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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“  

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ veiklos planas 2020 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 2020 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-52.  

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 centras – KU TSC, 

informacinės komunikacinės technologijos – IKT, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

perspektyvinė atestacijos programa – MPMSPAP, Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa – 

MKTP, ESFA – Europos socialinio fondo agentūra, lopšelio-darželio tarybos – l.-d. tarybos. 

 

II. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2019 metų įstaigos veiklos planą buvo siekiama užtikrinti ugdytiniams 

aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškelti du 

metų veiklos tikslai: 1) užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į darnų vaiko vystymą(si), 2) kurti 

sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką. Numatytos priemonės 

penkių svarbiausių  uždavinių įgyvendinimui. 

6.1. Sistemingai ir kryptingai įgyvendinamas pirmasis uždavinys – tobulinti ugdymo 

paslaugų kokybę, atliepiančią įstaigos bendruomenės poreikius ir lūkesčius. 

Įstaigos veiklos planavimo sistema, numatanti ilgalaikį ir trumpalaikį planavimą, sudarė 

prielaidas efektyviam įstaigos funkcionavimui bei užtikrino sistemingo, kryptingo, kokybiško 

ugdymo proceso organizavimą. Veiklos planavimo kokybė patobulinta įdiegus elektroninio dienyno 

sistemą „Mūsų darželis“: parengti ilgalaikiai (metiniai) ir trumpalaikiai (savaitiniai) grupių ir 

specialistų ugdymo planai, žymėtas vaikų lankomumas, rengti vaikų lankomumo apskaitos 

žiniaraščiai, atliktas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. Dokumentai archyvuoti elektroninėje 

laikmenoje.  
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Sėkmingai įgyvendintos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programos bei neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programos „Mažoji 

laboratorija“, kurių turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi, visapusišką vaiko tobulėjimą, 

individualią kiekvieno vaiko pažangą. Atnaujintos Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 

ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo 

optimizavimo programos. Aktyviai dalyvauta Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 

projekte „Sveika mokykla“ ir įgyvendinta įstaigos sveikatos stiprinimo programa „Sveikos 

gyvensenos kultūra nuo mažens“.  

Įstaiga dalyvauja vaisių  bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ir švietimo įstaigose 

programose.  

Lopšelyje-darželyje sukurta edukacinė aplinka užtikrina vaiko saugumą, tausoja sveikatą, 

skatina saviraišką. Tai leido pagerinti ugdymo proceso kokybę, plėtoti ir tobulinti ikimokyklinio ir 

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

2019 m. ikimokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 174 ugdytiniams. Įstaigoje veikė 

10 grupių: 2 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio amžiaus. 2019 metais mokesčio už 

maitinimą 50% lengvata buvo taikoma 16 šeimų. Logopedo pagalba buvo teikiama 45 ugdytiniams. 

2019 m. I pusmetį įstaigoje buvo teikiama ir psichologo pagalba bei konsultacijos ugdytiniams, 

pedagogams, tėvams. Lopšelyje-darželyje organizuojamas tėvų inicijuotas papildomas vaikų 

ugdymas: sportiniai šokiai, mažasis krepšinis ir užsienio (anglų) kalbos mokymas. 

Lopšelio-darželio bendruomenė – nuolat besimokanti, tobulinanti savo profesinę 

kvalifikaciją bendruomenė. Aukšta įstaigos pedagogų ir vadovų kompetencija: 2 magistrai, 7 

mokytojai metodininkai, 10 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai, 1 mokytojui nesuteikta kvalifikacinė 

kategorija. 2019 m. įstaigos pedagogai tobulino kvalifikaciją kursuose, seminaruose (vidutiniškai 5 

dienas kiekvienas pedagogas): vadovai – 95 val., pedagogai – 564 val., nepedagoginis personalas – 

50 valandų. Pedagogai kryptingai ir nuosekliai tobulino kvalifikaciją šiose veiklos srityse: švietimo 

įstaigų vadyba, ugdymo kokybės tobulinimas, informacinės sistemos (el. dienyno) „Mūsų darželis“ 

diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas, krizių 

valdymas, bendradarbiavimas su tėvais, turizmo renginių organizavimas, vaikų pažangos 

matavimas, specialioji pedagogika ir specialioji psichologija, vaikų sveikatos palaikymas ir 

stiprinimas ir kt. Kursų, seminarų, mokymų medžiaga buvo pristatyta ir aptarta mokytojų tarybos 

posėdžiuose bei metodiniuose susirinkimuose.   

Didelis dėmesys buvo skiriamas palankių sąlygų pedagogų profesinių kompetencijų 

plėtojimui bei pedagogų gerosios patirties sklaidai: pravestos 6 atviros veiklos, parengta 12 

pranešimų ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stiprinimo, pozityvaus elgesio skatinimo, 

bendravimo kultūros, emocinio saugumo, kokybiško ugdymo organizavimo, darželio ir šeimos 

partnerystės plėtojimo, fizinės ir socialinės vaiko brandos mokyklai, priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo ir kt. klausimais. 2019 metais parengta ir pristatyta ugdytojams 10 stendinių 

pranešimų, 4 informaciniai lankstinukai įvairiomis vaikų ugdymo ir sveikatinimo temomis. 

Įstaigos pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi kvalifikaciniuose renginiuose, 

konferencijose, kursuose, seminaruose (113 dienų). Praktikoje pedagogai taikė kūrybiškumo 

ugdymo metodus, diegė inovacijas, IKT 

Nuolatinis darbuotojų profesinis tobulėjimas pozityviai įtakojo ugdymo turinio kaitą ir 

darbo kokybę. 

