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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“  

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ veiklos planas 2018 metams (toliau – veiklos 

planas), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę ir bendruomenės poreikius, nustato 

metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

 2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką veiklos planu siekiama teikti kokybiškas 

švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių 

ugdymosi poreikius ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai 

naudoti švietimui skirtus išteklius. 

 3. Veiklos planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2018 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2016-2018 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktoriaus 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-41.  

4. Veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ (toliau lopšelis-

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

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Veiklos plane naudojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, Ugdymo 

plėtotės centras – UPC, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, Klaipėdos 

universitetas – KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – KU TSI, informacinės 

komunikacinės technologijos – IKT, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perspektyvinė 

atestacijos programa – MPMSPAP, Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa – MKTP, ESFA 

– Europos socialinio fondo agentūra, Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija 

„Sveikatos želmenėliai“ – RIĮDA „Sveikatos želmenėliai“, lopšelio-darželio tarybos – l.-d. tarybos. 

 

II. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 6. Įgyvendinant 2017 metų įstaigos veiklos planą, buvo siekiama sudaryti sąlygas aukštesnei 

bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei.  

Šio tikslo įgyvendinimui iškelti 3 metiniai tikslai: 

1. Ugdyti ir puoselėti įstaigos bendruomenės gebėjimą atsakingai dirbti, tinkamai bendrauti 

ir bendradarbiauti vieningai siekiant bendrų tikslų.   

2. Ugdyti įstaigos bendruomenės pilietinį sąmoningumą puoselėjant gimtosios kalbos 

kultūros tradicijas. 

3. Plėtoti sveikos gyvensenos ugdymo turinį diegiant aktyvios bendruomenės idėją, kuriant 

darnią ir modernią edukacinę aplinką. 

Šiems tikslams pasiekti numatytos priemonės penkių uždavinių įgyvendinimui. 
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6.1. Sistemingai ir kryptingai įgyvendinamas pirmasis uždavinys – organizuoti efektyvią 

įstaigos veiklą, kurti darnią, palankią socialinę ir psichologinę aplinką siekiant ugdymo paslaugų 

kokybės. 

 Įstaigoje taikoma nuosekli veiklos planavimo sistema, numatanti ilgalaikį ir trumpalaikį 

planavimą, sudarė prielaidas efektyviam įstaigos funkcionavimui bei užtikrino sistemingo, 

kryptingo, kokybiško ugdymo proceso organizavimą. Atnaujinta Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa, kurios turinys orientuotas į darnų asmenybės 

vystymąsi, tai skatina pedagogus humanizuoti, diferencijuoti, individualizuoti ugdymą, kūrybiškai 

integruoti sveikos gyvensenos idėjas, gerbiant vaiko pasirinkimą, tenkinant pagrindinius (saugumo, 

meilės ir priklausomybės, pažinimo, žaidimo, bendravimo, savigarbos, saviraiškos) ir specialiuosius 

(gabių, atotolio bei socialinės atskirties šeimose augančių) vaikų poreikius.  

Aukštas įstaigos pedagogų profesinės kompetencijos lygis leido sėkmingai įgyvendinti 

lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo ir sveikatos mokymo „Augu sveikas ir 

stiprus“ programas, orientuotas į visapusišką vaiko tobulėjimą. Įstaigos bendruomenė dalyvauja 

Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo projekte „Sveika mokykla“ ir įgyvendina sveikatos 

stiprinimo programą „Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens“. Pagrindinis dėmesys buvo 

skiriamas ugdymo paslaugų kokybės gerinimui, vaikų sveikatos stiprinimui ir palaikymui 

pasitelkiant kultūrą ir meną, saugios, sveikos ir estetiškos ugdymosi aplinkos, atliepiančios įtaigos 

bendruomenės poreikius, kūrimui.  

Įstaigoje sukurta saugi ir sveika edukacinė aplinka, užtikrinanti vaiko saugumą, tausojanti 

sveikatą, skatinanti vaikų saviraišką. Tai leido pagerinti ugdymo proceso kokybę, plėtoti ir tobulinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas, siekti gerų ugdymo(si) rezultatų. 

 2017 m. ikimokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 178 ugdytiniams. Įstaigoje veikė 

10 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus. 2017 

metais mokesčio už maitinimą lengvata buvo taikoma 12 šeimų, iš jų: 3 šeimoms -100%, 9 

šeimoms - 50% lengvata. Logopedo pagalba buvo teikiama 30 ugdytinių. Siekiant užtikrinti darnų 

vaiko vystymąsi lopšelyje-darželyje organizuojamas tėvų inicijuotas papildomas vaikų ugdymas: 

sportiniai šokiai, mažasis krepšinis, Taekwon-do ir užsienio kalbų (anglų) mokymas. 

Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos pedagogų profesiniam tobulėjimui. Aukšta įstaigos 

pedagogų ir vadovų kvalifikacija ir kompetencija: 5 magistrai, 9 mokytojai metodininkai, 12 

vyresniųjų auklėtojų. 2017 metais išaugo pedagogų motyvacija profesiniam tobulėjimui. 

Kvalifikaciją kursuose, seminaruose tobulino: vadovai – 178 val., pedagogai – 1101 val., 

nepedagoginis personalas – 80 valandų. Remiantis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo analizės 

duomenimis pastebėta, kad pedagogai kvalifikaciją tobulino įvairiomis kryptimis: švietimo įstaigų 

vadybos, ugdymo kokybės tobulinimo, vaikų kūrybiškumo ir kompetencijų ugdymo, 

bendradarbiavimo su tėvais, ankstyvojo amžiaus vaikų raidos, darnios aplinkos kūrimo, vaikų 

sveikatos palaikymo ir stiprinimo, etnokultūrinio ugdymo, priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lytiškumo ugdymo, turizmo renginių organizavimo ir kitais ir kt. Kursų, seminarų, mokymų 

medžiaga buvo pristatyta ir aptarta mokytojų tarybos posėdžiuose bei metodiniuose susirinkimuose. 

Kompiuterinio raštingumo pagrindus yra įgiję 99% pedagogų. Nuolatinis darbuotojų profesinis 

tobulėjimas pozityviai įtakojo ugdymo turinio kaitą ir darbo kokybę.  

Aktyviai dirbo savivaldos institucijos, jų pagalba buvo kuriamos palankios darbo ir poilsio 

sąlygos, telkiama bendruomenė svarbiausiems įstaigos uždaviniams įgyvendinti. 2017 m. buvo 

organizuoti 8 lopšelio-darželio tarybos posėdžiai, 4 Tėvų tarybos posėdžiai, 2 Mokytojų tarybos 

posėdžiai, 3 Metodinės tarybos posėdžiai, 3 Metodiniai susirinkimai, 5 Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai. Sėkmingai plėtoti metodinę veiklą ir kūrybiškai organizuoti įstaigos bendruomenės 

kultūrinį gyvenimą padėjo efektyvi kūrybinių darbo grupių veikla ir glaudus bendradarbiavimas su 

savivaldos institucijomis, administracija.  
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2017 metais įstaigos pedagogai, glaudžiai bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais, nuveikė 

daug prasmingų darbų. Kūrybiškai organizuotos projektinės savaitės ir bendri su šeima renginiai, 

akcijos: sveikos gyvensenos ugdymo - „Su šeima sportuot smagu“, „Būk saugus kelyje“; „Aš bėgu 

– 2017“, „Nykštukų pokštai ir išdaigos“; meilės gimtajam kraštui puoselėjimo „Koks gražus 

mažytis mūsų kraštas“; meninio ugdymo - „Keps močiutė pyragėlį, pavaišins ir kaimynėlį“, „Mes 

tavo vaikai“; ,,Rudens mozaika“, „Auksinio rudens godos“, ,,Žibintų alėja“, bendruomeniškumo 

ryšius stiprinančios gerumo akcijos: „Aš gėlytę pasodinsiu ir darželį padabinsiu“, „Pyrago diena“, 

„Pasidalinkime šiluma“; pilietiškumo akcijos: „Linksmoji mažylių trispalvė“, „Atmintis gyva, nes 

liudija“, „Trijų spalvų simfonija“; sportinės pramogos: „Linksmosios Velykos“, „Kad pėdutės būtų 

sveikos“, „Rytas miške“ ir kt. 

Organizuota 10 ugdytinių ir ugdytojų kūrybinių darbų parodų. Didelis dėmesys buvo 

skiriamas palankių sąlygų pedagogų profesinių kompetencijų plėtojimui bei pedagogų gerosios 

patirties sklaidai įstaigoje bei mieste: pravestos 9 atviros veiklos, parengta 12 pranešimų 

ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stiprinimo, kūrybiškumo skatinimo, meninės raiškos 

priemonių taikymo organizuojant ugdymo procesą, darželio ir šeimos partnerystės plėtojimo 

vykdant projektinę veiklą, ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatinimo ir fizinio ugdymo, 

fizinės ir socialinės vaiko brandos mokyklai, priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir kt. 

klausimais. 2017 metais parengta ir pristatyta ugdytojams 10 stendinių pranešimų, 4 informaciniai 

bukletai įvairiomis vaikų ugdymo ir sveikatinimo temomis.  

Siekiant tobulinti įstaigos veiklą atliekamas įstaigos veiklos įsivertinimas, pedagoginės 

veiklos refleksija, ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, organizuojama tiriamoji veikla. 

2017 m. pagal gautus plačiojo audito rezultatus 5 vertinimo sritys, t.y. Etosas, Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis, Vaiko ugdymo(si) pasiekimai, Parama ir pagalba vaikui, šeimai, Ištekliai - atitinka III 

vertinimo lygį, Mokyklos valdymas atitinka - IV vertinimo lygį. 2017 m. lopšelyje-darželyje 

„Želmenėlis“ buvo vykdomas giluminis auditas. Apibendrinus plačiojo ir giluminio audito 

rezultatus nustatyta, kad pasirinktos vertinimo srities „Etosas“ veiklos rodiklio „Mokyklos vertybės 

pagalbinis rodiklis „Vaikų kultūra“ įvertintas gerai – tai stiprioji įstaigos veiklos sritis, t. y. atitinka 

III lygį. Gauta vertinimo medžiaga, tyrimo rezultatai panaudoti įstaigos veiklos tobulinimui ir 

kultūros pokyčių skatinimui.  

Kryptingai organizuota įstaigos Šeimos sveikatos centro veikla orientuota į kvalifikuotos 

konsultacinės pagalbos teikimą ugdytinių tėvams, pedagogams bei šeimoms, auginančioms 

ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose. Daugiausiai tėvai domėjosi vaiko raidos, sveikatinimo bei 

ugdymo klausimais. 

2017 metais buvo organizuoti 3 bendri ugdytinių tėvų susirinkimai vaikų adaptacijos, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų brandos mokyklai ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“ klausimais. Rugsėjo – spalio mėnesiais buvo organizuoti 5 to 

paties amžiaus grupių bendri ugdytinių tėvų susirinkimai edukacinės aplinkos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus grupėse kūrimo ir kt. klausimais.  

