėcėlė „Drugelių“ grupėje“. . 

Įgyvendintos pirminės prevencijos priemonės - sveikatos saugojimo valandėlės grupėse 

 

6.3. Trečiojo veiklos uždavinio – bendruomenės lyderystės gebėjimų auginimas: 

2020 m. buvo skatinama lyderystės raiška bendruomenėje 

Pedagogai rodė įvairias iniciatyvas inicijuodami grupių ilgalaikius ir trumpalaikius 

projektus, atnaujindami/įrengdami įvairias edukacines erdves. 

Įstaigos tėvų aktyvas aktyviai dalyvavo bendruomenės veikloje. Aktyvo dėka lauke 

nutapytas atnaujintos judėjimo zonos. Organizuoti bendri susitikimai su įstaigos pedagogais, 

vadovais, logopedu, ikimokyklinių įstaigų visuomenės sveikatos specialiste. Vykdytas tėvų 

švietimas: surengti grupiniai tėvų susirinkimai, teiktos individualios ugdytojų ir specialistų 

konsultacijos tėvams vaikų ugdymo bei pagalbos jiems klausimais. Sistemingai (1-2 kartus per 

mėnesį) buvo atnaujinami grupių informaciniai stendai, kaupiami segtuvai su tėvams svarbia 

pedagogine, psichologine bei metodine informacija ir kt. 

Organizuoti bendri edukaciniai, kultūriniai renginiai. Kreiptas dėmesys į šeimos įsitraukimą į 

vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje, todėl pravesti mokymai tėvams ir pedagogams „Vaiko emocijų 

ir netinkamo elgesio valdymas“ . Bendruomenės narių bendravimui ir bendradarbiavimui skatinti, 

pravesti mokymai „Pozityvių santykių kultūra ir jos formavimo gairės pedagogų kolektyve“. 

 

7. 2020 m. programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG būtų toks 
 

Stiprybės Silpnybės 

1. Sėkmingai vykdomos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programos 

1. Nepakankama IKT integracija į ugdymo 

procesą 

2. Kvalifikuoti pedagogai, nuolat keliantys 

savo kvalifikaciją 

2. Nepakankamai stipri materialinė bazė 
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3. Tenkinami vaikų poreikiai ir tėvų lūkesčiai 3. Įstaigos išorinės pastato sienos 

sutrūkinėjusios, kelia grėsmę vaikų saugumui 

Galimybės Grėsmės 

1. Galimybė gauti papildomų lėšų įstaigos 

veiklai užtikrinti iš 1,2 procentų paramos 

1. Blogėjanti vaikų sveikata 

2. ES struktūrinių fondų parama 2. Nepakankamas finansavimas 

3. Pedagogams nuolatinis kompetencijų lygio 

kėlimas 

3. Blogėjanti pastatų būklė, lėti renovacijos 

tempai 

4. Įstaigos įvaizdžio stiprinimas 4. Nepakankama įstaigos teritorijos apsauga 

 
 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO MISIJA, VIZIJA, STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI 

PRIORITETAI 

8. Lopšelio-darželio misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, remiantis 

ikimokyklinio amžiaus programomis, teikti kokybiškas ugdymo paslaugas vaikams, tenkinat 

kiekvieno poreikius, sudarant skirtingų tautybių vaikams, lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, 

sukuriant saugią aplinką. 

9. Lopšelio-darželio vizija – ikimokyklinė įstaiga, ugdanti kūrybingą, laisvą, sveiką, dorą, 

socialiai orientuotą vaiką. 

 

IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

2021 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti gyventojams aukštą švietimo paslaugų 

kokybę ir prieinamumą. 

Iškelti šie metiniai veiklos prioritetai:  

 kokybiškas ugdymo paslaugų teikimas;  

 vaikų emocinio intelekto stiprinimas ir bendruomenės stiprinimas ir lyderystės 

gebėjimų stiprinimas;  

 sveikos, saugios ir šiuolaikinius reikalavimus atliepiančios įstaigos aplinkos kūrimas. 

 

Iškelti metų tikslai: 

1.Stiprinti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymo poreikius, siekiant aukštos ir 

inovatyvios švietimo paslaugų kokybės.  

 

Šio tikslo uždaviniai: 

1.1. Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinį ugdymą, užtikrinant ugdymo programų įvairovę. 

1.2. Sudaryti sąlygas darbuotojų lyderystei tobulinti. 

1.3. Siekti švietimo paslaugų kokybės, prieinamumo, efektyvumo. 

2. Iškeltas tikslas – Atnaujinti įstaigos ugdymo priemones ir aplinką, siekiant užtikrinti 

ikimokyklinio ugdymo higienos normų reikalavimus. 

 

Šio tikslo uždaviniai: 

2.1. Atnaujinti ir modernizuoti įstaigos erdves. 

2.2. Vykdyti higienos normų reikalavimus. 



 

7 

 

 

Atlikus vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimą darželyje, išaiškėjo stipriosios pusės šiose 

srityse:  

 Fizinis aktyvumas; 

 Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai; 

 Santykiai su suaugusiais. 

 

Silpnosios pusės šiose ugdymo pasiekimų srityse: 

 Problemų sprendimo; 

 Sakytinė kalba; 

 Skaičiavimo ir matavimo. 

Susitarta su bendruomene dėl 2021 metų veiklos prioritetų: 

 Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant 

informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant 

virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas 

 Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų vaikams teikimo 

gerinimas, taikant vaiko pažangos matavimo sistemą.  

 Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, 

socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 

 

 

Priemonės kokybiškam ir efektyviam įstaigos funkcionavimui įgyvendinti: 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Kokybiško ir efektyvaus įstaigos funkcionavimo organizavimas 

1.1. Biudžeto (SB) ir mokinio 

krepšelio (MK) lėšų tikslingas 

paskirstymas ir veiksmingas 

panaudojimas ugdymo(si) 

edukacinių aplinkų atnaujinimui, 

kūrimui, priemonių įsigijimui. 