Savivaldos institucijos aktyviai padėjo spręsti aktualius ugdymo kokybės gerinimo, darbo 

ir poilsio sąlygų kūrimo, įstaigos funkcionavimo klausimus. 2019 m. buvo organizuoti 6 lopšelio-

darželio tarybos, 5 Darbo tarybos, 4 Tėvų tarybos, 4 Mokytojų tarybos, 3 Metodinės tarybos, 5 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, 3 metodiniai susirinkimai. Sėkmingai plėtoti metodinę veiklą ir 

kūrybiškai organizuoti įstaigos bendruomenės kultūrinį gyvenimą padėjo efektyvi kūrybinių darbo 

grupių veikla ir glaudus bendradarbiavimas su savivaldos institucijomis, administracija.  

2019 metais įstaigos pedagogai, glaudžiai bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais, 

praturtino ugdymo procesą įvairiais renginiais ir veiklomis. Tėvai aktyviai dalyvavo ugdymo 



 

 

 

3 

 

procese, rengė ir įgyvendino grupių projektus, padėjo organizuoti šventes, išvykas, akcijas ir kt. 

Kūrybiškai organizuotos projektinės savaitės ir bendri su šeima renginiai, akcijos: sveikos 

gyvensenos ugdymo („Svečiuose pas indėnus“, „Šviesoforo ryškios spalvos“; „Aš bėgu – 2019“, 

„Pamoka lauke“), meilės gimtajam kraštui puoselėjimo („Paukščiai ant sparnų pavasarį neša“, 

„Nykštukai pasakų šalyje“), meninio ugdymo („Rieda margučiai, džiaugias vaikučiai“, „Bėga 

vaikystė linksma“; „Sveikas, darželi mielas“, „Rudenėli, labas tau...“, „Obuolių pasaka“), 

bendruomeniškumo ryšius stiprinančios gerumo akcijos („Padėkime beglobiams gyvūnams, 

gyvenantiems gyvūnų prieglaudoje „Būk mano draugas“, „Aš gėlytę pasodinsiu ir darželį 

padabinsiu“, „Pyrago diena“), pilietiškumo akcijos („Lietuva, Lietuva – Tu šalele mylima“, 

„Atmintis gyva, nes liudija“), veiksmo savaitė BE PATYČIŲ „Žaisk ir draugauk“, sportinės 

pramogos („Kaip kiaušinis rieda saulė“, „Kiškio Piškio nuotykiai gatvėje“) ir kt. Organizuota 11 

ugdytinių ir ugdytojų kūrybinių darbų parodų.  

Siekiant tobulinti įstaigos veiklą, atliktas įstaigos veiklos įsivertinimas, pedagoginės veiklos 

refleksija, ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. 2019 metų lapkričio mėnesį atliktas platusis 

vidaus auditas. Pagal gautus plačiojo įsivertinimo rezultatus 5 vertinimo sritys ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos kultūra (3, 3); vaiko ugdymas ir ugdymasis(3,4), vaiko ugdymosi pasiekimai( 

3,3), parama ir pagalba vaikui, šeimai(3,4), IMU valdymas(3,4) atitinka III vertinimo lygį. 

Geriausiai įvertinti šie rodikliai: tradicijos (3,7), įvaizdžio kūrimo kultūra (3.6), bendravimas ir 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (3.6), programų atitiktis valstybės nustatytiems 

kriterijams (3.6), programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams (3.6), metodinė 

pagalba planavimui(3.6), vaiko daromos pažangos vertinimo sistema(3.6), vaiko teisių 

atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose (3.6), vaiko teisių garantavimas mokyklose (3.6), 

planavimo procedūros (3.6), silpniau vertintos sritys: programų tarpusavio dermė (2,7), auklėtojų ir 

tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant (2,9), patalpų naudojimas (2.6). 

2019 m. įstaigoje atliktas tyrimas ,,Veiksniai, sąlygojantys ugdymo kokybę“. Tėvų ir 

pedagogų anketinės apklausos rezultatų analizė pristatyta lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 

bendruomenei. 

Kryptingai organizuota įstaigos Šeimos sveikatos centro veikla, kuri buvo 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. 

2019 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. 

2019 metais lopšelis-darželis „Želmenėlis“ aktyviai dalyvavo tarptautiniuose bei miesto 

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

(organizuota apie 10 sveikatos ir sporto renginių), Regbio plėtros „Susipažink. Žaisk. Pasilik“ 

(dalyvavo 18 priešmokyklinukų, organizuoti 3 sportiniai renginiai bei varžybos), vaikų socialinių 

įgūdžių ugdymo „Zipio draugai“ (dalyvavo 36 priešmokyklinukai, organizuoti 2 ankstyvosios 

prevencijos renginiai), Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Susipažinkime su sporto 

šakomis“, (organizuoti 3 renginiai), ,,Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ (dalyvavo 18 

priešmokyklinukų. Organizuotos 2 išvykos, 1 akcija, 2 parodos ir kt.), Klaipėdos miesto 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, projekte 

,,Pažink gimtąjį miestą“.  Projektinės veiklos plėtojimas motyvavo pedagogus profesiniam 

tobulėjimui, kūrybingumui ir atsinaujinimui.  