 2017 metais lopšelis-darželis „Želmenėlis“ aktyviai dalyvavo tarptautiniuose bei miesto 

projektuose, programose: Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ , 

Regbio plėtros „Susipažink. Žaisk. Pasilik“, vaikų socialinių įgūdžių ugdymo „Zipio draugai“, 

Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Susipažinkime su sporto šakomis“ projekte. Tarptautinės 

projektinės veiklos plėtojimas motyvavo pedagogus profesiniam tobulėjimui, kūrybingumui ir 

atsinaujinimui. Kūrybiškai dalyvauta Respublikiniame projekte ,,Laimingas vanduo – laimingas 

žmogus“. 

 Sėkmingai tęsiamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Organizuoti bendri metodiniai, 

sveikatinimo, sporto, kultūriniai renginiai, kūrybinių darbų parodos su Klaipėdos lopšeliais-

darželiais „Puriena“, „Žuvėdra“, Regos ugdymo centru, J. Kačinsko muzikos mokykla, Gilijos 

pradine mokykla ir kt. Plėtojamas įstaigos bendradarbiavimas su Klaipėdos Universiteto Tęstinių 

studijų institutu (toliau KU TSI), Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru (toliau 
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KPŠKC), Ugdymo plėtotės centru (toliau UPC), Mokyklų tobulinimo centru (toliau MTC), 

Klaipėdos valstybine kolegija (toliau KVK).  

Įstaigos pedagogai kryptingai tobulino profesines kompetencijas, dalinosi gerąja darbo 

patirtimi kvalifikaciniuose renginiuose, konferencijose, kursuose, seminaruose (217 dienų).  

Parengtos 2 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos ir organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai Klaipėdos miesto bei apskrities pedagogams: „Į vaiko sveikatą orientuotos 

aplinkos kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje“, „Vaikų sveikatos palaikymo ir stiprinimo aspektai 

ikimokyklinėje įstaigoje“. Praktikoje pedagogai taikė kūrybiškumo ugdymo metodus, diegė 

inovacijas, informacines komunikacines technologijas (toliau IKT). Tai leido plėsti ir veiksmingai 

panaudoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą.  

2017 m. IKT technologijų taikymo gerąja patirtimi kūrybiškai dalintasi Klaipėdos miesto 

konferencijoje „Ikimokyklinio ugdymo proceso vadybos ir metodinės veiklos organizavimo 

patirtys“.  

 Siekiant reprezentuoti įstaigą bei teikiamų paslaugų įvairovę teikiama aktuali, savalaikė 

informacija ugdytojams ir visuomenei internetinėse svetainėse: www.zelmenelisklaipėda.lt, 

www.ikimokyklinis.lt, www.szelmenelis.lt. 

Sėkmingai vykdoma įstaigos pedagogų patirties sklaida įstaigoje, mieste, šalyje: buvo 

skaitomi pranešimai vedamos atviros veiklos miesto, respublikinėse konferencijose, spausdinami 

straipsniai periodinėje spaudoje, respublikiniuose leidiniuose. 

Tai rodo, kad įvyko esminis pokytis teikiant kokybiškas ugdymo paslaugas, įgyvendinant 

lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2017 metų veiklos planą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

bei neformaliojo vaikų švietimo programas.  

6.2. Pasiekti antrojo uždavinio  vykdyti pedagoginę stebėseną orientuotą į įstaigos 

tobulinimo ir nuolatinės kaitos procesus kiekybiniai kokybiniai rezultatai.  

2017 metais įstaigos pedagogai atliko savęs įsivertinimą, numatė profesinių kompetencijų 

tobulinimą, orientuotą į ugdymo kokybės pokyčius. Tyrimų rezultatai ir veiklos įsivertinimas 

padėjo išlaikyti grįžtamąjį ryšį su aplinka, suvokti save realiame laike ir numatyti įstaigos 

efektyvios veiklos perspektyvą. 

Pagal mokytojų veiklos įsivertinimą, vidaus audito rezultatus buvo atlikta įstaigos veiklos 

situacijos analizė, įvertinti pokyčiai, ugdymo rezultatai. Pedagogų veiklos stebėsena buvo vykdoma 

vadovaujantis įstaigos pedagogų veiklos stebėsenos sistema, kuria buvo siekiama įvertinti 

organizacinio darbo, ugdymo proceso ir pedagogų veiklos rezultatus. Geranoriškumu, objektyvumu, 

pasitikėjimu ir pagarba paremta pedagoginio proceso stebėsena orientuota į kūrybinės laisvės 

suteikimą planuojant ir organizuojant ugdymo procesą, deleguojant daugiau laisvės ir atsakomybės 

pedagogui, atsisakant griežtos, formalios kontrolės, skatinant jaunų ir didesnę patirtį turinčių 

pedagogų bendradarbiavimą. Mokytojų veiklos įsivertinimas skatina pedagogus prisiimti didesnę 

atsakomybę už veiklą, už kiekvieno ugdytinio ugdymo sėkmingumą, greičiau suvokti socialinius 

pokyčius, pasirengti priimti naujus iššūkius.  

    Įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas sėkmingai vykdomas 

ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, kuris orientuotas į ugdymo perspektyvų įžvalgą, o 

pedagoginio stebėjimo rezultatai panaudojami kiekvieno vaiko pažangai ir pasiekimams gerinti. 

2017 m. pasiektas aukštas ugdytinių brandumo lygis mokyklai. 39 priešmokyklinio ugdymo grupės 

ugdytiniai sėkmingai įsisavino Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir įgijo būtinas 

kompetencijas tolesniam ugdymuisi mokykloje.  

 Didelis dėmesys buvo skiriamas dokumentų kokybei gerinti. Vadovaujantis LR švietimo ir 

mokslo ministerijos, naujuoju LR darbo kodeksu, LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymu ir kt. naujausiais, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

reglamentuojančiais, dokumentais atnaujinti Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio 

planavimo modeliai, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 

http://www.zelmenelisklaipėda.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.szelmenelis.lt/
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vertinimo modeliai, parengta 10 tvarkos aprašų, 13 darbuotojų pareigybių aprašymų, Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Želmenėlis“ darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir kt. 

2017 m. atlikus Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų išorės vertinimą lopšeliui-

darželiui ,,Želmenėlis“ išduotas leidimas - higienos pasas.  

   Išanalizavus pasiektus šio uždavinio kiekybinius ir kokybinius rezultatus, galima teigti, kad 

pagerėjo rengiamų dokumentų kokybė, švietimo vadyba, gebėjimas stebėti, analizuoti ir vertinti 

įstaigos veiklą, ugdymo rezultatus. 

6.3. Gerų rezultatų pasiekta įgyvendinant trečiąjį uždavinį – plėtoti ugdymo turinį diegiant 

sveiko darželio idėją.  

Įstaigoje, taikant „Visos mokyklos“ metodą, puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos, 

kuriama sveika ir saugi aplinka, atliepianti įstaigos bendruomenės poreikius. 2017 metais buvo 

sėkmingai įgyvendinamos: sveikatos stiprinimo programa „Sveikos gyvensenos kultūra nuo 

mažens“, neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo ir sveikatos mokymo „Augu 

sveikas ir stiprus“ programos. Svarių rezultatų pasiekta dalyvaujant Respublikinėje ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ bei Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo veikloje. 

Puoselėdama sveikos gyvensenos idėjas įstaigos pedagogai parengė ir pristatė ugdytojams 

pranešimus, metodines rekomendacijas, organizavo atviras veiklas ir praktikumus. Glaudžiai 

bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“ sėkmingai įgyvendinami 

sveikos gyvensenos ugdymo projektai, organizuojamos sveikatos ir saugaus eismo savaitės, sporto 

šventės, akcijos, konkursai, kitos projektinės veiklos. Plėtojant partnerystę su socialiniais partneriais 

aktyviai dalyvauta sveikatos ugdymo renginiuose: tarptautiniame vaikų, mokinių, pedagogų ir 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“, miesto 

ikimokyklinių įstaigų sveikatos ir sporto šventėje prie jūros „Auskim, vaikai, žaidimus“, „Mažųjų 

vilties bėgimas 2017“, masiniame bėgime „Aš bėgu - 2017“, „Aktyvus rugsėjis 2017“, „Mažasis 

futboliukas“, Sportinėse Regbio varžybose ir t.t.  

2017 m. įstaigos ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą buvo paskatinti padėkos 

raštais ir diplomais: Respublikiniame projekte ,,Laimingas vanduo – laimingas žmogus“, „Sveikos 

gyvensenos ugdymas netradicinėje aplinkoje“, Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte 

„Susipažinkime su sporto šakomis“, Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos Želmenėliai“ sveikatos ir sporto šventėje prie jūros „Žaidimų fiesta su šeima“, 

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato konkurse „2017 m. Klaipėdos miesto 

saugiausias darželis“ (III vieta) ir kt.  

Parengtas straipsnis gerosios patirties knygai, skirtą Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų 

25-mečiui paminėti.   

Įstaigos vadovai, pedagoginis ir nepedagoginis personalas, kryptingai tobulino kvalifikaciją 

kursuose ir seminaruose sveikatos ir kūno kultūros ugdymo klausimais. Sveikos gyvensenos 

ugdymas, kaip prioritetinė įstaigos veiklos sritis, sistemingai analizuojama Mokytojų tarybos, 

Metodinės tarybos posėdžiuose, metodiniuose susirinkimuose, ugdytinių tėvų susirinkimuose, 

pristatomi ir aptariami grupių sveikos gyvensenos projektų rezultatai, numatomos vaikų sveikatos 

gerinimo priemonės. 

Galime teigti, kad formuojant lopšelio-darželio „Želmenėlis“ bendruomenės sveikos 

gyvensenos sampratą, pasiekti svarūs rezultatai, kurie leido įgyvendinti 2017 metų prioritetinį 

sveikos gyvensenos ugdymo uždavinį. Tai rodo, kad įstaigoje veikia vieninga ir atsakinga 

bendruomenė įtakojanti pozityvius lopšelio-darželio „Želmenėlis“ kultūros pokyčius, gebanti 

reaguoti į greitą technologijos pažangą ir kintančias darbo sąlygas.  

6.4. Sistemingai ir kryptingai įgyvendintas ketvirtas uždavinys – tenkinti ugdytinių 

saviraiškos poreikius skatinant meninę raišką. 

2017 metais siekiant ugdyti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą buvo organizuota 20 tradicinių 

ir netradicinių renginių: įgyvendinami meniniai, tautiniai, doriniai ir kt. įstaigos projektai, 
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organizuojamos vaikų kūrybinės raiškos teminės savaitės, šventės, pramogos, vakaronės, konkursai, 

išvykos. Lavėjo ir plėtojosi vaikų meniniai, kalbiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai ir 

patirtis.  

2017 m. įstaigos ugdytiniai dalyvavo Lietuvos piešinių „Kovo 11-oji“, „Plauk, žuvytėle, 

tyram vandenėly“ konkursuose bei įvairiuose miesto renginiuose: Klaipėdos miesto akcijoje – 

pasveikinime „Mes tavo vaikai“ Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Vasario 16 - ai paminėti, 

pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, piešinių parodoje „Nupieškime Lietuvos 

Nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ bei „Nupiešk Kovo 11-ąją švenčiančią 

Klaipėdą“, ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginiuose „Seku, seku pasaką“, „Praverkim duris į 

muzikos pasaulį“ ir kt. Ugdytinių darbai eksponuoti Klaipėdos miesto vaikų ligoninės 

kūrybinių darbų parodose „Saulutė ritasi per dangų“, ,,Žiemos spalvos“, „Sniego ir ledo 

paslaptys“ ir kt.  