J.Kanišauskienė 

L.Belova, 

R.Mikulskienė 

Kartą per 

ketvirtį 

Įstaigos, mokytoju 

tarybose, 

bendruomenės 

susirinkimuose 

1.2. Įstaigos veiklos funkcionavimo 

užtikrinimas: šildymas, elektra, 

ryšiai, vandentiekis, kanalizacija, 

ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialinio turto remontas ir kt. 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

Per metus Įstaigos, darbo 

tarybose, 

bendruomenės 

susirinkimuose 

1.3. Įstaigos veiklos plano 2021 m. 

patvirtinimas, 2021 m. 

numatymas 

J.Kanišauskienė 

L.Belova 

Sausis 

Gruodis 

Įstaigos taryboje 

1.4. Pedagogų tarifikacija, pedagogų 

pavardinis sąrašas 

J.Kanišauskienė 

L.Belova 

R.Mikulskienė 

Sausis, 

Rugsėjis 

Įstaigos,  

darbo tarybose 
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1.5. Viešieji pirkimai J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos taryboje, 

direkciniame 

posėdyje 

1.6. Finansų kotrolė (stebėsena, 

klausimymai, ataskaitos) 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

R.Mikulskienė 

Per metus, 

pagal 

poreikį 

Įstaigos, darbo 

tarybose 

1.7. Švietimo stebėsena (rodikliai) J.Kanišauskienė 

L.Belova 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų taryboje 

2. Tikslingos įstaigos darbuotojų veiklos organizavimas 

2.1. Savalaikės informacijos apie 

nacionalinės švietimo politikos 

aktualijas teikimas 

J.Kanišauskienė Per metus Informacinėse 

valandėlėse 

pedagogams, 

direkcijos 

posėdžiuose, 

bendruomenės 

susirinkimuose 

2.2. Savivaldos institucijų 

bendradarbiavimas 

J.Kanišauskienė 

Z.Guselnik 

A.Timofejeva 

Per metus Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose 

2.3. Sąlygų pedagoginės 

kompetencijos augimui 

sudarymas 

J.Kanišauskienė 

L.Belova 

M.Murzina 

J.Degutytė 

S.Ambrozaitienė 

Per metus Plačiojo ir 

giluminio audito 

medžiaga. Įstaigos 

bendruomenės 

susirinkime 

3. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, koregavimas, tvirtinimas 

3.1. Įstaigos tarybos veiklos planas Z.Guselnik 2021-01 

Laiku parengti, 

pakoreguoti, 

steigėjo ar 

savivaldos 

institucijų 

apsvarstyti  bei 

įstaigos 

direktoriaus 

patvirtinti reikiami 

dokumentai 

3.2. Įstaigos darbo tarybos planas A.Timofejeva 2021-01 

3.3. Atestacinės komisijos veiklos 

planas 

J.Kanišauskienė 2021-01 

3.4. Ilgalaikių kūrybinių grupių 

veiklos planai 

L. Belova 2021-01 

3.5. Įstaigos veiklos įsivertinimo 

planas 

J.Kanišauskienė 2021-02 

3.6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programos 

L.Belova 2021-01 

3.7. Tėvų aktyvo veiklos planas N.Kontrimienė 2021-01 

3.8. Pedagoginės veiklos stebėsenos 

planas 

L.Belova 2021-01 

3.9. Metodinės tarybos veiklos planas L.Belova 2021-01 

3.10. Pedagoginės veiklos tvarkaraščiai L.Belova 2021-01 

3.11. Vaiko gerovės komisijos veiklos L.Belova 2021-01 
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planas 

3.12. Mėnesio ugdymo(si) veiklos 

planai 

L.Belova Kiekvieną 

mėnesį 

3.13. Strateginis veiklos planas 2021 -

2023 m. įgyvendinimo etapai 

J.Kanišauskienė 

L.Belova 

Z.Guselnik 

2021-01 

3.14. Metinės veiklos planas J.Kanišauskienė 

L.Belova 

2021-01 

4. Kokybiško vaikų maitinimo 

organizavimas 

J.Kanišauskienė 

M.Nemirova 

G.Gervnskaitė 

2021 m. Žodinė ataskaita 

apie panaudotas 

maitinimo lėšas 2 

kartus metuose 

pristatoma 

direkcijos ir tėvų 

aktyvo 

posėdžiuose; tėvų 

anketinės 

apklausos 

apibendrinimas 

pristatomas įstaigos 

bendruomenės 

susirinkime 

 

Priemonės saugiai ugdymosi aplinkai užtikrint bei planingai paskirstyti lėšas 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Lopšelio-darželio patalpų remontas 

Įstaigos 

bendruomenės, 

tėvų 

susirinkimuose 

bei įstaigos 

savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose 

1.1. Einamasis bendrojo naudojimo 

patalpų remontas 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

2021-06/08 

1.2. Laiptinių dažymas 

 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

2021-01 

1.3. „Saulės spindulėlių“ grupės 

miegamojo remontas 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

2021-07/08 

1.4. Senojo korpuso cokolinio 

aukšto atnaujinimas 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

2021-07/08 

1.5. Daržovių sandėlio remontas J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

2020 vasara 

1.6.  Rūsio remontas J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

2021 vasara 

2. Naujų technologijų įsigijimas 

2.1. Spausdintuvai J.Kanišauskienė 2021 m. 
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3. Naujų baldų įsigijimas 

3.1. Žaislų spinta ..Drugelių“ 

grupėje 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė  

2021 m. 

3.2. Žaislų spinta „Aitvarėlių“ 
grupėje 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

2021 m. 

4. Įvairių prekių įsigijimas 

4.1. Lauko durys jungiančiame 

koridoriuje 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

I ketv. 

4.2. Automatinių vartų įrengimas  J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

I-II ketv. 

4.3 Antklodžių ir pagalvių  

atnaujinimas grupėse 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

Per metus 

4.5. Aktų salės užuolaidų 

atnaujinimas 

J.Kanišauskienė 

L.Belova 

I ketv.. 