Sėkmingai tęsiamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Organizuoti bendri metodiniai, 

sveikatinimo, sporto, kultūriniai renginiai, kūrybinių darbų parodos su Klaipėdos lopšeliais-
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darželiais „Puriena“, „Žuvėdra“, Regos ugdymo centru, J. Kačinsko muzikos, ,,Gilijos“ pradine 

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

centru (toliau KU TSC), Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru (toliau KPŠKC), 

Klaipėdos valstybine kolegija (toliau KVK). Veiklos su socialiniais partneriais kryptys: gerosios 

patirties sklaida ugdymo ir sveikatinimo klausimais (3), bendri kultūriniai ir sportiniai renginiai su 

ugdytiniais (4), kūrybinių darbų parodų organizavimas (3). Įstaigos, šeimos ir mokyklos 

partnerystės plėtojimas rengiant vaiką mokyklai ir atgalinio ryšio palaikymas aptariant buvusių 

ugdytinių pasiekimus (2). Jungtinės veiklos dėka pedagogų bendruomenė gilino metodines žinias, 

dalinosi gerąja darbo patirtimi, praktiniame darbe su vaikais taikomomis inovacijomis. L.-d. 

„Želmenėlis“ ugdytiniai, dalyvaudami bendruose renginiuose, kaupė socialinę ir emocinę patirtį. 

Siekiant reprezentuoti įstaigą bei teikiamų paslaugų įvairovę, aktuali, savalaikė informacija 

ugdytojams ir visuomenei talpinama internetinėje svetainėje www.zelmenelisklaipėda.lt. 

Tai rodo, kad vyko pokyčiai, teikiant kokybiškas ugdymo paslaugas, įgyvendinant 

lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2019 metų veiklos planą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

bei neformaliojo vaikų švietimo programas.  

6.2. Pasiekti antrojo uždavinio – vykdyti pedagoginę stebėseną, orientuotą į vaiko 

pasiekimus ir pažangą, įstaigos ugdymo kokybės tobulinimą ir nuolatinės kaitos procesus 

kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

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

situacijos analizė, įvertinti pokyčiai, ugdymo rezultatai. Buvo vykdoma pasitikėjimu ir pagarba 

paremta pedagoginio proceso stebėsena, kuria siekiama įvertinti pedagogų veiklos rezultatus, 

analizuoti ir vertinti ugdymo proceso kaitą, gerinti ugdymo kokybę.  

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. 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas fiksuotas elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“. Atlikus 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų analizę, galima teigti, kad vaikai padarė pažangą visose 

srityse. Stipriosios ikimokyklinio amžiaus grupių vaikų ugdymosi pasiekimų sritys: 1. Kasdienio 

gyvenimo įgūdžiai. 2. Fizinis aktyvumas, 10. Aplinkos pažinimas. 18. Mokėjimas mokytis. Sunkiau 

pasiekti pažangą pavyksta šiose vaikų ugdymosi ir pasiekimų srityse: 4. Savireguliacija ir 

savikontrolė. 9. Rašytinė kalba. 14. Iniciatyvumas ir atkaklumas. Pasiektas aukštas ugdytinių 

brandumo mokyklai lygis. 36 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, 

mokslo ir mokslo ministerijos teisės aktais, LR darbo kodeksu, LR valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir kitais naujausiais, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

reglamentuojančiais dokumentais parengta: lopšelio-darželio „Želmenėlis“ strateginis veiklos 

2020–2022 planas, 2019 m. civilinės saugos, 2019 m. Įstaigos veiklos planai. Parengti vidaus tvarką 

reglamentuojantys tvarkos aprašai: Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ Vidaus ir darbo 

tvarkos taisyklės, Bendruomenės narių elgesio ir etikos normos, Darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistema, Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, logopedo, meninio 

ugdymo mokytojo ir neformaliojo ugdymo mokytojo, Netiesioginio darbo su vaikais nustatymo 

tvarkos aprašas, Vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo 

tvarkos aprašas ir kt. 

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 –  tobulinti sveikatos stiprinimo 

procesus ir veiklos įsivertinimą įstaigoje.  

http://www.zelmenelisklaipėda.lt/
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Įstaigoje puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos, kuriama sveika ir saugi aplinka, 

atliepianti įstaigos bendruomenės poreikius. Įgyvendinama Sveikatos stiprinimo programą „Sveikos 

gyvensenos kultūra nuo mažens“ 2019–2023 m., kuria siekiama stiprinti vaikų sveikatą, formuoti 

vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti į vaiko sveikatą ir saugumą orientuotą aplinką. 2019 m. 

pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas penkeriems metams. Įstaigos 

pedagogai dalinosi gerąja patirtimi Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto 

svetainėje http://www.smlpc.lt/lt/vaikų: veiklos aprašas „Grūdinimosi žiemą receptai“, Sveikos 

gyvensenos ugdymo projektas ,,Atpažink jausmus“.  

Įgyvendinta 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 ugdymosi (gabių, atotolio bei socialinės 

atskirties šeimose augančių) vaikų poreikius. Puikių rezultatų pasiekta įgyvendinant Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programas. Fizinio aktyvumo optimizavimas glaudžiai 

siejasi su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  programomis, kurių vienas iš tikslų − formuoti 

teigiamą nuostatą sveikam, aktyviam gyvenimo būdui, vystyti bendruomeniškus vaikų ir ugdytojų 

santykius.  

Parengti ir sėkmingai įgyvendinti įstaigos ilgalaikiai sveikatinimo ir kalbos ugdymo bei 

teminiai sveikos gyvensenos ugdymo grupių projektai.  