Plėtojant vaikų socialines, komunikavimo ir pažintines kompetencijas buvo vykdomos 

edukacinės veiklos. Organizuota 17 edukacinių renginių vaikams: Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje, Etnokultūros centre, Pempininkų bibliotekoje, Klaipėdos koncertų salėje, P. Domšaičio 

galerijoje, Kretingos dvaro saldaininėje, Klaipėdos lėlių teatre ir kt. 

2017 metais įstaigos ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose 

projektuose, miesto vaikų kūrybinės ir meninės raiškos festivaliuose, kūrybinių darbų parodose, 

konkursuose, akcijose yra apdovanoti LR Seimo Socialdemokratų frakcijos seniūnės Irenos 

Šiaulienės, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės, Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos, Klaipėdos 

miesto visuomenės sveikatos biuro ir kitų organizatorių padėkos raštais ir vardiniais diplomais. 

Sėkmingai buvo plėtojama ugdytojų partnerystė kuriant palankias sąlygas vaikų saviraiškai. Tėvai 

aktyviai dalyvavo ugdymo procese, rengė ir įgyvendino grupių projektus, padėjo organizuoti 

šventes, išvykas, akcijas ir kt.  

2017 m. vyko intensyvus įstaigos bendruomenės kultūrinis gyvenimas. Buvo organizuota 

daug įvairių edukacinių renginių, kūrybinių darbų parodų ir kt.  

Galime teigti, kad lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“ sudarytos palankios sąlygos vaikų 

saviraiškos ir kūrybinių poreikių tenkinimui bei meninių gebėjimų ugdymuisi.  

6.5. Iš dalies įgyvendintas penktas uždavinys – gerinti materialinę bazę modernizuojant 

edukacines aplinkas.  

2017 metais įstaigai buvo skirta 243,3 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų: darbo 

užmokesčiui – 171,4 tūkst. eurų. Skirtos biudžetinės lėšos tikslingai panaudotos įstaigos 

materialinei bazei gerinti. 2017 metais gautos 2 proc. paramos ir rėmėjų lėšos sudarė 5,9 tūkst. eurų, 

kurios panaudotos lopšelio-darželio vidaus patalpų remontui, baldams ir inventoriui įsigyti. 1,8 

tūkst. eurų surinktų lėšų už patalpų suteikimo paslaugą buvo panaudotos ugdymo priemonėms 

įsigyti bei vidaus patalpų remonto darbams.  

Lėšos gautos iš visų šaltinių (SB, VB, 2% paramos ir rėmėjų, patalpų suteikimo paslaugos) 

buvo racionaliai panaudotos gerinant įstaigos materialinę bazę. Įsigyti nauji baldai: direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui bei specialisto/raštinės administratoriaus kabinetuose, įstaigos Šeimos 

sveikatos centre, pakeistos dviejose grupėse 35 lovytės, sumontuotos naujos lentynos ugdymo 

priemonėms „Liūtukų“ ir „Žiniukų“ grupėse, 4 grupėse įsigyti nauji staliukai „Šviesos stalams“, 

pakeistos persirengimo spintelės „Žiniukų“ grupėje ir kt. (7,3 tūkst. eurų). Vaikų sveikatos 

palaikymui, kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimui darželio kiemelyje atnaujintos 4 smėlio dėžės, 

sumontuoti nauji lauko įrengimai: 1 namelis/ pavėsinė, karuselė bei spyruoklinės supynės 

„Mašinėlė“, 2 suoliukai ir kt. (3,5 tūkst. eurų). Atnaujintas minkštas inventorius: darbo apranga 

aptarnaujančiam personalui, užuolaidos, rankšluosčiai (1,1 tūkst. eurų). Įsigyta nauja virtuvės, 

valgyklos įranga: daržovių valymo mašina, šaldytuvas, šaldiklis, pramoninis blenderis, kitas 

inventorius (2,3 tūkst. eurų). Įsigyta raštinių prekių (1,2 tūkst. eurų), ugdymo procesui organizuoti 

reikiamų priemonių ir žaislų (2,0 tūkst. eurų), spaudinių ir knygų (0,9 tūkst. eurų). Apsirūpinta 
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higienos priemonėmis (2,7 tūkst. eurų), atnaujintas darbo inventorius (0,2 tūkst. eurų). Atlikti 

vidaus patalpų remonto darbai: išremontuotos 2 grupių patalpos - „Žiniukų“ grupės rūbinėlė ir 

„Liūtukų“ grupės žaidimų patalpa; atliktas kapitalinis 2 kabinetų remontas – direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui ir raštinės administratoriaus (3,2 tūkst. eurų); remontui atlikti įsigytos 

statybinės medžiagos (2,2 tūkst. eurų). Teritorijos priežiūrai panaudota 0,3 tūkst. eurų. Įsigyti 3 

nešiojami kompiuteriai, 1 telefono aparatas, projektorius, garso kolonėlė, radijo imtuvas, foto 

aparatas  (2,8  tūkst. eurų); kompiuterių priežiūrai ir aptarnavimui skirta 0,7 tūkst. eurų; įstaigos 

internetinės svetainės priežiūrai skirta 72,0 eurai. Kitoms įstaigos reikmėms (skalbimo mašina, 

virtuvės ir sodo įrangos remontui) įstaiga išleido 0,7 tūkst. eurus. 

2017 metais iš SB lėšų: išasfaltuotas įvažiavimas į darželio teritoriją bei pakeista dalis 

darželio teritorijoje esančių trinkelių. 

2017 metais įstaigai valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšų buvo skirta 164,7  tūkst. 

eurų, iš jų – 118,1 tūkst. eurų išmokėta pedagoginių darbuotojų atlyginimams. Iš valstybės biudžeto 

lėšų įsigyta: 3 nešiojami kompiuteriai grupių pedagogams (1,2 tūkst. eurų), 2 lauko įrengimai  vaikų 

žaidimų aikštelei (1,7 tūkst. eurų),  ugdymo priemonių (2,0 tūkst. eurų) ir kt. 

Įstaiga naudojasi įvairiomis ryšio priemonėmis: UAB ,,TEO“ išoriniu (trumpuoju) telefono 

ryšiu, faksu, LITNET interneto paslauga, nemokama kompiuterine komunikavimo sistema 

,,Skype“, elektroniniu paštu. Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuotos 7 darbo vietos. Įstaigos 

darbuotojai naudojasi kopijavimo aparatu, daugialypės terpės projektoriumi, vaizdo kameromis, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių pedagogai ir ugdytiniai - 2 planšetiniais ir 10 

nešiojamais kompiuteriais, 3 foto aparatais, vaizdo kamera. Įstaigos buhalterinę apskaitą vykdo 

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius, o įstaigos specialistas suveda reikiamus 

duomenis į buhalterinę programą „Biudžetas VS“. Bankinius pavedimus, vietinius ir tarpinius 

mokėjimus bei kitas operacijas atlieka Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius 

pasinaudodamas internetine bankininkyste. 3 įstaigos darbuotojai turi elektroninio parašo teisę. 

Žinios apie įstaigos veiklą visuomenei, tėvams ir pedagogams skelbiamos įstaigos internetinėje 

svetainėje www.zelmenelisklaipeda.lt 

Dėl lėšų stygiaus liko neįvykdyti įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymai: 

nebenaudojamų skalbyklos patalpų, sporto salės ir valgyklos grindų dangos remontas, pastato stogo 

šviestuvų atnaujinimas, galinių pastato sienų apšiltinimas bei pastato fasado remontas. Nepakako 

lėšų virtuvės įrangai atnaujinti (daržovių pjaustymo įrenginiui bei elektrinei plytai) ir kt. Būtinas 

žaidimų aikštelių ir krepšinio aikštelės dangų, atitinkančių higienos reikalavimus, klojimas, 

asfaltuotų takelių dangos atnaujinimas, trinkelių keitimas, senų medžių, kurių šaknys iškilnojo 

asfalto dangą, šalinimas. Darželio teritorijoje esančiame „Vaikų žaidimų su vandeniu centre“ 

reikalingas lauko baseino kapitalinis remontas. 

Tikimės, kad modernizuoti įstaigos materialinę bazę ir atlikti numatytus remonto darbus 

pavyks gavus reikiamą finansavimą iš savivaldybės ir valstybės biudžetų. 
 

7. 2017 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG  

 

Stiprybės Silpnybės 

1. 1.Tinkama teisinė bazė ir demokratiškas 

valdymas 

1. Įstaigos išlaikymui skiriamas nepakankamas 

finansavimas  

2. Kompetentingi, aukštos kvalifikacijos 

pedagogai 

2. Nepakanka informacinių ir komunikacinių 

technologijų vaikų kompetencijoms ugdytis  

3. Ugdymo procesas įstaigoje orientuotas į 

sveikatos vertybes 

3. Netinkama įstaigos teritorijos ir joje esančių 

įrengimų apsauga 

4. Efektyvus komandinis darbas atliepiantis 

bendruomenės poreikius 

 

4. Dėl lėšų stygiaus nėra galimybių panaudoti 

laisvas patalpas edukacinių erdvių įrengimui 

http://www.zelmenelisklaipeda.lt/
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5. Išplėtotas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas  

Galimybės Grėsmės 

1. Racionalus įstaigai skirtų lėšų 

panaudojimas modernizuojant įstaigos 

materialinę bazę 

1. Bloga darželio pastato būklė 

 

2. ES struktūrinių fondų ir rėmėjų parama  2. Neužtikrinamas finansavimas vaikų žaidimų 

aikštelių dangai atnaujinti pagal saugos 

reikalavimus  

3. Modernių stebėjimo technologijų taikymas 

teritorijos apsaugai 

3. Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus didėjimas, 

blogėjanti vaikų sveikata 

4. Nenaudojamų patalpų (skalbyklos) 

paskirties keitimas įrengiant vaikų 

ugdymui modernią edukacinę aplinką  

5. Nepalanki viešoji nuomonė apie pedagoginius 

darbuotojus, jų veiklą ir jos kokybę trukdo 

pozityvių pokyčių realizavimui 
 

 

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

PRIORITETAI 

 

 8. Lopšelio-darželio misija – lopšelis-darželis „Želmenėlis“ – demokratiška, kūrybingai 

dirbanti, atvira naujai patirčiai ugdymo įstaiga, kurioje: puoselėjamos darnų vystymąsi lemiančios 

vaiko galios, kuriama palanki edukacinė aplinka, sėkmingai taikomos naujos ugdymo technologijos; 

skatinama saviraiška, unikalios patirties įgijimas, sveika gyvensena; vaikas ugdosi gebėjimą būti 

kūrybingu, išradingu, savarankišku, matančiu sunkumus ir mokančiu rasti sprendimus, 

bendradarbiaujančiu su kitais, besirūpinančiu savo ir kitų sveikata; pedagogas lankstus, nuolat 

besimokantis, reflektuojantis savo veiklą ir pasirengęs kaitai; šeima pasitiki instituciniu ugdymu, 

domisi vaiko ugdymusi ir pažanga, remia ir palaiko vaikų ir pedagogų sumanymus, aktyviai 

dalyvauja darželio gyvenime.  