5. Ugdymo priemonių įsigijimas 

5.1  
Lauko žaidimų įrengimai -1 
pavėsinė 

J.Kanišauskienė, 

L.Belova 

Per metus 

5.2  
Sporto inventorius  

J.Kanišauskienė 

L.Belova 

Per metus 

6. Spaudinių ir metodinės 

literatūros įsigijimas 

L.Belova Per metus 

 

Priemonės metodinei veiklai įgyvendinti 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 
Atsiskaitymo forma 

1. 
Mokytojų profesinės 

kompetencijos plėtojimas 
L.Belova Per metus 

Kvalifikacijos 

renginių pažymėjimai; 

apibendrinimas 

informacinėse bei 

pedagoginės sklaidos 

valandėlėse 

2. Atvira veikla įstaigoje 

2.1. „Žiema-žiemužė“ M.Murzina 2021-01 

 

2.2. „Linksmieji draugai“ M.Murzina 2021-03 

2.3. 
Fizinio aktyvumo savaitė (jogos 

pratimai) 

S.Fruzerova 

G.Lapšina 
2021-03 

2.4. „Ateik į Kimočių šalį“ S.Kruminienė 2021-04 

2.5. 

Atvirų durų diena dalyvaujant 

tėvams „Mes papasakosime 

mamytėms kaip linksmai 

S.Fruzerova 2021 ruduo 
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gyvename savo vaikų darželyje 

ir viska joms parodysime“. 

2.6. „Lėlės Onutės maudymas“ M.Murzina 2021-04 

2.7. 

Flashmobas „Šokam kartu“ 

skirtas Tarptautinei šokio dienai. 

(„Paukščiukų“ gr.) 

G.Lapina 2021-04 

2.8. Sporinė pramoga su pelyte Mine S.Kruminienė 2021-04 

2.9. Lėlių teatras „Padėti Drakonui“ S.Fruzerova 2021-04 

2.10. 
„Drugelių olimpinės žaidynės“ 

(skirta šeimos dienai paminėti) 

I.Gudaitienė 

J.Degutytė 
2021-05 

2.11. 

Sporto pramoga „Kas vikresnis, 

kas greitesnis“ („Aitvarėlių“ ir 

„Žvaigždučių“ gr.) 

S. Kruminienė 

Z.Guselnik 
2021-05  

2.12. 
„Viens du trys, viens du trys 

lipdom besmegenį“ 
V.Afanasjeva 2021-02  

2.13. „Mano žiemos pasaka“ V.Afanasjeva 2021-02  

2.14. „Bitutės“ dūzgia avily“ V.Afanasjeva 2021-03  

2.15. „Svajonių namas“ V.Afanasjeva 2021-03  

2.16. „Rudenėlio takeliai“ V.Afanasjeva 2021-10  

3. Pranešimai įstaigos pedagogams  

3.1. Kimočių valandėlės 

„Žvaigždučių“ gr. 
S.Kruminienė 2021-05 

Metodiniuose 

pasitarimuose 3.2. 
Edukacinių erdvių ir priemonių 

pristatymas 
V.Afanasjeva 2021-05 

3.3. Emocinio intelekto vystymas  Ž.Drapkina 2021-04 

4. Pranešimai tėvų susirinkimuose 

4.1. 
„Žengiant į priešmokyklinuko 

amžių“ 
S.Kruminienė 2021-05  

4.2. 
Vaikų ugdymosi pasiekimų 

apžvalga 
M.Murzina 2021-05  

4.3. 
„Ar teisingai mokome vaikus 

rašyti“  
J.Degutytė 2021-05  

4.4. 
„Kaip padėti pasiruošti savo 

vaiką į darželį“ 
M.Murzina 2021-05  

4.5. „Vaikų kūrybiškumo lavinimas“ G.Lapšina 2021- 05  

4.6. 
„Vaiko kūrybinių gebėjimų 

ugdymas“ 
S.Fruzerova 2021-05  

4.7. „Paliekamame darželį“ Z.Guselnik 2021-05  

4.8. „Metų apmastymai“ A.Timofejeva 2021-05  

4.9. 
„Ugdymosi prioritetai 2021-

2022 mokslo metams“ 
G.Lapšina 2021-10  

5. Pranešimai miesto pedagogams  

5.1. 
„Terapinių pasakų reikšmė vaikų 

emocinio intelekto ugdymui“ 
A. Lipšic 2021-10 

Miesto pedagogų 

metodiniame 

6. Projektai įstaigoje 
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6.1. 

„Vaikas turi teisę į kūrybiškumą“ 

(„Saulės spindulėliai“, 

„Paukščiukų“ gr.) 

S.Fruzerova 

G.Lapšina 

J.Larina 

2021-02-

2021-07 

 

6.2. 
„Bitučių“ grupėj pasakų 

paradas“  
V.Afanasjeva 

2021-03- 

2021-12 

6.3. 
„Sėjau rūtą, sėjau mėtą“ 

(Bitučių“ gr.) 
V.Afanasjeva 2021-05 

6.4. „Emocijų jūra“ („Gintarėlių“ gr.) Ž.Drapkina 2021-01-05 

6.5. 
„Mandagus žodžiai“ („Gintarėlių“ ir 

„Paukščiukų“ gr.) 

Ž.Drapkina 

G.Lapšina 
2021-03-05 

6.6. 
„Stebuklingas šalis-jūra“ 

(„Saulės spindulėliai“ gr.) 

A.Timofejeva 

J.Larina 
2021-04  

6.7. 

Emocinio intelekto ugdymas 

„Kimočių valandėlės“ 

(Žvaigždučiū“ gr.) 

S.Kruminienė 
2020-09 - 

2021-05 
 

6.8. 

Socialinis-emocinis-prevencinis 

ugdymas „Zipio draugai“ 

(„Žvaigždučių“ gr.) 

S.Kruminienė 2021-05  

6.9. 
„Rudenėlio spalvos“ („Drugelių“ 

gr.) 
J.Degutytė 2021-10  

6.10. „Sveikos, gražios mūsų pėdutės“ I.Gudaitienė 
2021-10 

2022-05 
 

6.11. 
„Mes mylim teatrą“ („Saulės 

spindulėliai“ gr.) 
A.Timofejeva 2021-11  

7. Konkursai/parodos įstaigoje 

7.1. 
Paroda „Aš prisimenu, kodėl 

esame laisvi“ 
L.Michailina 2021-01-13  

7.2. 
Vaikų ir tėvelių darbelių 

konkursas „Senis besmegenis“ 

S.Fruzerova 

G.Lapšina 
2021-01 
2021-02 

 

7.3. 