Puoselėdami 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 

grupių 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: pasaulinėje akcijoje „Pamoka lauke“, 

miesto ikimokyklinių įstaigų sveikatos ir sporto šventėje prie jūros „Draugystės krantas“, Klaipėdos 

vyriausiojo policijos komisariato organizuotame konkurse „2019 m. saugiausia ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga“, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuotame kūrybinių darbų 

konkurse „Ankštinukas“,  nekontaktinio ,,TAG“ regbio mini varžybose, piešinių konkurse 

Klaipėdos universitete ,,Teisė būti sveikam ir laimingam“ bei kituose renginiuose. 

2019 m. įstaigos ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą buvo paskatinti įvairių 

sveikatos ir sporto renginių organizatorių padėkos raštais ir diplomais.  

Įstaigos vadovai, pedagoginis ir nepedagoginis personalas, kryptingai tobulino 

kvalifikaciją kursuose ir seminaruose sveikos gyvensenos ugdymo klausimais. Sveikos gyvensenos 

ugdymas – prioritetinė įstaigos veiklos sritis. Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos posėdžiuose, 

metodiniuose susirinkimuose, ugdytinių tėvų susirinkimuose sistemingai aptariami grupių sveikos 

gyvensenos projektų rezultatai, numatomos vaikų sveikatos gerinimo priemonės.  

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

gyvensenos sampratą, pasiekti geri rezultatai, kurie leido įgyvendinti 2019 metų prioritetinį sveikos 

gyvensenos ugdymo uždavinį.  

6.4. Sistemingai ir kryptingai įgyvendintas ketvirtas uždavinys – puoselėti gerus įstaigos 

bendruomenės narių santykius ugdant vaiko saviraišką ir kūrybiškumą. 

2019 metais siekiant ugdyti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą buvo organizuota 25 

tradiciniai ir netradiciniai renginiai: įgyvendinami meniniai, tautiniai, doriniai ir kt. įstaigos 

projektai, organizuojamos vaikų kūrybinės raiškos teminės savaitės, šventės, pramogos, vakaronės, 

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

gebėjimai bei patirtys.  

2019 m. įstaigos ugdytiniai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose, šalies, miesto renginiuose, 

projektuose, konkursuose bei piešinių parodose: „Vaidinimų kraitelė 19“, „Atverkim duris į 

http://www.smlpc.lt/lt/vaikų
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muzikos pasaulį“, „100 vilties miesto darbų Lietuvai“, „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“ 

respublikinė švietimo įstaigų projektų paroda „Projektų mugė“, Klaipėdos miesto ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų šventiniame koncerte „Vaikų muzikinės išdaigos“, skirtame Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, ikimokyklinio ugdymo ugdytinių piešinių 

ekspozicijoje Klaipėdos miesto Pempininkų bibliotekos vaikų centre „Gerviukas“ tema „Vasaros 

nuotykiai ir įspūdžiai“, ,,Vaikystės paveikslėliai“, tarptautiniame projekte „Draugystės pynė“, 

pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginyje 

„Vaikų muzikinės išdaigos“ ir kt. Ugdytinių darbai eksponuoti Klaipėdos miesto vaikų ligoninės 

kūrybinių darbų parodoje ,,Saulutė beldžiasi į žemę“, „Mano piešinyje gyvena Lietuva“, 

„Kalėdinis sapnas“, „Metų laikai“, Lietuvos kartografų draugijos B. Petchenik vardo vaikų 

žemėlapio konkurse ,,Mums patinka žemėlapiai“, keramikos darbų parodoje „Keramikų 

pavasaris. Gyvūnas iš praeities“, Klaipėdos apskr. vyr. policijos komisariato piešinių konkurse 

,,Ginti, saugoti, padėti“ ir kt.  

Plėtojant vaikų socialines, komunikavimo ir pažintines kompetencijas, buvo vykdomos 

edukacinės veiklos. Organizuota 30 edukacinių renginių vaikams Mažosios Lietuvos istorijos 

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

galerijoje, Klaipėdos lėlių teatre, Palangos zoologijos sode ir kt. 

2019 metais įstaigos ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose 

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

konkursuose, akcijose yra apdovanoti Lietuvos olimpinės akademijos prezidento Artūro Poviliūno, 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės, Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos miesto policijos komisariato viršininko, Klaipėdos miesto 

lengvosios atletikos mokyklos, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ir kitų organizatorių 

padėkos raštais ir vardiniais diplomais.  

2019 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 – kurti pozityvią emocinę aplinką įstaigos 

bendruomenės sveikatos ir gerovės palaikymui. 

2019 metais įstaigai buvo skirta 333,9 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų: darbo 

užmokesčiui – 306,1 tūkst. eurų. Skirtos biudžetinės lėšos tikslingai panaudotos įstaigos 

materialinei bazei gerinti. 2019 metais gautos 2 proc. paramos ir rėmėjų lėšos sudarė 4,9 tūkst. eurų, 

kurios panaudotos lopšelio-darželio vidaus patalpų remontui, išmaniosioms priemonėms ir 

inventoriui įsigyti. 1,2 tūkst. eurų surinktų lėšų už patalpų suteikimo paslaugą buvo panaudotos 

ugdymo priemonėms įsigyti bei vidaus patalpų remonto darbams.  

2019 m. įstaigai iš SB lėšų buvo skirta 5,0 tūkst. eurų palangių remontui: sumontuotos 

naujos palangės galerijose, sporto salėje ir kitose vidaus patalpose. Savivaldybės lėšomis atlikti 

nuotekų vamzdyno remonto darbai: dviejose grupėse pakeistas nuotekų stovas, išremontuotos    

„Balionėlių“ ir „Liūtukų“ grupių nišos.  