 9. Lopšelio-darželio vizija – lopšelis-darželis „Želmenėlis“ moderni, aukštos kultūros, 

nuolat besimokanti organizacija, garantuojanti vaikams lygias ir saugias ugdymo(si) sąlygas, 

orientuojanti ugdymą į darnų vystymąsi, atvira naujovėms, projektuojanti kaitą ir prisiimanti 

solidarią atsakomybę už ugdymo tikslų įgyvendinimą, rezultatus. 

 10. 2018 metų suformuluotas strateginis tikslas – sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo 

lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei. 

 11. Iškeltas šis metinis veiklos prioritetas: 

            11.1. Įstaigos bendruomenės vertybinių nuostatų formavimas siekiant individualios 

kiekvieno vaiko pažangos. 

 

IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Metiniai veiklos tikslai: 

12.1. Ugdyti ir puoselėti įstaigos bendruomenės gebėjimą atsakingai dirbti, tinkamai 

bendrauti ir bendradarbiauti, vieningai siekiant bendrų tikslų.   

12.2. Kurti palankią socialinę ir psichologinę erdvę laiduojančią laimingą vaikystę ir 

skatinančią individualią kiekvieno vaiko pažangą. 

13. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

13.1. pirmas uždavinys - siekti ugdymo paslaugų kokybės, užtikrinant veiksmingą įstaigos 

funkcionavimą. 
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Priemonės uždaviniui įgyvendinti: 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Atlikti organizacinius darbus 

1.1. Organizuoti pedagogų veiklą G. Žmuidienė, 

L. I. 

Navardauskienė,   

pedagogai 

Pagal 

sąmatą 

L.-d. tarybos, 

direkciniame  

posėdžiuose  

1.1.1. Analizuoti mokinio krepšelio lėšų 

panaudojimą 

G. Žmuidienė,  

N. Žukienė 

1 kartą per 

ketvirtį 

Direkciniame 

posėdyje 

1.1.2. Taikyti pedagoginės 

bendruomenės novatoriškumo ir 

kūrybiškumo skatinimo priemones  

G. Žmuidienė 2 kartus per 

metus 

L.-d. tarybos 

posėdžiuose  

1.1.3. Analizuoti aplinkos lėšų 

panaudojimą kuriant palankias 

edukacines ir ugdymo(si) aplinkas   

G. Žmuidienė 1 kartą per 

ketvirtį 

L.-d. tarybos, 

direkciniame 

posėdžiuose 

1.1.4. Stiprinti ugdytojų bendrystę 

siekiant ugdymo paslaugų 

kokybės 

G. Žmuidienė 2 kartus per 

metus 

L.-d. tarybos, 

Tėvų tarybos, 

direkciniame 

posėdžiuose 

1.2. Organizuoti nepedagoginio 

personalo veiklą 

G. Žmuidienė, 

I. Orlova 

 

Pagal planą L.-d. tarybos, 

direkciniame 

posėdžiuose 1.2.1.  Vesti žinių tobulinimo seminarus  

1.2.2.  Vykdyti nepedagoginio personalo 

stebėseną 

Pagal planą Direkciniame 

posėdyje 

1.2.3. Paruošti įstaigą naujiems mokslo 

metams 

2018 m. 

06-08 

1.2.4. Kurti vieningą, darbščią ir 

atsakingą įstaigos bendruomenę 

2018-01-01 

2018-12-31 

L.-d. tarybos 

posėdyje, 

bendruomenės 

susirinkime 

1.3. Užtikrinti įstaigos funkcionavimą  

(vandens, šilumos, elektros 

teikimą, ryšio paslaugas, kitas 

paslaugas  ir kt.) 

G. Žmuidienė, 

I. Orlova 

Pagal 

sąmatą 

L.-d. tarybos, 

Tėvų tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 

1.4. Organizuoti vaikų maitinimą 

(lengvatos) 

G. Žmuidienė,  

R. Veličkienė, 

N. Žukienė 

2018-01-01 

2018-12-31 

L.-d. tarybos, 

direkciniame 

posėdžiuose 

1.5. Parengti ir atnaujinti įstaigos 

veiklą reglamentuojančius 

dokumentus 

 G. Žmuidienė,  

L.I. Navardauskienė, 

I.Orlova, 

sudarytos darbo 

grupės 

 L.-d. tarybos, 

direkciniame 

posėdžiuose 

1.5.1. Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 

nuostatus 

2018-12-31 

1.5.2. Vidaus darbo tvarkos taisykles I pusmetis 

1.5.3. Priešmokyklinio ugdymo planą  2018-01-15 

2018-09-15  

1.5.4. Metinės veiklos planą 

 

2018-01-15 

1.5.5. Specialistų veiklos planus 2018-01-15 
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1.5.6. Pedagogų tarifikaciją 

 

2018-09-05 

1.5.7. Darbuotojų etatų sąrašus 

 

2018-01-15 

1.5.8. Kitus, įstaigos veiklą 

reglamentuojančius, dokumentus  

2018-01-01 

2018-12-31 

1.5.9. Vardinius pedagogų sąrašus L. I. Navardauskienė 2018-09-05 

1.5.10. Atnaujinti įstaigos internetinę  

svetainę 

G. Žmuidienė, 

kūrybinė darbo grupė 

1 kartą 

mėnesį 

L.-d. tarybos, 

direkciniame 

posėdžiuose 

1.5.11. Metines užduotis darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartis 

(pagal 1-4 priedus) 

G. Žmuidienė, 

I.L. Navardauskienė, 

I.Orlova 

Iki 2018-

01-31 

Darbo tarybos 

posėdyje 

2. Organizuoti pagalbos ugdytiniams ir ugdytojams teikimą 

2.1. Pedagoginės-psichologinės 

2.1.1. Teikti kvalifikuotą pagalbą 

įstaigos Šeimos sveikatos centre 

G. Žmuidienė,  

L. I. 

Navardauskienė, 

specialistai 

Pagal planą Mokytojų, Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose, 

informaciniuose 

stenduose 2.1.2. Organizuoti Vaiko gerovės 

komisijos veiklą  

G. Žmuidienė, 

komisijos nariai 

Pagal planą 

2.1.3. Informuoti tėvus apie 

psichologinių ir specialiųjų 

pedagoginių paslaugų teikimą  

G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

Pagal 

poreikį 

2.2.   Informacinės 

2.2.1. Atnaujinti ir pateikti informaciją 

aktualiais įstaigos veiklos 

klausimais  

G. Žmuidienė, 

kūrybinė darbo 

grupė 

1 kartą per 

mėnesį 

Įstaigos 

internetinėje 

svetainėje, 

informaciniuose 

stenduose 

2.2.2. Užtikrinti informacijos įvairiais 

švietimo klausimais pateikimo 

operatyvumą, prieinamumą ir 

patikimumą 

G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

1 kartą per 

ketvirtį 

Mokytojų, Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose, 

Metodiniuose 

susirinkimuose 

2.2.3. Sistemingai atnaujinti informacinę 

medžiagą grupių tėvų kampeliuose 

L. I. 

Navardauskienė, 

grupių auklėtojai 

1 kartą per 

mėnesį 

Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 

2.2.4.  Atnaujinti pagalbą vaikui ir šeimai 

reglamentuojančius dokumentus 

Šeimos sveikatos centre 

G. Žmuidienė 

 

1 kartą per 

ketvirtį 

Tėvų tarybos 

posėdžiuose 

2.3. Medicininės priežiūros 

2.3.1. Kurti ir palaikyti kokybišką 

higieninę aplinką pagal vaikų 

amžių 

I.Orlova Pagal planą L.-d. tarybos, 

direkciniame 

posėdžiuose  

2.3.2. Kaupti, atnaujinti vaikų sveikatos 

duomenų banką 

R. Veličkienė 2018-01-20  

2018-09-20 

Mokytojų, 

Metodinės 
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tarybų 

posėdžiuose 

2.3.3. Tobulinti prevencinių priemonių 

planą vaikų sergamumui mažinti 

darželyje ir namuose 

D. Vaitkienė, 

grupių auklėtojai 

2 kartus 

metuose 

Mokytojų, 

Metodinės, Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose 

2.3.4. Inicijuoti vaikų mitybą pagal 

sveikos mitybos reikalavimus 

 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas, 

atsakingi darbuotojai 

Pagal planą Direkciniame, 

Tėvų tarybos 

posėdžiuose 

2.3.5. Organizuoti vaikų sveikatos 

mokymo užsiėmimus  

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas, 

D. Vaitkienė 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose  

2.3.6. Organizuoti vaikų fizinio 

aktyvumo optimizavimo užsiėmus 

D. Vaitkienė, 

grupių auklėtojai 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose, 

grupių tėvų 

susirinkimuose  

2.3.7. Vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas, 

pedagogai 

Pagal planą Mokytojų, Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose, 

grupių tėvų 

susirinkimuose 

2.4. Žalingų įpročių prevencijos 

2.4.1. Vykdyti žalingų įpročių 

prevencijos priemonių programą 

2018 m. 

Grupių auklėtojai Pagal planą Įstaigos 

bendruomenės 

susirinkimuose 

3. Organizuoti metodinę veiklą 

3.1. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją   

(1 priedas)      

L. I. 

Navardauskienė, 

Metodinė taryba 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 3.2. Koordinuoti kūrybinių ir darbo 

grupių veiklą 

L. I. Navardauskienė Pagal planą 

3.3. Organizuoti atviras veiklas, parengti pranešimus, praktikumus 

3.3.1. Pranešimas 

Ekologinis ugdymas 

ikimokykliniame amžiuje 

„Būkime draugiški gamtai“ 

Jūratė Žilevičė 

 

 

 

2018-04 Metodiniame 

susirinkime 

3.3.2. Atviros veiklos ugdytojams:  

spektaklis J. Palčinskaitės pasaka 

„Plaštakės diena“  

Gamtosauginis ugdymas 

ankstyvajame amžiuje 

„Auginu gėlytę“ 

D. Loreta Staržinskienė 

 

 

Zita Puidokienė 

2018-04 

3.3.3. Pranešimas 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

dorovinių savybių ugdymas 

D. Vaitkienė 2018-11 Metodiniame 

susirinkime 
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įgyvendinant fizinio aktyvumo 

optimizavimo ir sveikatos 

mokymo programas  

 

3.3.4. Atvira veikla ugdytojams 

„Nuostabių akimirkų gaudyklė“ – 

geroji patirtis individualios vaiko 

pažangos stebėjimas ir vertinimas  

Violeta 

Malakauskienė 

2018-11 

3.4. Organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus 

3.4.1 „Į vaiko sveikatą orientuotos 

aplinkos kūrimas vaikų darželyje“ 

 

G. Žmuidienė, 

L. I. 

Navardauskienė, 

grupių auklėtojai 

2018 m. II 

pusmetis 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.4.2.  „Sveikatos, gerumo ir grožio 

fenomeno puoselėjimas nuo 

mažens“  

 

G. Žmuidienė, 

L. I. 

Navardauskienė, 

grupių auklėtojai 

2018 m.  

lapkritis 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.5.  Apibendrinti pedagogų patirtį   