Kūrybinių darbelių iš druskos 

paroda:  

„Stebuklingos snaigės“ 

„Žiemos medis“ 

S.Fruzerova 

G.Lapšina 2021-02 

2021-03 

 

7.4. 
Žaloji palangė „Žalią pupą 

sodinau“ 
S.Kruminienė 2021-03  

7.5. 
„Mano pasaulis“ (vaikų ir tėvų 

kūrybinių darbelių paroda) 

S.Fruzerova 

G.Lapšina 
2021-06  

7.6. Rudens mūgė „Rudens dovanos“ S.Fruzerova 2021-10  

8. Ekskursijos  

8.1. I.Simonaitytės biblioteka S.Kruminienė 2021-03  

8.2 P.Domšaičio dailės galerija 

S.Kruminienė 

J.Larina 

A.Timofejeva 

Z.Guselnik 

I.Gudaitienė 

Kiekv. mėn  

8.3 Laikrodžių muziejus S.Kruminienė 2021-09  

8.4. Policija S.Kruminienė 2021-10  
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8.5. 
Klaipėdos priešgaisrinės 

apsaugos tarnyba 

I.Gudaitienė 

S.Kruminienė 

2021-04 

2021-11 
 

8.6. 
Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus 

Z.Guselnik 

J.Degutytė 

2021-03 

2021-04 
 

8.7. Klaipėdos botanikos sodas 
J.Degutytė 

I.Gudaitienė 
2021-05  

8.8. Skulptūrų parkas 

S.Fruzerova 

A.Timofejeva 

J.Larina 

2021-01 

2021-12 
 

8.9 
Išvyka traukiniu „Klaipėda-

Giruliai“ 
Z.Guselnik 2021-04-25  

9. Organizavimas respublikinių/tarptautinių projektų/konkursų/parodų/ renginių 

9.1. 

Respublikinis virtualus vaikų 

žodinės ir meninės raiškos 

projektas „Skaitau, ieškau, 

kuriu!“ 

I.Gudaitienė 2021-01  

9.2. 

Respublikinis projektas 

„Žiedelis Lietuvai“, skirtas 

vasario 16-ajai-valstybės 

atkūrimo dienai paminėti.  

Vera 

Afanasjeva 

Liudmila 

Michailina 

Zita Guselnik 

2021-01-04 

- 

2021-02-01 

 

9.3. 
Respublikinis projektas „Daryk 

kaip gali, naudok ką turi“ 
S.Fruzerova  

2021-01 - 

2021-02 
 

9.4. 

Respublikinis 

projektas’Užgavėnių kaukių 

šelmas“ 

L.Michailina 
2021-01 - 

2021-05 
 

10.5. 

„Vardan tos Lietuvos, vienybė 

težydi“ Z.Guselnik 

2021-01-15 

- 

2021-02-16 

 

9.6. 

Respublikinė fotogrfijų 

virtualinė paroda Žiemos 

linksmybės, sniego senių-

besmegenių išdaigos“ 

L.Michailina 

Z.Guselnik 

2021-01-11 

2021-01-31 
 

9.7. 
Respublikinis konkursas 

„Medalis geram vairuotojui“ 
S.Kruminienė 

2021-03 - 

2021-04 
 

9.8. 
Respublikinis Sveikatiados 

konkursas 
S.Kruminienė Visus metus  

10. Dalyvavimas  miesto konkursuose/projektuose/parodose 

10.1. 

Miesto virtualinė paroda 

„Kaukių linksmybės“ (PŠKC) 
L.Michailina 

Z.Guselnik 

2021-01-13 

- 

2021-02-08 

 

10.2. Velykinis konkursas-paroda S.Kruminienė 2021-04  

10.3. 
Nupieškime valstybės atkūrimo 

30-metį pasitinkančią Klaipėdą 

R.Jakštienė 

L.Belova 
2020-02  

10.4. „Atmintis gyva, nes liudija“ Z.Guselnik 2021-01-13  

10.5. 
„Papuošiu Velykinį medį“ vaikų 

ir tėvų kolektyvinis darbas 
Z.Guselnik 2021-03-31  

11. Metodinių savaičių įstaigoje L.Belova Per metus Metodiniuose taryboje 
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organizavimas 

12. 
Pedagoginės veiklos 

apibendrinimas 
L.Belova 2021-12 

Metodinės tarybos 

posėdžiuose 

13. 
Dalyvavimas miesto 

metodiniuose renginiuose 

L.Belova, 

pedagogai 
Per metus 

Metodinės tarybos 

posėdžiuose 

14. 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais (L/D 

„Putinėlis“;  

„Pingvinukas“; J.Karoso 

muzikos m-kla; M.Gorkio, Vitės 

pagrindinės m-klos; Sendvario 

progimnazija; P.Domšaičio 

galerija) 

J.Kanišauskien

ė 

L.Belova, 

pedagogai 

Per metus 
Savivaldos institucijų 

posėdžiuose  

 

Priemonės tiriamajai analitinei veiklai organizuoti 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 
Atsiskaitymo forma 

1. Pedagoginės veiklos 

stebėsenos vykdymas, 

pedagogų savęs 

įsivertinimo organizavimas  

J.Kanišauskienė 

L.Belova 
Per metus 

Mokytojų tarybos 

posėdyje; stebėjimo ir 

vertinimo protokolai 

kaupiami pedagogų 

duomenų banke 

2. Pedagogų dokumentacijos 

kokybės įvertinimas 
J.Kanišauskienė 

L. Belova 
Per metus 

Stebėjimo ir vertinimo 

protokolai kaupiami 

pedagogų  duomenų banke 

3. Vaikų, pradėjusių lankyti 

darželį, adaptacijos 

problemos (tyrimas) 