2019 metais SB lėšomis buvo baigti gerbūvio darbai darželio teritorijoje: naujomis 

trinkelėmis iškloti visi takeliai ir erdvės, skirtos vaikų poilsiui ir aktyviai fizinei veiklai, nupjauti 

pažeisti, pavojingi vaikų saugumui medžiai, o vietoj jų atsodinti nauji želdiniai (medžiai ir krūmai).  

2019 m. įstaigai valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšų buvo skirta 164,8 tūkst. eurų, 

iš jų – 155,5 tūkst. eurų išmokėta pedagoginių darbuotojų atlyginimams. Iš valstybės biudžeto lėšų 

įsigyta: 1 daugiafunkcinis kopijavimo aparatas (1,8 tūkst. eurų).  

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

paslaugos), buvo racionaliai panaudotos gerinant įstaigos materialinę bazę. Įsigyti nauji baldai: 

spinta vitrina, 10 kėdžių mokytojams, 2 stalai (1,0 tūkst. eurų). Vaikų sveikatos palaikymui įrengta 

apsauga nuo taršos sveikatingumo takeliui, perdažyti suoliukai ir smėlio dėžės (0,4 tūkst. eurų). 

Atnaujintas minkštas inventorius: įsigyta darbo apranga, rankšluosčiai, patalynė (1,33 tūkst. eurų). 
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Įsigyta nauja virtuvės, valgyklos įranga: šaldiklis, šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, pramoninės 

indaplovės bei konvekcinės krosnelės priedai (0,7 tūkst. eurų), kiti virtuvės reikmenys (0,3 tūkst. 

eurų). Įsigyta raštinių prekių (0,6 tūkst. eurų), ugdymo procesui organizuoti reikiamų priemonių ir 

žaislų (2,5 tūkst. eurų). Apsirūpinta higienos priemonėmis (2,5 tūkst. eurų). Atlikti vidaus patalpų 

remonto darbai: „Šnekučių“ grupės remontas (5,3 tūkst. eurų), pakeistos sporto salės ir koridorių 

langų palangės (5,0 tūkst. eurų),   įrengta dušo kabina darbuotojams (0,2 tūkst. eurų), išremontuotas 

maisto sandėlis (0,2 tūkst. eurų), pakeista nusidėvėjusi „Liūtukų“ grupės bei Šeimos sveikatos 

centro grindų danga (0,7 tūkst. eurų), vidaus patalpų remontui atlikti įsigytos statybinės, elektros, 

santechnikos ir kt. medžiagos (2,1 tūkst. eurų). Teritorijos priežiūrai panaudota (0,7 tūkst. eurų). 

Įsigyti 2 nešiojami kompiuteriai, skeneris, daugiafunkcinis kopijavimo aparatas (2,7 tūkst. eurų), 

oro kondicionieriai muzikos salėje ir valgykloje (4,9 tūkst. eurų), įstaigos internetinės svetainės ir 

elektroninės sistemos „Mūsų darželis“ priežiūrai skirta (0,5 tūkst. eurų).  

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 8 darbo vietos. Įstaigos 

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

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių pedagogai ir ugdytiniai 4 planšetiniais 

kompiuteriais bei 13 nešiojamų kompiuterių, 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: 

sporto salės ir valgyklos grindų dangos remontas, pastato stogo šviestuvų atnaujinimas, galinių 

pastato sienų bei stogo apšiltinimas. Nepakako lėšų virtuvės įrangai atnaujinti (elektrinei plytai) ir 

nuotekų stovui pakeisti. Pagal higienos reikalavimus darželio teritorijoje būtina įrengti apsauginę 

dangą krepšinio ir žaidimų aikštelėje, kurioje įmontuotas sportinis įrenginys. Darželio vidaus 

kiemelyje esančiame „Vaikų žaidimų su vandeniu centre“ reikalingas lauko baseino kapitalinis 

remontas. Būtina spręsti klausimą dėl kondicionierių įrengimo ugdymo patalpose, nes šiltuoju metų 

laiku vidaus patalpų temperatūra gerokai viršija  higienos normų reikalavimus.  

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

pavyks gavus reikiamą finansavimą iš savivaldybės ir valstybės biudžetų. 

7. 2019 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG:  

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Ugdymo procesas įstaigoje orientuotas į  

vaiko prigimtinių ir saviraiškos poreikių 

tenkinimą bei sveikos gyvensenos įgūdžių 

stiprinimą. 

2. Demokratiškas valdymas ir bendruomenės  

narių bendradarbiavimo kultūra. 

3. Informacinės komunikacinės technologijos  

naudojamos ugdymo proceso tobulinimui ir 

paįvairinimui 

4. Kuriama jauki, saugi, estetiška lopšelio- 

darželio aplinka, skatinanti bendruomenės 

narius aktyviai įsitraukti į vykdomą veiklą, 

kartu siekti pozityvių pokyčių.  

5. Sistemingas ir reguliarus įstaigos veiklos  

1. Stokojama patirties ir žinių, siekiant vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi 

pažangos.  

2. Trūksta modernių edukacinių priemonių. 

3. Nepakankamas dalies pedagogų atvirumas  

naujovėms, iniciatyvumas. 

4. Reikalinga pastato išorės renovacija 
 

 

http://www.zelmenelisklaipeda.lt/
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įsivertinimas leidžia nustatyti įstaigos 

stipriąsias puses bei tobulintinus aspektus 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Tikslingas ir kryptingas mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas. 

2. Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ 

sistemos tobulinimas ir prieiga ugdytinių 

tėvams. 

3. Įgyvendinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas diegti 

naujoves (inovatyvius ugdymo modelius, 

kurti naujas inovatyvias ugdymo priemones, 

ieškoti galimybių ugdymą organizuoti lauko 

erdvėse ir kt.). 

4. Racionalus įstaigai skirtų lėšų 

panaudojimas modernizuojant įstaigos 

materialinę bazę. 

1. Nuolatinė įstaigos veiklą reglamentuojančių  

dokumentų kaita. 

2. 2. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi  

poreikių, skaičiaus didėjimas. 

3. 3. Nepakankamas finansavimas higienos normų  

saugos reikalavimams užtikrinti, vis atidedama 

pastato renovacija 

 

 

 

 

 

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. 2020 metų suformuluotas strateginis tikslas – sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo 

ugdymo ir neformaliojo švietimo kokybei. 

11. Iškelti šie metinės veiklos prioritetai: 

11.1. Pilietinių bei dvasinių vertybių ugdymą(sis), stiprinant bendruomeniškumą ir 

lyderystę mokykloje.  

11.2. Socialinė ir emocinė vaiko gerovė. 

 

IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Metiniai veiklos tikslai: 

12.1. Stiprinti bendruomeniškumą ir lyderystę mokykloje, ugdyti pilietines bei dvasines 

vertybes.  

12.2. Kurti sveiką, saugią aplinką, atliepiančią vaikų socialinę ir emocinę gerovę.  

13. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 
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13.1. teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, orientuotas į 

asmenybės ūgtį: 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Atlikti organizacinius darbus 

1.1. Analizuoti lėšų, gautų iš įvairių 

finansavimo šaltinių panaudojimą 

L. Sireikienė,  

N. Žukienė 

1 kartą per 

ketvirtį 

Direkcijos 

posėdyje 

1.2. Užtikrinti įstaigos funkcionavimą  

(vandens, šilumos, elektros teikimą, 

ryšio, kitas paslaugas ir kt.) 

L. Sireikienė, 

I. Orlova 

Pagal sąmatą L.-d. tarybos, 

Tėvų tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose 

1.3. Organizuoti vaikų maitinimą 

(lengvatos) 

L. Sireikienė,   

R. Veličkienė, 

N. Žukienė 

Visus metus L.-d. tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose 

1.4. Paruošti įstaigą naujiems mokslo 

metams 

L. Sireikienė, 

I. Orlova 

Rugpjūčio 

mėn. 

Direkcijos 

posėdyje 

1.5. Organizuoti nepedagoginio 

personalo veiklą 

L. Sireikienė, 

I. Orlova 

 

Pagal planą L.-d. tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose 1.5.1.  Vesti žinių tobulinimo seminarus  

1.5.2.  Vykdyti nepedagoginio personalo 

stebėseną 

Pagal planą Direkcijos 

posėdyje 

1.5.3. Paruošti įstaigą naujiems mokslo 

metams 

Birželio–

rugpjūčio 

mėn. 

1.6. Parengti ir atnaujinti įstaigos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė, 

I. Orlova, 

sudarytos darbo 

grupės 

 L.-d. tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose 1.6.1. Įstaigos nuostatus II pusmetis 

1.6.2. Darbo apmokėjimo tvarką I pusmetis 

1.6.3. Ugdymo dienų lankomumo 

apskaitos ir nelankymo dėl ligos 

pateisinimo tvarkos aprašą 

I pusmetis 

1.6.4. Priešmokyklinio ugdymo planą  Rugsėjo, 

sausio mėn. 

1.6.5. Metinės veiklos planą 

 

Sausio mėn. 

1.6.6. Specialistų veiklos planus 

 

Sausio mėn. 

1.6.7. Pedagogų tarifikaciją 

 

Rugsėjo mėn. 

1.6.8. Darbuotojų etatų sąrašus 

 

Sausio mėn. 