3.5.1. Pristatyti ilgalaikių ugdymo 

projektų įgyvendinimo rezultatus 

pedagogų bendruomenei 

Grupių auklėtojai 2018-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.5.2. Apibendrinti teminius grupių 

sveikos gyvensenos ugdymo 

projektus  

L. I. 

Navardauskienė, 

grupių auklėtojai 

2018-05  Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.5.3.  Inicijuoti mokytojų metodinę 

sklaidą  kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose  

G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 

3.5.4. Ugdyti mokytojų profesines 

kompetencijas, taikant IKT 

ugdymo  procese, ugdymo ir 

ugdymosi kokybei gerinti 

G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

Pagal 

MKTP 

Metodiniame 

susirinkime 

3.5.5. Motyvuoti mokytojus siekti 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos 

G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

Pagal  

MPMSPA 

planą 

Mokytojų, 

Metodinės, 

posėdžiuose 

3.6. Rinkti, kaupti ir skleisti metodinę medžiagą 

3.6.1. Dalyvauti miesto metodiniuose 

renginiuose 

L. I. Navardauskienė Pagal planą Įstaigos 

internetinėje 

svetainėje, 

metodinės 

veiklos 

aplankuose 

 

3.6.2. Skatinti pedagogus rengti 

straipsnius ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo ir 

sveikatinimo klausimais 

G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

Pagal planą 

3.6.3. Organizuoti įstaigoje ir mieste 

mokytojų metodinių darbų 

parodas 

L. I. Navardauskienė Pagal 

jungtinės 

veiklos su 

socialiniais 

partneriais 

planą 

3.6.4. Pateikti ugdytojams įstaigos G. Žmuidienė,  Pagal planą Įstaigos 
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pedagogų straipsnių, pranešimų 

tezes ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

klausimais 

L. I. Navardauskienė internetinėje 

svetainėje, 

grupių tėvų 

kampeliuose 

4. Organizuoti bendradarbiavimą su šeima 

4.1. organizuoti grupių tėvų 

susirinkimus 

Grupių auklėtojai 1 kartą per 

ketvirtį 

Veiklos 

ataskaitose 

4.2. Organizuoti bendrus tėvų susirinkimus  

4.2.1. Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimas. Priešmokyklinio 

ugdymo programos pristatymas  

G. Žmuidienė, 
L. I. Navardauskienė, 

vyresniųjų ir 

priešmokyklinių gr. 

pedagogai 

2018-04 Veiklos 

ataskaitoje, 

Ugdytinių 

 tėvų 

susirinkimuose, 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

 

4.2.2.  Būsimasis darželinukas.  

Adaptacijos sunkumai ir jų 

įveikimo būdai 

G. Žmuidienė, 
L. I. Navardauskienė, 

pedagogai 

2018-05 

4.2.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų turinio 

įgyvendinimas atsižvelgiant į 

vaiko raidos ypatumus. 

Edukacinės aplinkos kūrimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus grupėse 

G. Žmuidienė, 
L. I. Navardauskienė, 

pedagogai 

2018-09 

4.2.4. Emocinė ir socialinė vaiko branda 

mokyklai.  

Diskusija „Būsimasis pirmokas“  

G. Žmuidienė, 

L. I. Navardauskienė, 

priešmokyklinių gr. 

pedagogai, pirmos 

klasės mokytojai, 

ugdytinių tėvai 

2018-11 

4.3. Vesti „Mamos“ mokyklos užsiėmimus ankstyvojo amžiaus grupėse 

4.3.1. „Jei puola virusai, pasitelkite šias 

3 liaudies priemones“ 
O. Šarkauskienė  2018-01 Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aprašuose, 

grupių tėvų 

kampeliuose 

4.3.2. „Pagrindinis vaikų mokymosi 

būdas –mėgdžiojimas“, 

„Kaip prakalbinti vaikutį“ 

A. Vilienė 

Z. Puidokienė 

2018-02 

4.3.3. „Kai vaikas pavargsta“, 

„Klausimai gydytojui: skiepyti 

vaiką ar ne ?“ 

E. Arnašienė 

O. Šarkauskienė 

2018-03 

4.3.4. „Su vaiku į parduotuvę“  Z. Puidokienė  2018-04 

4.3.5. „Vaikų auklėjimas be įtampos“, 

„Vaiko kalba. Kada verta 

sunerimti“ 

O. Šarkauskienė 

S. Fedenko 

2018-05 

4.3.6 „Vaiko ašarėlės ryte“ A. Vilienė  2018-06 

4.3.7. „Pirmosios dienos darželyje“, 

„Ankstyvojo amžiaus vaikų dienos 

ritmo ypatumai“ 

E. Arnašienė 

A. Vilienė 

2018-07 

4.3.8 „Spalvų pažinimo taisyklės“ 

 

Z. Puidokienė  

A. Vilienė 

2018-08 

4.3.9. „Socializacija ir adaptacijos A. Vilienė  2018-09 
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kriterijai“ 
4.3.10. „Niekados nedrauskite vaikui šių 

dalykų“,  

„Tėvai taip pat patiria adaptaciją ir 

išgyvena neigiamus jausmus“ 

O. Šarkauskienė 

 

A. Vilienė 

 

2018-10 

4.3.11. „Apetito sugrįžimas“,  

„Aš pats“ 
Z. Puidokienė  

E. Arnašienė 

2018-11 

4.3.12. „Šventės su vaiku“ E. Arnašienė  2018-12 

4.4. Vykdyti įstaigos Šeimos sveikatos centro veiklą 

4.4.1. Konsultuoti pedagogus, ugdytinių 

tėvus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatinimo ir ugdymo 

klausimais 

G. Žmuidienė, 
L. I. Navardauskienė, 

specialistai 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės, Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose 

 

4.4.2. Parengti atmintines, lankstinukus:   

4.4.2.1.  „Ugdykime vaikų kalbos kultūrą“  S. Fedenko 2018-04 

4.4.2.2. „Akmenukų terapija“  J. Simpukienė 2018-06 

4.4.2.3. „Grūdinimo abėcėlė“  Z. Puidokienė  2018-09 

4.4.2.4. „Pėdučių mankšta namuose“ D. Vaitkienė 2018-10 

4.4.2.5. „Balso lavinimas ikimokykliniame 

amžiuje“  

A. Kontrimienė 2018-12 

4.4.3. Organizuoti paskaitas aktualiais 

sveikatos ugdymo klausimais  

G. Žmuidienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal planą 

4.4.4. Vesti praktinius užsiėmimus 

ugdytinių tėvams 

Pedagogai ir 

specialistai 

Pagal planą 

5. Vykdyti mokytojų atestaciją  

 

Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

atestacijos komisija 

Pagal  

MPMSPA 
(2018-2020) 

programą 

Atestacijos 

komisijos 

posėdžiuose 

5.1. Auklėtojų J. Žilevičės ir 

L.Tekoriūtės atestavimas 

aukštesnei kvalifikacinei 

kategorijai 

Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

atestacijos komisija 

6. Skatinti ugdymo kaitos procesus ir 

ugdymo kokybės pokyčių 

vertinimą 

 

G. Žmuidienė, 

L. I. Navardauskienė 

2018-05 

2018-12 

Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 

7. Organizuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

7.1. Klaipėdos miesto Regos ugdymo 

centru 

pedagogai 

L. I. Navardauskienė 

 

Pagal 

jungtinės 

veiklos 

planus 

Veiklos 

ataskaitoje 

7.2. M. Mažvydo pagrindine mokykla 

7.3. Lopšeliu-darželiu „Puriena” 

7.4. Lopšeliu-darželiu „Žuvėdra” 

7.5. Lopšeliu-darželiu „Čiauškutė“ 

7.6. Lopšeliu-darželiu „Bangelė“ 

7.7.  J. Kačinsko muzikos mokykla 

7.8. „Gilijos“ pradine mokykla    

7.9. Plėtoti ryšius su KU TSI ir G. Žmuidienė,  Pagal Įstaigos 
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KPŠKC L. I. Navardauskienė MKTP internetinėje 

svetainėje 7.10. Palaikyti ryšius su švietimo, 

sveikatos, vaiko teisių apsaugos ir 

kt. institucijomis 

G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė  

Pagal 

poreikį 

8. Dalyvauti programose, projektuose 

8.1. Tarptautinė vaikų socialinių 

įgūdžių ugdymo programa „Zipio 

draugai“  

 

I.L Navardauskienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

2018-01-01 

2018-12-31 

 

8.2. Miesto ikimokyklinių įstaigų 

edukaciniai, sveikatos, sporto, 

kultūros projektai 

L. I. 

Navardauskienė, 

pedagogai 

Pagal planą Įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

Mokytojų, 

Metodinės, Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose 

8.3. Lietuvos Respublikos sveikatą 

stiprinančių mokyklų „Sveika 

mokykla“ tinklas 

G. Žmuidienė,  

L. I. 

Navardauskienė, 

bendruomenė 

Pagal planą 

8.4. Miesto ikimokyklinių įstaigų 

projektas „Susipažinkime su 

sporto šakomis“ 

D. Vaitkienė, 

pedagogai 

2018-01-01 

2018-12-31 

8.5. Tarptautinis regbio plėtros 

projektas „Susipažink. Žaisk. 

Pasilik“ 

D. Vaitkienė, 

pedagogai 

2018-01-01 

2018-12-31 

 

13.2. antras uždavinys – vykdyti pedagoginę stebėseną orientuotą į individualią kiekvieno 

vaiko pažangą, įstaigos tobulinimo ir nuolatinės kaitos procesus.  

Priemonės uždaviniui įgyvendinti: 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Vykdyti nuolatinę priežiūrą 

1.1. Stebėti ir vertinti mokytojų veiklą 

1.1.1. Ugdymo proceso planavimo 

kokybė 

G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

2018-01 

2018-09 

Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose 
1.1.2. Pedagogų pilietinės iniciatyvos 

organizuojant Valstybines šventes   

2018-02 

1.1.3. Meilės gamtai ugdymas 

pasivaikščiojimų metu 

2018-03 

1.1.4. Ugdytojų bendradarbiavimas 

organizuojant projektinę veiklą  

2018-04 

1.1.5. Vaikų sveikatos stiprinimas 

darželyje ir namuose 

2018-05 

1.1.6. Teminių sveikos gyvensenos 

ugdymo projektų įgyvendinimo 

rezultatų įvertinimas 

2018-05 

1.1.7. Edukacinės aplinkos grupėse 

atnaujinimas naujiems mokslo 

metams  

2018-09 

1.1.8. Vaiko pasiekimų vertinimo ir 

veiklos planavimo sėkminga 

sąveika 

2018-10 
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1.1.9. Individualios kiekvieno vaiko 

pažangos skatinimas.  