V.Afanasjeva 

M.Murzina 

J.Larina 

2021-09/10 Grupės tėvų susirinkime  

4. Ikimokyklinuko gyvensena 

ir sveikata (apklausa) 
L.Belova  

G.Gervinskaitė 
2021-10 

Veiklos priemonių aprašai 

– bendruomenės 

susirinkime, grupių tėvų 

susirinkimuose, pedagogų 

informacinėse valandėlėse 

5. Vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas 
L.Belova 2021-05/10 

Vaikų pasiekimai ir 

pažanga fiksuojami vaiko 

individualiame pasiekimų 

aplanke 

6. Įstaigos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų įsivertinimas 

L.Belova 2021-05 
Mokytojų tarybos 

posėdyje  

7.  Įstaigos sanitarinės – 

higieninės būklės 

įvertinimas 

G.Gervinskaitė 2021–09 
Įstaigos tarybos bei 

direkcijos posėdžiuose 
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8. 2021 m. įstaigos veiklos 

plano įgyvendinimo 

sėkmingumo įsivertinimas J.Kanišauskienė 2021-12 

Apibendrinti duomenys ir 

išvados panaudojami 

2021 m. veiklos planui; 

pristatomi bendruomenės 

ir tėvų susirinkimuose 

 

Priemonės bendradarbiavimui su tėvais ir socialiniais partneriais plėtoti 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 
Atsiskaitymo forma 

1. Bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais organizavimas 

1.1. Teminės atvirų durų dienos ir 

savaitės  J.Kanišauskienė 2021 ruduo 

Metodiniame 

pasitarime bei tėvų 

aktyvo posėdyje  

1.2. Susitikimas su vaiko teisių 

apsaugos tarnybos atstovu 
L.Belova 

Pagal 

poreikį 

Mokytojų tarybos 

posėdyje, tėvų aktyvo 

pasitarime, naudojama 

tėvų švietimui grupėse 

1.3. Bendri trišaliai (tėvai, vaikai, 

pedagogai) renginiai  L.Belova Per metus 

Mokytojų tarybos 

posėdyje ir tėvų aktyvo 

pasitarime 

1.4. Įstaigos tėvų aktyvo veiklos 

organizavimas  
V.Kontrimienė Per metus 

Parengtas tėvų aktyvo 

veiklos planas 

1.5. Rengti ir sistemingai 

atnaujinti stendų informacinę 

medžiagą grupėse ir įstaigoje 

L.Belova Per metus 
Įstaigos ir grupių 

stenduose 

2. Bendradarbiavimo su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis organizavimas 

2.1. Dalyvavimas Klaipėdos m., 

šalies, tarptautiniuose 

lopšelių-darželių renginiuose, 

projektuose 

Ik.ugd, ir 

priešm.ugd. 

mokytojai 

Per metus 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, 

metodiniuose 

pasitarimuose 

3. Bendradarbiavimo su Klaipėdos miesto mokyklomis organizavimas 

3.1. Apsilankyti M.Gorkio bei 

Vitės mokyklose (pagal 

galimybę) 

Priešmok.gr. ir 

,,Gintarėlių“ 

gr.pedagogai 

2021-05 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, 

metodiniuose 

pasitarimuose 

4. Pažintinių ekskursijų 

organizavimas ugdytiniams 

ir pedagogams 

J.Kanišauskienė 

L. Belova 
Per metus Mokytojų taryboje 
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Priemonės teikti dalykinę ir specialiąją pagalbą vaikams, atsižvelgiant į individualiuosius ir 

specialiuosius vaikų poreikius 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Logopedo ugdomosios korekcinės pagalbos teikimas 

1.1. Vaikų kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos įvertinimas, 

sutrikimų nustatymas 

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

2021-09 Specialiojo ugdymo 

komisijoje 

1.2. Organizaciniai korekcinės 

pagalbos teikimo darbai 

(sudaryti ir patvirtinti planai, 

konsultacijų tvarkaraščiai ir 

kt.) 

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

2021–09 Įstaigos direktoriaus 

įsakymais patvirtinti 

logopedo veiklos 

dokumentai 

1.3. Individualios kalbos lavinimo 

pratybos  

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

Per metus Užpildytos 

pedagoginės veiklos 

stebėsenos vertinimo 

formos 

1.4. Pogrupinės kalbos lavinimo 

pratybos  

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

Per metus Užpildytos 

pedagoginės veiklos 

stebėsenos vertinimo 

formos  

1.5. Vaikų, turinčių kalbos, 

kalbėjimo ir komunikacijos 

sutrikimų, pasiekimų 

vertinimas ir analizė 

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

Per metus Individualūs vaikų 

pasiekimų vertinimai 

logopedo dienyne; 

apibendrinti duomenys 

pateikiami specialiojo 

ugdymo komisijos, 

mokytojų arba 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

1.6. Konsultacijos kalbos lavinimo 

klausimais tėvams ir 

pedagogams 

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

Per metus Įrašai logopedo dienyne 

1.7. Tėvų ir pedagogų švietimas 

aktualiais vaikų kalbos 

ugdymo klausimais 

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

Per metus  

1.8. Stendiniai pranešimai  E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

Per metus Įstaigos informacinis 

stendas. 

1.9. Kalbos lavinimo priemonių 

sisteminimas ir kaupimas 

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

Per metus Sukauptos priemonės 

logopedo kabinete 
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1.10. Dalykinis bendradarbiavimas 

su miesto švietimo įstaigų 

logopedais.  