1.7. Vardinius pedagogų sąrašus L. I. Navardauskienė Rugsėjo mėn. 

1.8. Atnaujinti įstaigos interneto  

svetainę 

L. Sireikienė,  

darbo grupė 

1 kartą 

mėnesį 

L.-d. tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose 

1.9. Patvirtinti Metines užduotis  L. Sireikienė, 

I. Orlova 

Sausio mėn. Darbo tarybos 

posėdyje 

2. Organizuoti pagalbos ugdytiniams ir ugdytojams teikimą 

2.1. Pedagoginės-psichologinės 
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2.1.1. Organizuoti Vaiko gerovės 

komisijos veiklą  

L. I. Navardauskienė, 
komisijos nariai 

Pagal planą Mokytojų, Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose, 

informaciniuose 

stenduose 

2.1.2. Informuoti tėvus apie 

psichologinių ir specialiųjų 

pedagoginių paslaugų teikimą  

L. Sireikienė,  
L. I. Navardauskienė 

Pagal poreikį 

2.2.   Informacinės 

2.2.1. Atnaujinti ir pateikti informaciją 

aktualiais įstaigos veiklos 

klausimais  

L. Sireikienė, 

darbo grupė 

1 kartą per 

mėnesį 

Įstaigos 

internetinėje 

svetainėje, 

informaciniuose 

stenduose 

2.2.2. Užtikrinti informacijos įvairiais 

švietimo klausimais pateikimo 

operatyvumą, prieinamumą ir 

patikimumą 

L. Sireikienė,  
L. I. Navardauskienė 

1 kartą per 

ketvirtį 

Mokytojų, Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose, 

metodiniuose 

susirinkimuose 

2.2.3. Sistemingai atnaujinti informacinę 

medžiagą grupių tėvų švietimo ir 

informavimo kampeliuose 

L. I. Navardauskienė, 

grupių mokytojai 

1 kartą per 

mėnesį 

Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 

2.2.4.  Atnaujinti pagalbą vaikui ir šeimai 

reglamentuojančius dokumentus  

L. Sireikienė,  
L. I. Navardauskienė  

1 kartą per 

ketvirtį 

Tėvų tarybos 

posėdžiuose 

2.3. Medicininės priežiūros 

2.3.1. Kurti ir palaikyti kokybišką  

aplinką, atitinkančią higienos 

normas   

I. Orlova Pagal planą L.-d. tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose  

2.3.2. Analizuoti vaikų profilaktinio 

sveikatos patikrinimo duomenis  ir 

teikti apibendrintą informaciją 

R. Veličkienė Kartą per 

metus 

Mokytojų 

tarybos posėdyje 

2.3.3. Vykdyti Mokinių sveikatos 

priežiūros veiklos planą 

R. Veličkienė Nuolat Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 

2.3.4. Organizuoti vaikų mitybą pagal 

sveikos mitybos reikalavimus 

 

R. Veličkienė, 

atsakingi 

darbuotojai 

Pagal planą Direkcijos, Tėvų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.3.5. Organizuoti vaikų sveikatos 

mokymo užsiėmimus  

R. Veličkienė 

 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose  

2.3.6. Organizuoti vaikų fizinio 

aktyvumo optimizavimo užsiėmus 

D. Vaitkienė, 

grupių mokytojai 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose, 

grupių tėvų 

susirinkimuose  

2.3.7. Vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą R. Veličkienė, 

mokytojai 

Pagal planą Mokytojų, Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose, 

grupių tėvų 
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susirinkimuose 

2.3.8. Vykdyti žalingų įpročių 

prevencijos priemonių programą 

2020 m. 

Grupių mokytojai Pagal planą Įstaigos 

bendruomenės 

susirinkimuose 

3. Organizuoti metodinę veiklą 

3.1. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją   

 

L. I. Navardauskienė 

 
Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 
3.2. Koordinuoti kūrybinių ir darbo 

grupių veiklą 

L. I. Navardauskienė Pagal planą 

3.3. Parengti pranešimus 

3.3.1. Pilietinių bei dvasinių vertybių 

ugdyma(sis) priešmokykliniame 

amžiuje pasitelkiant edukacines 

išvykas 

 

R. Rimkuvienė I pusmetis Metodiniuose 

susirinkimuose 

3.3.2. Vaiko vertybinių nuostatų 

formavimas ankstyvajame amžiuje 

stiprinant bendruomeniškumą. 

 

R. Petronienė 

 

I pusmetis 

3.3.3. Vaikas – lygiateisis bendruomenės 

narys. Požiūris į vaikus viešoje 

vietoje 

 

R. Petronienė 

 

I pusmetis 

3.3.4. Vaiko socializacija 

priešmokyklinio ugdymo grupėje 

J. Kistolė  

 

II pusmetis 

3.4. Paengti stendinius pranešimus 

3.4.1. Dorovinių savybių ugdymas 

įgyvendinant Fizinio aktyvumo 

optimizavimo programas 

D. Vaitkienė I pusmetis Metodiniuose 

susirinkimuose 

3.4.2. Vaikų kalbos raida: 4 metai  S. Fedenko I pusmetis 

3.4.3. Vaikų kalbos raida: 5 metai  

 

S. Fedenko II pusmetis 

3.4.4. Pozityvios emocinės aplinkos 

kūrimas pažinimo ir tyrinėjimų 

erdvėje „ Mažoji laboratorija“ 

I. Kuzminskienė II pusmetis 

3.4.5. Mokymasis per patirtį D. Vizbarienė II pusmetis 

3.5. Organizuoti atviras veiklas  

3.5.1. Mano mylimas draugas J. Kistolė  

I–II pusmetis 

Metodiniuose 

susirinkimuose 

3.5.2. Emocija ir nuotaika I. Mykhaylyuk 

 

3.5.3. Vaikų ir tėvų kūryba 

„Margaspalvis“ 

I. Mykhaylyuk 
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3.5.4. „Spalvos ir spalviukai“ – 

kūrybiškumo skatinimas teatrinėje 

veikloje (vaizdo įrašas) 

 

L. Staržinskienė,  

L. Jakubkienė, 

 

3.5.5. Pramoga „Labas rytas suraitytas“ 

smulkiosios motorikos taikymas 

muzikinėje veikloje (vaizdo 

įrašas) 

A. Kontrimienė 

3.6. Organizuoti paskaitas mokytojams 

3.6.1. Vaikas lyderis grupėje – 

vaiko ir mokytojo elgesys 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Kovo mėn. Mokytojų 

tarybos posėdyje 

3.6.2. Konfliktų valdymas Balandžio 

mėn. 

3.6.3. Socialinės – emocinės 

gerovės kūrimas grupėje ir 

įstaigoje 

Spalio mėn. 

3.7. Organizuoti paskaitą tėvams. 

Kaip išlikti mylinčiais tėvais 

ir nustatyti ribas 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Rugsėjo mėn. 