2018-11 

1.1.10. Metodinės veiklos įgyvendinimo 

rezultatų aptarimas  

2018-12 

1.2. Inicijuoti mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų veiklos 

įsivertinimą 

G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

2018-05 

2018-12 

Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose 

1.3. Deleguoti mokytojams daugiau 

teisių ir atsakomybės, atsisakant 

griežtos kontrolės 

G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

 

2018-01-01 

2018-12-31 

Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose 

1.4. Inicijuoti neformaliojo švietimo 

pedagogo, logopedo ir meninio 

ugdymo mokytojo veiklos 

įsivertinimą  

D. Vaitkienė, 

G. Žmuidienė, 

I.L. Navardauskienė 

2018-01  

1.5. nustatyti dokumentų kokybę 

1.5.1. Mokytojų veiklos L. I. Navardauskienė 

 

Pagal planą Metodinės 

tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose, 

individualiai 

1.5.2. Specialistų veiklos 

1.5.3. Savivaldos institucijų veiklos G. Žmuidienė 

1.5.4. Ūkinės, finansinės veiklos  

1.6.  įvertinti vaikų ugdymo ir ugdymo(si) rezultatus 

1.6.1. Ikimokyklinukų 18 sričių 

ugdymo(si) pasiekimai  

G. Žmuidienė,  

L. I. 

Navardauskienė, 

pedagogai 

2018-05 

2018-09 

Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose 

1.6.2. Fizinio pajėgumo G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

2018-05 

2018-09 

1.6.3. Kalbos korekcinio ugdymo V. Jansonienė  

I. Kasputytė  

2018-05 

2018-09 

1.6.4. Priešmokyklinukų mokyklinės 

brandos 

G. Žmuidienė,  

L. I. 

Navardauskienė, 

priešmokyklinių 

grupių pedagogai 

2018-05 

2018-09 

1.6.5. Atlikti platųjį ir pasirinktos srities 

gilųjį auditą  

G. Žmuidienė, 

vidaus audito darbo 

grupė  

I pusmetis Mokyklos 

bendruomenės 

susirinkime 

2. Tirti prevencinio darbo efektyvumą 

2.1. Su vaikais, turinčiais kalbos ir 

komunikavimo sutrikimų 

G. Žmuidienė, 

L. I. 

Navardauskienė, 

V. Jansonienė  

I. Kasputytė, 

D. Vaitkienė 

II pusmetis Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose 
2.2. Taisyklingos laikysenos ugdymo 

ir plokščiapėdystės prevencijos 

II pusmetis 

2.3. Vaikų sergamumo mažinimo 2 kartus per 

metus 

2.4. Gerosios praktikos programos 

vykdymo 

Sveikatos priežiūros 

specialistas, 

G. Žmuidienė 

2 kartus per 

metus 

L.-d., Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose 



 

 

 

17 

 

 

3. Nustatyti veiklos su tėvais veiksmingumą 

3.1. Ugdomojoje veikloje  G. Žmuidienė,  

L. I. Navardauskienė 

I pusmetis Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose 3.2. Savivaldos institucijų veikloje G. Žmuidienė, 

L. I. Navardauskienė 

I pusmetis 

3.3. Įstaigos bendruomenės kultūrinėje 

veikloje 

G. Žmuidienė, 

L. I. 

Navardauskienė, 

l.-d. Tarybos 

pirmininkė 

II pusmetis 

4. Įvertinti įstaigos pasirengimą naujiems mokslo metams 

4.1. Grupių edukacinės aplinkos 

tinkamumą pagal vaikų amžių 

G. Žmuidienė,  

L. I. 

Navardauskienė, 

I. Orlova 

 

 

Rugsėjis, 

sausis 

Mokytojų 

tarybos, 

direkciniame 

posėdžiuose  
4.2. Apsirūpinimą ugdymo 

priemonėmis, inventoriumi 

4.3. Įstaigos higieninę aplinką  

 

13.3. trečias uždavinys - plėtoti ugdymo turinį diegiant sveiko darželio idėją.  

Priemonės uždaviniui įgyvendinti:  

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Diegti „Visos mokyklos“ metodą, propaguojant sveiką gyvenseną 

1.1. Vykdyti sveikatos stiprinimo 

programą „Sveikos gyvensenos 

kultūra nuo mažens“  

Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo grupė 

Pagal planą Veiklos 

ataskaitoje 

1.2. Užtikrinti informacijos sveikos 

gyvensenos klausimais kaupimą, 

apibendrinimą ir savalaikį 

pateikimą bendruomenei 

G. Žmuidienė, 

L. I. 

Navardauskienė,  

pedagogai 

4 kartus per 

metus 

Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose 

1.3. Vykdyti ligų prevenciją 

bendradarbiaujant su sveikatos 

institucijomis 

G. Žmuidienė, D. 

Vaitkienė, 

pedagogai 

Pagal planą 

1.4. Organizuoti sveikos gyvensenos 

seminarus pedagoginiam ir 

aptarnaujančiam personalui 

G. Žmuidienė, 

L. I. 

Navardauskienė, 

I. Orlova 

2 kartus per 

metus. 

1.5. Aprūpinti grupes reikalingomis 

priemonėmis vaikų sveikatos 

kompetencijai ugdyti  

G. Žmuidienė, 

L. I. 

Navardauskienė, 

pedagogai 

Pagal 

poreikį 

1.6. Įgyvendinti neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio aktyvumo 

optimizavimo programą 

D. Vaitkienė, 

pedagogai 

2018-01-01 

2018-12-31 

 

1.7. Įgyvendinti neformaliojo vaikų 

švietimo sveikatos mokymo 

D. Vaitkienė, 

pedagogai 

2018-01-01 

2018-12-31 
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programą „Augu sveikas ir stiprus“  

1.8. Vykdyti projektinę veiklą 

1.8.1. Rengti ir įgyvendinti sveikos gyvensenos projektus 

 ilgalaikius: 

1. „Taisyklingos laikysenos 

ugdymas ir plokščiapėdystės 

profilaktika“. 

2. Ankstyvojo amžiaus vaikų 

kalbos ugdymo „A A A pupa, kas 

žodelį supa“ 

 

  

D.Vaitkienė  

pedagogai 

 

S. Fedenko, 

D.Vaitkienė, 

lopšelio grupių 

pedagogai  

Pagal planą Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose, 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose, 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 
teminius: 

1. „Ankstyvojo amžiaus vaikų 

grūdinimas“ 

2. „Mokausi būti tvarkingas ir 

švarus“ 

3. „Pirštelių ir žodelių draugystė“  

4.  „Sveiki ir stiprūs piršteliai – 

gražiems vaikų darbeliams“ 

5. „Noriu turėti sveikus dantukus“ 

6. „Liežuvėlį pamankštinsim – 

pasakėlę pavaidinsim“ 

7. „Grūdinsiuosi – augsiu sveikas, 

draugiškas ir linksmas vaikas“ 

8. ,, Augsiu didelis ir sveikas“ 

9. „Būsiu tvarkingas ir sveikas !“ 

10.  „Reikia grūdintis visiems – ir 

mažiems ir dideliems“ 

 

L. I. 

Navardauskienė,  

pedagogai 

 

2018 m.  

 

trumpalaikius:  

1. „Veiksmo savaitė Be patyčių“. 

2. „Būk saugus ir matomas“  

3. „Mes - gamtos vaikai“ 

  

L. I. 

Navardauskienė, 

projektų rengimo 

kūrybinė grupė 

 

2018-03 

2018-10  

2018-04 

Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose, 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

2. Sudaryti palankias sąlygas pedagogų patirties sklaidai sveikos gyvensenos ugdymo klausimais 

2.1. Organizuoti sporto šventes, 

pramogas, renginius 

 

Sveikos gyvensenos 

kūrybinė grupė  

Pagal planą  Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose, 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose  

2.2. Vesti atviras veiklas, praktikumus, 

įstaigos, miesto, pedagogams, 

tėvams  

Vadovai, 

pedagogai 

Pagal 

metodinės 

veiklos 

planą 

2.3. Rengti ir pristatyti ugdytojams 

pranešimus, lankstinukus, 

metodines rekomendacijas 

Vadovai, 

pedagogai 

Pagal 

metodinės 

veiklos 

planą  

2.4. Rengti kvalifikacijos tobulinimo 

programas ir organizuoti 

seminarus įstaigos, miesto, 

Vadovai, 

pedagogai 

Pagal 

metodinės 

veiklos 
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apskrities pedagogams planą 

2.5. Dalyvauti miesto pedagogų 

metodinių darbų parodose, 

konferencijose  

Vadovai, 

pedagogai 

 

Pagal planą  

2.5. Pristatyti metodinius straipsnius 

pedagoginėje spaudoje 

Vadovai, 

pedagogai 

Pagal 

poreikį 

2.6. Vykdyti tiriamąją veiklą sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo klausimais  

Vadovai, 

pedagogai 

Pagal 

RIĮDA  

2018 m. 

veiklos 

planą   

  

13.4. ketvirtas uždavinys - skatinti įstaigos bendruomeniškumą ugdant vaikų saviraišką ir 

kūrybiškumą. 

Priemonės uždaviniui įgyvendinti: 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius 

1.1. Organizuoti tradicines ir netradicines šventes, renginius, akcijas 

1.1.1. Muzikinė pramoga „Nykštukai 

atsisveikina su eglute“ 

A. Kontrimienė, 

grupių auklėtojos  

2018-01 Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose, 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

1.1.2. Žiemos sporto šventė „Nykštukų 

sniego pasaka Lietuvai“ 

Sveikos gyvensenos 

kūrybinė grupė 

2018-01 

1.1.3. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Mes nulipdėm sniego senį...“ 

Ankstyvojo amžiaus 

grupių pedagogai 

2018-01 

1.1.4.    Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

2018-01 

1.1.5.    Pilietiškumo akcija Vasario 16-ąjai 

paminėti „Sparnuoti sveikinimai 

Lietuvai“ 

V. Malakauskienė, 

J. Žilevičė, 

renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

2018-02 

 

1.1.6. Kūrybinių darbų paroda „Tu, 

žemele Lietuvos“ 

 

„Šnekučių“ 

grupės pedagogai  

2018-02 

1.1.7. Užgavėnės „Žiema, žiema, lauk iš 

kiemo“ 

A. Kontrimienė,  

Z. Puidokienė,  

A. Vilienė, 

E. Arnašienė 

2018-02 

1.1.8. Projektinė savaitė be patyčių „Žaisk 

ir draugauk“  

R. Rimkuvienė, 

L. Tekoriūtė, 

Z. Povilaitienė, 

J. Simpukienė 

2018-03 

1.1.9. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Čir vir vir pavasaris“ 

Priešmokyklinio 

ugdymo „Žiniukų“ 

grupės pedagogai  

 

2018-03 



 

 

 

20 

 

1.1.10. Projektinė savaitė skirta kultūros 

metams „Mes - gamtos vaikai“ 

 

A. Kontrimienė,  

D. Vaitkienė,  

L.I. Navardauskienė, 

grupių auklėtojai 

2018-04 

1.1.11. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Jau Velykos, jau Velykos“ 

„Balionėlių“ 

grupės pedagogai  

 

2018-04 

1.1.12. Velykos „Rieda margučiai, 

džiaugias vaikučiai“ 

A. Kontrimienė,  

D. Vaitkienė,  

L.I. Navardauskienė, 

grupių auklėtojai 

2018-04 

1.1.13. „Pasisupsiu ant mamytės rankų“- 

lopšinių diena 

A. Kontrimienė, 

grupių auklėtojai  

 