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

Per metus Įrašai logopedo e-

dienyne, žodinės 

ataskaitos specialiojo 

ugdymo komisijos 

posėdžiuose  

1.11. Dalyvavimas specialiojo 

ugdymo komisijos 

posėdžiuose ir pasitarimuose 

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

Per metus Posėdžių protokolai 

2. Specialiojo ugdymo 

komisijos veiklos 

organizavimas 

J.Kanišauskienė 

 

Per metus Specialiojo ugdymo 

komisijos veiklos 

planas, patvirtintas 

įstaigos direktoriaus 

įsakymu, posėdžių 

protokolai 

3. Dalyvavimas miesto ir 

respublikos renginiuose, 

skirtuose specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymo(si) 

organizavimui 

E.Gutauskienė 

N.Mačiulaitienė 

 

Per metus Specialiojo ugdymo 

komisijos posėdžiuose  

 

Priemonės sudarant optimalias sąlygas ugdytinių socializacijai ir saviraiškos sklaidai 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo  

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 
Atsiskaitymo forma 

1. Edukacinių projektų, teminių savaičių rengimas ir vykdymas 

1.1. „Spalvų savaitė“ L. Belova 

Grupių mokytojos 

2021-04 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 1.2. „Atvirų durų dienos“ L. Belova 

Grupių mokytojos 

2021-05 

2021-10 

2. Įstaigos tradicinių edukacinių kultūrinių renginių organizavimas 

2.1. „Viso gero tau, eglute!“ 

(atsisveikinimas su eglute) 

S. Ambrozaitienė 

,,Drugelių“, ,,Bitučių“, 

,,Kačiukų“, 

„Kiškučių“, 

,,Aitvarėlių“, 

,,Žvaigždučių“ grupės 

2021-01 

Metodiniuose 

pasitarimuose bei 

informacinėse 

valandėlėse; 

renginių aprašai 

kaupiami veiklos 

pėdsakų segtuvuose 

2.2. „Suspindo Kalėdų 

žvaigždelė!“ 

(pravoslavų šv. Kalėdos) 

S. Ambrozaitienė,  

„Gintarėlių“, 

„Paukščiukų“, „Saulės 

spindulėlių“ grupės 

2021-01 

2.3 „Mano gražioji Lietuva!“ 

(Vasario 16-osios paminėti) 

S. Ambrozaitienė 2021-02 Metodiniuose 

pasitarimuose bei 
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„Drugelių“ ir  

„Aitvarėlių“ grupės 

informacinėse 

valandėlėse; 

renginių aprašai 

kaupiami veiklos 

pėdsakų segtuvuose 

2.4. „Žiema, žiema, 

bėk iš kiemo!!!“ 

S.Ambrozaitienė visos 

grupės 

2021-03 

2.5. „Mamyte mano mylima!“ S.Ambrozaitienė 

„Saulės spindulėlių“, 

„Paukščiukų“, 

„Gintarėlių“ grupės 

2021-03 

2.6. „Sveiki sulaukę šv.Velykų!“ 

(šv. Velykų pramogos) 

S.Ambrozaitienė 

Visos darželio grupės 

2021-04 

2.7. „Tu mano mamytė, tu mano 

geroji“ 

S.Ambrozaitienė 

„Bitučių“, „Kačiukų“, 

„Žvaigždučių“ grupės 

2021-05 

2.8. „Žengiam drąsiai į darželį“ 

(lopšeliečiai keliauja į 

darželį) 

„Kiškučių“ grupė 2021-05 

2.9. „Sudie, darželi mielas!“  

 

S.Ambrozaitienė 

„Drugelių“, 

„Aitvarėlių“, 

„Gintarėlių“ grupės 

2021-05 

2.10 „Šviesk, saulute, mums 

mažiems!“ 

(Tarptautinė vaikų gynimo 

diena) 

S.Ambrozaitienė 

Visos darželio grupės 

2021-06 

2.11. „Žinių diena“ 

(Rugsėjo – 1-osios šventinė 

sueiga) 

S.Ambrozaitienė 

„Žvaigždučių“, 

„Saulės spindulėlių“ 

grupės 

2021-09 

2.12. ,,Rudenėlis skuba pas 

vaikus!“ (rudens pramogos) 

S.Ambrozaitienė visos 

grupės 

2021-10 

2.13. ,,Gera pabūti visiems 

būryje!“ (rudens vakarojimai 

su tėveliais)   

S.Ambrozaitienė 

„Saulės spindulėlių“, 

„Kačiukų“, 

„Žvaigždučių“ grupės, 

pedagogai, tėveliai 

2021-11 

2.14. „Eglutė kviečia mus visus!“ S.Ambrozaitienė 

Visos darželio grupės 

2021-12 

3. Sportinių-edukacinių renginių organizavimas 

3.1. Sportiniai renginiai  ( miesto, 

šalies) 

Projektinė grupė Per metus Metodiniuose 

pasitarimuose bei 

informacinėse 

valandėlėse 
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4. Dalyvavimas miesto 

edukaciniuose – 

kultūriniuose renginiuose 

Pedagogai  Per metus Metodiniuose 

pasitarimuose bei 

informacinėse 

valandėlėse 5. Dalyvavimas respublikos 

edukaciniuose – 

kultūriniuose renginiuose  

Pedagogai Per metus 

 

Pirminės prevencijos priemonės 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Pirminės prevencijos priemonių bei programų vykdymas 

1.1. Prevencinis projektas „Būk 

matomas ir saugus kelyje“ 

L.Belova  

Kūrybinė grupė 

2021-04/09 Veiklos priemonių 

aprašai; aptariama 

informacinėse 

pedagogų 

valandėlėse 

1.2. Stendinės medžiagos 

„Gegužės 31d. – Pasaulinė 

diena be tabako. Rūkymo žala 

sveikatai“ 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

2021-05 Įstaigos bei grupių 

informaciniuose 

stenduose  

2. Atvejų analizės valandėlės 

pedagogams 

L.Belova Per metus Pedagoginės 

sklaidos bei 

informacinėse 

valandėlėse 

3. Sveikatos saugojimo ir 

priežiūros planas 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

Per metus Fiksuojama veiklos 

pėdsakų segtuve 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės 

pavadinimas ir 

metodas 

Paslaugų 

grupė 

Veiklos data  

Tikslinė 

grupė  
Planuojama 

1 2 3  4 7 

1. Sveikos 

mitybos 

skatinimas 

Stendas „Sveikatai 

nepalankių maisto 

produktų ir gėrimų 

vartojimo žala 

sveikatai bei sąsajos 

su antsvoriu ir 

nutukimu“ 

Informavimas Darželio 

administracija, 

auklėtojos, 

tėvai 

 

Lankstinukas 

,,Sveika mityba-

sveikas vaikas“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Sausio mėn. 
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Pamokėlė ,,Vaisiai, 

daržovės- jėga“. 

Geriau supažindinti 

su vaisių ir daržovių 

savybėmis“ 

Mokymas Vaikai Sausio mėn 

Atmintinė ,,Kodėl 

reikia valgyti vaisius 

ir daržoves“ 

Informavimas Vaikai Kovo mėn. 

Pamokėlė ,,Maisto 

švaistymui-ne“ 

Mokymas Vaikai Vasario mėn. 

Plakatas minint 

pasaulinę košės 

dieną ,,Košių nauda 

organizmui. 

Receptai“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Vasario mėn. 

Atmintinė ,,Cukraus 

žala“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Vasario mėn. 

Pamokėlė ,,Vanduo- 

žmogaus džiaugsmas 

ir sveikata“ 

Mokymas Vaikai Kovo mėn. 

Plakatas minint 

pasaulinę vandens 

dieną ,,Vandens 

nauda organizmui“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Kovo mėn. 

Pamokėlė ,,Saldieji 

gėrimai- skanu, bet 

nesveika“ 

Mokymas Vaikai Kovo mėn. 

Mokinių maitinimo 

organizavimo 

priežiūra skatinant 

sveiką mitybą bei 

sveikos mitybos 

įgūdžių formavimą. 
Konsultuoti 

specialistus, 

atsakingus už 

mokinių maitinimą, 

sveikos mitybos 

klausimais. 

Konsultavimas Darbuotojai 

atsakingi už 

vaikų 

maitinimą 

Nuolat 

Prižiūrėti mokinių 

maitinimą pagal 

patvirtintą 

valgiaraštį. 

Konsultavimas Mokiniai Nuolat 

Sudaryti mokinių 

sąrašą, kuriems 

reikalingas 

tausojantis 

maitinimas. 

Sąrašų 

sudarymas 

Vaikai Rugsėjo mėn 

ir gavus naują 

pažymą 



 

21 

 

Sudaryti dienos 

valgiaraštį 

Valgiaraščio 

sudarymas 

Vaikai Nuolat 

2. Sveikos 

aplinkos 

kūrimas 

Pamokėlė ,,Rūšiuoti 

atliekas lengva ir 

naudinga“ 

Mokymas Vaikai Kovo mėn. 

Plakatas ,,Atliekų 

rūšiavimas“ 

Informavimas Vaikai Kovo mėn. 

Pamokėlė minint 

tarptautinę triukšmo 

suvokimo dieną 

,,Triukšmas ir aš“ 

Mokymas Vaikai Balandžio 

mėn. 

Atmintinė minint 

klimato kaitos dieną 

,,Oro tarša ir 

sveikata, oro 

gaivikliai“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Balandžio 

mėn. 

Atmintinė 

,,Tarptautinė diena 

be automobilio“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Rugsėjo mėn. 

3. Sužalojimų 

prevencija 

 

Pamokėlė ,,Saugios 

vasaros taisyklės“ 

Mokymas Vaikai Gegužės mėn. 

Plakatas ,,Saugios 

vasaros taisyklės“ 

Informavimas Vaikai, tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Gegužės mėn.  

Pamokėlė ,,Saugios 

žiemos taisyklės“ 

Mokymas Vaikai Gruodžio 

mėn.  

Plakatas ,,Saugios 

žiemos taisyklės“ 

Informavimas Vaikai, tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Gruodžio 

mėn.  

Pamokėlė-viktorina 

,,Užsidėk atšvaitą ir 

būk matomas“ 

Mokymas Vaikai Vasario mėn. 

Plakatas ,,Kada 

skambinti 112?“ 

Informavimas Vaikai Balandžio 

mėn. 

Atmintinė ,,Saugus 

elgesys namuose“ 

Informavimas Vaikai Gegužės mėn. 

4. 

 
Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika 

Pamokėlė ,,Švarus, 

gražus ir sveikas“ 

Mokymas Vaikai Gegužės mėn. 

Pamokėlė ,,Plauk 

rankas“ 

Mokymas Vaikai Spalio mėn. 

Pamokėlė 

,,Peršalimui ir gripui 

- ne“ 

Mokymas 

 

 

Vaikai Lapkričio 

mėn.  

Lankstinukas ,,Jūsų 

vaikas ir 

antibiotikai“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Lapkričio 

mėn. 

Atmintinė ,,Naujas 

pavojus Jūsų 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Lapkričio 

mėn. 
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sveikatai- atsparios 

bakterijos“ 

Atmintinė ,,Skiepai“ Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Gruodžio 

mėn. 

Pamokėlė 

,,Susipažinimas su 

mikrobais. Nupiešk 

mikrobą“ 

Mokymas Vaikai Gruodžio 

mėn. 

Pamokėlė ,,Atsargiai 

erkės. Kaip elgtis 

gamtoje“ 

Mokymas Vaikai Gegužės mėn. 

Mokinių 

sergamumo 

kontrolė gripo 

epidemijos metu.  
(Sergančiųjų 

mokinių 

skaičiavimas, 

duomenų 

perdavimas VSB) 

Informavimas  Vaikai Epidemijos 

metu 

 

 
Informacijos apie 

užkrečiamąsias 

ligas ar 

apsinuodijamus 

mokykloje 

teikimas.  

(Teikti informaciją 

VSC įtarus 

apsinuodijimą ar 

užkrečiamąją ligą 

mokykloje) 

Informavimas Vaikai Esant 

poreikiui 

Asmens higienos 

įgūdžių ugdymas ir 

priežiūra. 

(Pedikuliozės 

tikrinimas mokinių 

iki 14 m.) 

Tikrinimas Vaikai Po vasaros ir 

žiemos 

atostogų bei 

pagal 

epidemiologi

nes reikmes 

5. Psichinės 

sveikatos 

stiprinimas 

Pamokėlė ,,Mano 

nuotaikos 

paveikslas“ 

Mokymas Vaikai Rugsėjo mėn. 