1.1.14. Atsisveikinimo su darželiu šventė 

„Bėga vaikystė linksma“ 

A. Kontrimienė, 

priešmokyklinio 

ugd. pedagogai 

2018-05 

1.1.15. Gerumo akcija „Aš gėlytę 

pasodinsiu ir darželį padabinsiu“ 

G. Žmuidienė, 

Tėvų taryba, 

pedagogai 

2018-05 

1.1.16. Tradicinė miesto ikimokyklinių 

įstaigų sveikatos ir sporto šventė 

prie jūros  

L. I. 

Navardauskienė, 

D. Vaitkienė 

priešmokyklinio 

ugd. pedagogai 

2018-05 

1.1.17. Kūrybinių darbų paroda „Tau 

mamyte mylima“ 

„Bildukų“ 

grupės pedagogai  

 

2018-05 

1.1.18. Šeimos sveikatos ir sporto renginys  

„Su šeima sportuot smagu“ skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui  

Renginių 

organizavimo ir 

Sveikos gyvensenos 

kūrybinės grupės 

2018-06 

1.1.19. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Vaikystės spalvos“ 

Priešmokyklinio 

ugdymo „Liūtukų“ 

grupės pedagogai 

2018-06 

1.1.20. Mokslo ir žinių diena „Sveikas 

darželi mielas!“ 

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

2018-09 

1.1.21. Saugaus eismo savaitė „Būk saugus 

ir matomas“   

I.L. Navardauskienė, 

grupių auklėtojai 

2018-10 

1.1.22. Kūrybinių darbų paroda „Stok, 

apsidairyk, šviesoforo paklausyk“ 

„Teatrinukų“ 

grupės pedagogai 

2018-10 

1.1.23. Rudens vakarojimai  A. Kontrimienė, 

grupių auklėtojai 

2018-10 

1.1.24. Gerumo akcija „Pyrago diena“  I.L. Navardauskienė, 

kūrybinės grupės 

2018-11 

1.1.25. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Rudenėlio pasaka“ 

 

„Žiogelių“ 

grupės pedagogai 

2018-11 

1.1.26. „Kalėdų varpelį girdi, jau šventės A. Kontrimienė, 2018-12 
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visai netoli...“ grupių auklėtojai 

1.1.27.    

 Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Sniego plaštakės“   

„Nykštukų“ grupės 

pedagogai 

2018-12 

2. Turtinti įstaigos bendruomenės kultūrinę veiklą. 

2.1. Organizuoti renginius, ekskursijas, išvykas, parodas 

2.1.1. Dalyvauti edukaciniuose 

Etnokultūros centro renginiuose 

G. Žmuidienė,  

L. I. 

Navardauskienė, 

l.-d. taryba 

I pusmetis Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose, 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose 

 

2.1.2. Paskaita „Vaikų darželių kūrimasis 

nepriklausomoje Lietuvoje “ 

2018-05 

2.1.3. Ekskursija į Oginskio dvarą 2018-06 

2.1.4. Lankytis dramos ir muzikinio teatro 

spektakliuose 

pagal planą 

2.1.5. Lankytis mieste organizuojamuose 

koncertuose 

pagal 

poreikį 

2.1.6. Aktyviai dalyvauti miesto 

kultūriniame gyvenime 

pagal planą 

2.1.7. Sporto renginys boulingo klube 2018-12 

3. Dalyvauti miesto ir šalies organizuojamuose renginiuose 

3.1. Muzikiniuose A. Kontrimienė I ir II 

pusmečiai 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aprašuose 
3.2. Tradiciniuose sveikatos ir sporto Sveikos gyvensenos 

kūrybinė grupė 

2018-05  

3.4. Eksponuoti ugdytinių kūrybinius 

darbus vaikų dailės darbų parodose 

L. I. Navardauskienė Pagal planą 

3.5. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ renginiuose 

G. Žmuidienė, 

Sveikos gyvensenos 

kūrybinė grupė 

Pagal planą 

 

13.5. penktas uždavinys - kurti palankią ugdymo(si) aplinką ir sąlygas atliepiančias 

įstaigos bendruomenės poreikius. 

Priemonės uždaviniui įgyvendinti: 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Atlikti įstaigos patalpų remontą 

1.1. Įstaigos šeimos sveikatos centro 

grindų dangos atnaujinimas   

G. Žmuidienė, 

I. Orlova 

II pusmetis L.-d. tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 1.2. Skalbyklos patalpų rekonstrukcijos 

darbai: skalbinių prižiūrėtojo darbo 

patalpos, edukacinės erdvės  

įrengimas 

2018-07 

2018-08  

1.3. Valgyklos ir sporto salės  patalpų 

grindų dangos kapitalinis remontas  

G. Žmuidienė, 

I. Orlova 

2018-06 

2018-08 

L.-d. tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 1.4. Lopšelio grupių žaidimų aikštelės 

dangos atnaujinimas 

G. Žmuidienė, 

I. Orlova 

2018-07 

2018-08 

2. Įsigyti naujų technologijų 

2.1. 

 

Stacionarų kompiuterį grupių 

pedagogams 

 

G. Žmuidienė, 

I.L. 

Navardauskienė, 

I pusmetis 

 

L.-d. tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 
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I. Orlova 

3. Atnaujinti ugdymo ir higieninę aplinkas 

3.1. Baldus: 

Stelažai, rašomasis stalas skalbinių 

prižiūrėtojo patalpoje; priemonių 

spintos, vaikiškos kėdutės ir staliukai 

edukacinei erdvei; maisto dalinimo 

stalus valgyklai 

 

I. Orlova II pusmetis Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose 

3.2. Minkštą inventorių: 

darbo aprangą virtuvės 

darbuotojoms, 

vaikų pramoginius, tautinius rūbelius 

I, II 

pusmečiai 

3.3. Virtuvės ir valgyklos įrangą, 

inventorių –  

daržovių pjaustymo mašina 

 

 

I pusmetis 

3.4. Sporto inventorių  II pusmetis 

3.5. Muzikos inventorių I pusmetis 

3.6. Medicinos inventorių II pusmetis 

3.7.  Atnaujinti vaikų žaidimo aikšteles 

darželio teritorijoje – 

atnaujinti 4 smėlio dėžes ir 

suoliukus, sumontuoti 1 naują smėlio 

dėžę su dangčiu apsaugai nuo taršos 

lopšelio žaidimų aikštelėje 

I. Orlova  

 

I pusmetis 

3.8. Aprūpinti grupes ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam ugdymui 

reikalingomis priemonėmis 

L. I. Navardauskienė Pagal 

sąmatą 

3.9. Įsigyti dviračių stovą I.Orlova II pusmetis  

4. Užtikrinti bendruomenės narių saugumą 

4.1. Įsigyti darbo saugos priemones I. Orlova Du kartus 

per metus 

Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose 
4.2.  Vesti darbuotojų sveikatos ir saugos 

instruktažus 

4.3. Vykdyti įstaigos  teritorijoje esančių 

įrengimų, dangos techninę priežiūrą 

Grupių pedagogai, 

I. Orlova 

Kartą per 

savaitę, 

ketvirtį, 

metus 

 

 

4.4. Tobulinti kvalifikaciją kursuose, 

seminaruose 

Vadovai,  

pedagogai 

Pagal planą 
 

 

 

 

V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI 

 

14. Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai bei direkciniai pasitarimai: 

14.1. Lopšelio-darželio tarybos 
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Eil.Nr. Posėdžio tema Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminai 

1. 1. Lopšelio-darželio tarybos veiklos ataskaita už 2017 m. 

Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ veiklos plano 2018 m. 

projekto pristatymas ir aptarimas. 

2017 m. mokinio krepšelio lėšų įsisavinimas. 

Numatomų 2018 m. sveikatos renginių aptarimas. 

2017 m. plačiojo audito rezultatų aptarimas. 

Lopšelio-

darželio 

tarybos 

pirmininkė 

Sausis 

2. 2. Įstaigos darbas 2018 m. vasaros laikotarpiu. 

Numatomų remonto darbų įstaigos nedarbo laikotarpiu 

aptarimas. 

Šeimos sveikatos ir sporto renginio „Su šeima sportuot 

smagu“ organizacinių klausimų aptarimas.  

Giluminio audito rezultatų aptarimas. 

Gegužė 

 

3. 3. Įstaigos veiklos plano 2019 metų projekto svarstymas.  

Įstaigos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programos 2019-2020 m. projekto svarstymas. 

Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ strateginio veiklos plano 

pristatymas ir aptarimas. 

Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 2019 m. projekto 

svarstymas.  

Gruodis  

 

 

 

14.2. Mokytojų tarybos 

Eil.Nr. Posėdžio tema Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminai 

1. 1. Ekologinio sąmoningumo ugdymas puoselėjant 

bendruomenės dvasingumą. 

G. Žmuidienė, 

Mokytojų 

tarybos 

pirmininkė  

Gegužė 

2. 2. Edukacinės aplinkos kūrimas siekiant kiekvieno vaiko 

individualios pažangos. 

Gruodis 

 

14.3. Metodinių susirinkimų 

Eil.Nr. Tema Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminai 

1. 1. Ekologinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje.  L. I. 

Navardauskienė, 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė  

Balandis 

2. 2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių savybių ugdymas 

įgyvendinant fizinio aktyvumo optimizavimo ir sveikatos 

mokymo programas. 

Lapkritis 

 

14.4. Direkcinių pasitarimų 

Eil.Nr. Posėdžio tema Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminai 

1. 1. 2018 m. įstaigai skirtų asignavimų aptarimas, prioritetų 

materialinei įstaigos bazei gerinti nustatymas.  

G. Žmuidienė, 

direktorė 

Sausis 

2. 2. Įstaigos darbo vasaros laikotarpiu klausimų aptarimas. kovas 

3. 3. 2018 m. I pusmečio nebiudžetinių ir biudžetinių lėšų 

ugdymo sąlygoms gerinti panaudojimo aptarimas. 

Gegužė 

4. 4. Įstaigos pasirengimas 2018-2019 mokslo metams.  Rugpjūtis 

5. 5. 2018 metų įstaigos veiklos plano refleksija.  Gruodis 
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VI. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

15. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai įstaigos veiklos pokyčiai: 

15.1. Užtikrinta ugdymo paslaugų kokybė ir prieinamumas. 

15.2. Sustiprės vietos bendruomenės vaidmuo teikiant kokybiškas ugdymo paslaugas, kuriant 

įstaigos kultūrą.  

15.3. Sustiprės šeimos pasitikėjimas instituciniu ugdymu.  

15.4. Ugdymo procesą organizuos aukštos kompetencijos auklėtojai, siekiantys individualios 

kiekvieno vaiko pažangos. 

15.5. Informacijos laiku pateikimas visuomenei apie įstaigos veiklą, funkcijas, struktūrą, teikiamas 

paslaugas įstaigos internetinėje svetainėje.  

15.6. Modernizuota ugdymo ir ugdymosi erdvė, tenkinanti ugdytinių saviraiškos poreikius. 

15.7. Taikomas „Visos mokyklos“ metodas puoselėjant sveikos gyvensenos idėjas. 

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

16. Programai įgyvendinti bus skiriama 290,2 tūkst. € savivaldybės biudžeto ir 164,0 tūkst. € 

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio ir ikimokyklinuko krepšelių) lėšų. 

17. Dalis programos bus finansuojama iš gautų tėvų įmokų lėšų (85,3,0 tūkst. €), patalpų suteikimo 

paslaugos (1,8 tūkst. €) ir rėmėjų lėšų (4,6 tūkst. €).  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas.  

19. Priežiūrą vykdys direktorius. 

20. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar steigėjo 

įgaliotai institucijai. 

____________________________ 
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PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“  

direktoriaus 2018 m. sausio     d. įsakymu Nr. V-  

1 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“ PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO PROGRAMA 2018 METAMS 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Mokytojo 

vardas, pavardė 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaro tema 

 

 

Laikas 

Įstaiga, 

institucija, 

organizuojanti 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

1. Genovaitė 

Žmuidienė 

Ekologinių pradmenų formavimas 

ikimokykliniame amžiuje 

2018-04-11,13 KU TSI 

Motyvacinių IKT priemonių panaudojimas 

vaikų sveikatos, socialinių, komunikacinių, 

meninių, bei pažintinių gebėjimų ugdymuisi  

2018-04 KPŠKC 

Elektroninis dienynas – pagalba pedagogui 

rengiant ugdymo planus bei dokumentuojant 

ugdymo rezultatus 

I-II pusm. KPŠKC 

Vadybiniai sprendimai įsivertinant 

ikimokyklinės įstaigos veiklą 

II pusm. KPŠKC 

1. 2. Loreta-Ilona 

Navardauskienė 

Elektroninis dienynas – pagalba pedagogui 

rengiant ugdymo planus bei dokumentuojant 

ugdymo rezultatus 

I-II pusm. KPŠKC 

Ekologinių pradmenų formavimas 

ikimokykliniame amžiuje 

2018-04-11,13 KU TSI 

Darželio vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas, matavimas ir fiksavimas 

I pusm. KPŠKC 

Iškalbos raštingumas ir sakytinių kalbų 

valdymas 

I-II pusm. KPŠKC 

Vaiko teisių apsauga ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje: praktiniai patarimai, atvejų analizė   

I pusm. KPŠKC 

2. 3. Alma 

Kontrimienė 

Muzikos ir judesio terapijos svarba 

sėkmingam vaiko vystymuisi 

I pusm. KPŠKC 

Šiuolaikiška muzikos pamoka – inovatyvūs 

mokymo(si) metodai 

I pusm. KPŠKC 

Informacinių technologijų panaudojimas 

muzikos pamokoje. Kompiuterinės 

programos Magic Music Maker taikymas 

muzikinio ugdymo procese 

2018-10 KPŠKC 

Senovinių kalendorių rudens švenčių 

organizavimas nuo Ganiavos pabaigos iki 

Šv. Kalėdų 

2018-11 KPŠKC 

Muzikiniai žaidimai ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo procese 

II pusm. KPŠKC 

Muzikos ir vaizdų koregavimo programų 

taikymas ikimokyklinio ugdymo veiklose 

II pusm. KPŠKC 
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3. 4. Zita Puidokienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų pykčio priepuoliai ir jų valdymas 2018-03-6 KU TSI 

Ankstyvasis kalbos ugdymas žaidybine 

veikla  

2018-03-15,17 KU TSI 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama“ 

I pusm. KPŠKC 

Netradicinių ugdomųjų priemonių 

pritaikymas ankstyvajame vaikų amžiuje 

I pusm. KPŠKC 

Jausmų labirintai. Vaiko emocijų ir 

netinkamo elgesio valdymas 

II pusm. KPŠKC 

Ankstyvojo amžiaus vaikų  ugdymo įvairovė 

ir jos skatinimas 

II pusm. KPŠKC 

4. 5. Ona 

Šarkauskienė 

Kūrybiškumo ugdymas panaudojant 

vaizduotės galią 

2018-03-2 KU TSI 

Vaiko bejėgiškumo ir motyvacijos sąsajos: 

praktiški patarimai tėvams ir mokytojams 

2018-04-16 KU TSI 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninių 

gebėjimų raida ir kūrybiškumo ugdymo(si) 

ypatumai 

II pusm. KPŠKC 

Savigarbos formavimas(is) ir palaikymas 

pedagogo profesinėje veikloje 

II pusm. KPŠKC 

5. 6. Audronė 

Vilienė 

 

Vaikų pykčio priepuoliai ir jų valdymas 2018-03-6 KU TSI 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama“ 

I pusm. KPŠKC 

Netradicinių ugdomųjų priemonių 

pritaikymas ankstyvajame vaikų amžiuje 

2018-11 KPŠKC 

6. 7. Lina Tekoriūtė Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama“ 

I pusm. KPŠKC 

Meno terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams 

I pusm. KPŠKC 

Meno terapijos taikymas, panaudojant 

inovatyvius mokymo metodus bei 

priemones, ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje 

I-II pusm. KPŠKC 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymasis 

skaityti 

II pusm. KPŠKC 

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas 

dalyvaujant eTwinning projektuose 

2018-03-20 KU TSI 

Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas(-is) 2018-03-1 KU TSI 

8. Danutė 

Vizbarienė 

Kaip auklėtojui kalbėtis su ugdytinio tėvais 2018-03-5 KU TSI  

Meno terapijos taikymas, panaudojant 

inovatyvius mokymo metodus bei 

priemones, ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje 

I-II pusm. KPŠKC 

Laisvės ir ribų problematika pirmajame 

septynmetyje 

I-II pusm. KPŠKC 

9. Loreta 

Staržinskienė 

Kaip auklėtojui kalbėtis su ugdytinio tėvais 2018-03-5 KU TSI  

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama“ 

I pusm. KPŠKC 

Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų ir II pusm. KPŠKC 
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girdėtų 

Kaip auklėtojui kalbėtis su ugdytinio tėvais 2018-02-05 KU TSI 

Efektyvaus ir kokybiško bendradarbiavimo 

su tėvais kūrimas ugdymo įstaigose 

2018-03-19 KU TSI 

10. Daiva 

Vasiliauskienė 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama“ 

I pusm. KPŠKC 

Elgesio korekcijos galimybės vaikystėje, 

naudojant vaiko socialinę patirtį 

II pusm. KPŠKC 

Vaikų pykčio priepuoliai ir jų valdymas 2018-03-6 KU TSI 

Vaiko bejėgiškumo ir motyvacijos sąsajos: 

praktiški patarimai tėvams ir mokytojams 

2018-04-16 KU TSI 

11. Loreta 

Nausėdienė 

Vaikų pykčio priepuoliai ir jų valdymas 2018-03-6 KU TSI 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir 

kaip koreguoti jų netinkamą elgesį 

I-II pusm. KPŠKC 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 

skatinimas 

I pusm. KPŠKC 

Efektyvaus ir kokybiško bendradarbiavimo 

su tėvais kūrimas ugdymo įstaigose 

2018-03-19 KU TSI 

12. Rita 

Rimkuvienė 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 

skatinimas 

I pusm. KPŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija I pusm. KPŠKC 

eTwinning: nuo registracijos iki projekto II pusmetis KPŠKC 

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas 

dalyvaujant eTwinning projektuose 

2018-03-20 KU TSI 

Ugdomosios veiklos organizavimas 

Klaipėdos miesto senamiestyje 

2018-04-24 KU TSI 

13. Violeta 

Malakauskienė 

Efektyvaus ir kokybiško bendradarbiavimo 

su tėvais kūrimas ugdymo įstaigose 

2018-03-19 KU TSI 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 

skatinimas 

I pusm. KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir 

kaip koreguoti jų netinkamą elgesį 

I-II pusm. KPŠKC 

Motyvacinės priemonės ir metodai, dirbant 

su hiperaktyviais vaikais 

2018-02-06 KU TSI 

14. Nijolė 

Zimantienė 

Kaip auklėtojui kalbėtis su ugdytinio tėvais 2018-03-5 KU TSI  

Vaiko ugdymas kūrybinėje erdvėje 2018-03-20 KU TSI 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybingumo ugdymas netradicinėmis 

priemonėmis 

I pusm. KPŠKC 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 

skatinimas 

I pusm. KPŠKC 

15. Laima 

Jakubkienė 

Žodžio galia. Klausimai, kurie padeda 

efektyviai spręsti problemas 

I pusm. KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama“ 

I pusm. KPŠKC 

Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų ir 

girdėtų 

II pusm. KPŠKC 

Kaip auklėtojui kalbėtis su ugdytinio tėvais 2018-02-05 KU TSI 

Efektyvaus ir kokybiško bendradarbiavimo 2018-03-19 KU TSI 
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su tėvais kūrimas ugdymo įstaigose 

16. Dalia Vaitkienė Vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimą, 

ugdymo galimybės 

2018-04 KPŠKC  

Vaiko teisių apsauga ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje: praktiniai patarimai, atvejų analizė   

I pusm. KPŠKC 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 

skatinimas 

I pusm. KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir 

kaip koreguoti jų netinkamą elgesį 

I-II pusm. KPŠKC 

17. Zina 

Povilaitienė 

Efektyvaus ir kokybiško bendradarbiavimo 

su tėvais kūrimas ugdymo įstaigose 

2018-03-19 KU TSI 

Turiningas, kūrybiškas ir įdomus 

pasirengimas mokyklai 

2018-03 KPŠKC 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymasis 

skaityti 

II pusm. KPŠKC 

18. Eglė Arnašienė Vaikų pykčio priepuoliai ir jų valdymas 2018-03-6 KU TSI 

Meno terapijos taikymas, panaudojant 

inovatyvius mokymo metodus bei 

priemones, ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje 

I-II pusm. KPŠKC 

Jausmų labirintai. Vaiko emocijų ir 

netinkamo elgesio valdymas 

II pusm. KPŠKC 

Ankstyvojo amžiaus vaikų  ugdymo įvairovė 

ir jos skatinimas 

II pusm. KPŠKC 

19. Jūratė Žilevičė 

 

 

Motyvacinės priemonės ir metodai, dirbant 

su hiperaktyviais vaikais 

2018-03-6 KU TSI 

Vaikų pykčio priepuoliai ir jų valdymas 2018-03-6 KU TSI 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 

skatinimas 

I pusm. KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir 

kaip koreguoti jų netinkamą elgesį 

I-II pusm. KPŠKC 

20 Inga 

Mardosienė 

Vaiko ugdymas kūrybinėje erdvėje 2018-03-20 KU TSI 

Vaiko teisių apsauga ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje: praktiniai patarimai, atvejų analizė   

I pusm. KPŠKC 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 

skatinimas 

I pusm. KPŠKC 

Meno terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams 

I pusm. KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir 

kaip koreguoti jų netinkamą elgesį 

I-II pusm. KPŠKC 

Vaikų meninis skaitymas ir vertinimo 

kriterijai 

I-II pusm. KPŠKC 

7. 21. Jekaterina 

Simpukienė 

Kurti žaidžiant 2018-06 KPŠKC  

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 

skatinimas 

I pusm. KPŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija I pusm. KPŠKC 

Meno terapija ikimokyklinio amžiaus I pusm. KPŠKC 
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vaikams 

22. Simona 

Fedenko  

Emocinio intelekto ugdymas I pusm. KPŠKC 

Hyperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 

sprendimo būdai 

I pusm. KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama“ 

I pusm. KPŠKC 

Ikimokyklinuko emocinio imuniteto 

lavinimas 

I pusm. KPŠKC 

 

 

 

___________________________ 