Lankstinukas minint 

pasaulinę psichikos 

sveikatos dieną 

,,Vaikų psichinės 

sveikatos 

stiprinimas“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Spalio mėn. 

Mandalų 

spalvinimas 

Atsipalaidavim

as 

Vaikai Rugsėjo mėn. 
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Pamokėlė ,,Maisto 

įtaka mūsų 

nuotaikai“ 

Mokymas Vaikai Gruodžio 

mėn. 

Pamokėlė 

,,Taisyklinga 

laikysena“ 

Mokymas Vaikai Gruodžio 

mėn. 

Pamokėlė 

,,Plokščiapėdystės 

profilaktika“ 

Mokymas Vaikai Spalio mėn. 

Lankstinukas 

,,Judėjimo svarba 

vaikui“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Lapkričio 

mėn. 

7. Alkoholio, 

rūkymo ir kt. 

psichotropini

ų medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Lankstinukas 

,,Gyvenkime be 

žalingų įpročių“ 

Informavimas 

 

Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Spalio mėn. 

Plakatas ,,Rūkymo ir 

alkoholio žala 

mamos ir vaiko 

sveikatai“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Spalio mėn. 

Pamokėlė minint 

tarptautinę dieną be 

tabako ,,Obuolys 

vietoj cigaretės“ 

Mokymas Vaikai Spalio mėn. 

8. Keletą 

poveikio 

sričių 

apimančios 

sritys 

Pamokėlė ,,Kaip 

taisyklingai valytis 

dantukus“ 

Mokymas“ Vaikai Gruodžio 

mėn. 

Atmintinė 

,,Patarimai, kad 

dantukai negestų“ 

Informavimas Vaikai Gegužės 

mėn. 

Plakatas ,,Vaikų 

dantų priežiūra: 

patarimai ir 

informacija“ 

Informavimas Tėvai ir 

darželio 

bendruomenė 

Kovo mėn. 

Apibendrintų 

sveikatos duomenų 

pristatymas 

mokyklos 

bendruomenei. 

Informavimas Tėvai, darželio 

administracija, 

auklėtojos 

Lapkričio 

mėn. 
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V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI 

 

Planuojami įstaigos savivaldos institucijų posėdžiai bei direkciniai pasitarimai: 

 

1. Įstaigos taryba, Darbo taryba: 

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio tema 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1.  Įstaigos tarybos veiklos plano 2020-iesiems 

metams sudarymas. 

Įstaigos veiklos programos 2020-iesiems metams 

svarstymas. 

Z.Guselnik 2021-01 

2. Įstaigos tarybos posėdžiai Z.Guselnik 2021 sausis, 

gegužė, rugsėjis, 

gruodis 

3. Darbo tarybos 2021 metų veiklos plano sudarymas A.Timofejeva 2021-01 

4. Darbo tarybos posėdžiai A.Timofejeva Pagal poreikį 

 

2. Mokytojų taryba: 

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio tema 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. 2021metų įstaigos veiklos programos pristatymas. 

Veiklos priemonių aptarimas 

J.Kanišauskienė 2021-01 

2. Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę. 

Pedagoginės veiklos stebėsenos rezultatų 

apibendrinimas 

J.Kanišauskienė 

L.Belova 

2021-12 

3. 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė J.Kanišauskienė 2021-12 

 

3. Metodinė taryba: 

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio tema 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. Vaiko ugdymosi poreikių tenkinimas. Metodinės 

savaitės turinio aptarimas 

L.Belova 2020-03 

2. Metodinės tarybos 2020-2021 mokslo metų veiklos 

aptarimas. Veiklos gairės 2021-2022 mokslo 

metams 

L.Belova 2021-05 

3. Metodinės tarybos darbo plano sudarymas 2021-

2022mokslo metams.  

L.Belova 2021-09 

4. Kūrybinių grupių veiklos įvertinimas, veiklos 

planų svarstymas. Metodinės savaitės 

organizaciniai klausimai 

L.Belova 2021-12 
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4. Direkciniai pasitarimai: 

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio tema 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. Personalo valdymas: personalo bendradarbiavimo 

būdai, darbuotojų etika.  

J.Kanišauskienė 2021-02 

2. Metiniai pokalbiai – darbuotojų metinių uždavinių 

įvertinimas 

J.Kanišauskienė 

D.Lisauskienė 

2021-01 

3. Sveikos gyvensenos ugdymo sistema įstaigoje J.Kanišauskienė 

G.Gervinskaitė 

2021-11 

 

5. Vidaus audito vykdymas 

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio tema 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. Vidaus audito grupės patvirtinimas 2021 m. J.Kanišauskienė 2021-01 

2. VAK plačiojo audito ataskaita už 2020 m.m  J.Kanišauskienė 2021-01 

3. Vidaus giluminis auditas J.Kanišauskienė 2020-02 

 

VI. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

Įgyvendinus uždavinius: 

 užtikrinta efektyvi įstaigos veikla; 

 sudarytos sveikos ir saugios darbo bei ugdymo(si) sąlygos; 

 įgyvendintas pirminės prevencijos priemonių vykdymas; 

 teikta kvalifikuota ugdomoji korekcinė logopedo pagalba, ugdytiniams, turintiems kalbos 

sutrikimų. 

 užtikrinta vaikų saviraiškos ir užimtumo įvairovė; 

 plėtotos ugdytojų bendradarbiavimo formos, ugdant vaikų kompetencijas; 

 sustiprinti partnerystės ryšiai tarp įstaigos, šeimos ir visuomenės; 

 atnaujinta įstaigos materialinė bazė, įsigyta ugdymo procesui reikalingų ugdymo priemonių. 

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

1. Programai įgyvendinti bus skiriama 162873 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto ir 126273 

tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (Mokinio krepšelio) lėšų. 

2. Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 91559 

tūkst. Eur. pajamų už paslaugas), paramos lėšų (planuojama gauti 1800 tūkst. Eur.). 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas. 
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2. Priežiūrą vykdys direktorius. 

3. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotoms institucijoms.  

 

_______________ 