3.8.  Atlikti tyrimą.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

emocinio intelekto ugdymas  

 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

II pusmetis Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.9.  Apibendrinti pedagogų patirtį   

3.9.1. Pristatyti ilgalaikių ugdymo 

projektų įgyvendinimo rezultatus 

pedagogų bendruomenei 

Grupių mokytojai Gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.9.2. Apibendrinti teminius grupių 

sveikos gyvensenos ugdymo 

projektus  

L. I. Navardauskienė Gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.9.3.  Inicijuoti mokytojų metodinę 

sklaidą kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose  

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 

3.9.4. Ugdyti mokytojų profesines 

kompetencijas, taikant IKT 

ugdymo procese, ugdymo ir 

ugdymosi kokybei gerinti 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal MKTP Metodiniame 

susirinkime 

3.9.5. Motyvuoti mokytojus siekti 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal  

MPMSPA 

planą 

Mokytojų, 

Metodinės, 

posėdžiuose 

3.10. Rinkti, kaupti ir skleisti metodinę medžiagą 

3.10.1. Dalyvauti miesto metodiniuose 

renginiuose 

L. I. Navardauskienė Pagal planą Įstaigos 

interneto 

svetainėje, 

metodinės 

veiklos 

aplankuose 

 

3.10.2. Skatinti pedagogus rengti 

straipsnius ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo  bei 

sveikatinimo klausimais 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal planą 

3.10.3. Organizuoti įstaigoje ir mieste L. I. Navardauskienė Pagal 
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mokytojų metodinių darbų 

parodas 

jungtinės 

veiklos su 

socialiniais 

partneriais 

planą 

3.10.4. Pateikti ugdytojams įstaigos 

pedagogų straipsnių, pranešimų 

tezes ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

klausimais 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal planą Įstaigos 

interneto 

svetainėje, 

grupių tėvų 

informavimo 

kampeliuose 

4. Organizuoti bendradarbiavimą su šeima 

4.1. Organizuoti grupių tėvų 

susirinkimus 

Grupių mokytojai 1 kartą per 

ketvirtį 

Veiklos 

ataskaitose 

4.2. Organizuoti bendrus tėvų susirinkimus  

4.2.1. Emocinė ir socialinė vaiko branda 

mokyklai. Būsimasis pirmokas 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Vasario mėn. Veiklos 

ataskaitoje, 

ugdytinių 

 tėvų 

susirinkimuose, 

įstaigos 

interneto 

svetainėje 

 

4.2.2. Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimas. Priešmokyklinio 

ugdymo programos pristatymas  

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 
 

Balandžio 

mėn. 

4.2.3.  Būsimasis darželinukas.  

Adaptacijos sunkumai ir jų 

įveikimo būdai 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Gegužės 

mėn. 

4.2.4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų turinio 

įgyvendinimas atsižvelgiant į 

vaiko raidos ypatumus. 

Edukacinės aplinkos kūrimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus grupėse 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Rugsėjo mėn. 

4.3. Vesti „Mamos mokyklos“ užsiėmimus ankstyvojo amžiaus grupėse 

4.3.1. Vaikas – lygiateisis bendruomenės 

narys. Požiūris į vaikus viešoje 

vietoje  

R. Petronienė 

 

Sausio mėn. Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aprašuose, 

grupių tėvų 

švietimo ir 

informacijos 

kampeliuose 

4.3.2. Vaikų kalbos ugdymas 

pasitelkiant tautosaką 

A. Vilienė 

 

Vasario mėn. 

4.3.3. Vaikas ir augintinis. Pliusai ir 

minusai 

R. Petronienė 

 

Kovo mėn. 

4.3.4. Socialinė ir emocinė raida – 

pirmieji treji metai   

A. Vilienė Balandžio 

mėn. 

4.3.5. Grupėje esu ne vienas E. Arnašienė  Gegužės 

mėn. 

4.3.6 Ankstyvojo amžiaus vaikai – 

stebėtojai  

 

A. Vilienė Birželio mėn. 

4.3.7. Kaip stiprinti vaiko psichologinį 

atsparumą per pirmuosius trejus 

metus  

O. Šarkauskienė 

 

Rugpjūčio 

mėn. 

4.3.8 Mokomės suprasti ir paguosti 

draugą  

E. Arnašienė Rugpjūčio 

mėn. 
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4.3.9. Adaptacija lopšelyje – lengvai ir 

išmintingai 

A. Vilienė  Rugsėjo mėn. 

4.3.10. Ruduo – vaikų ligų sezonas O. Šarkauskienė Spalio mėn. 

4.3.11. Kas šiandien svarbiau – procesas 

ar rezultatas 

A. Vilienė Lapkričio 

mėn. 

4.3.12. Šventės su vaiku, kaip elgtis  E. Arnašienė  Gruodžio 

mėn. 

4.4. Vykdyti įstaigos Šeimos sveikatos centro veiklą 

4.4.1. Konsultuoti pedagogus, ugdytinių 

tėvus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatinimo ir ugdymo 

klausimais 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose 

 

4.4.2. Parengti atmintines, lankstinukus   

4.4.2.1.  Dorovinių savybių ugdymas 

žaidžiant komandinius žaidimus 

D. Vaitkienė  

 

Balandžio 

mėn. 

4.4.2.2. Dvasinių vertybių ugdymas 

ankstyvajame amžiuje 
E. Arnašienė  

 

Gegužės 

mėn. 

4.4.2.3. Atmintinė tėvams 3– 4 m. vaikų 

amžiaus grupėse. Pagalbos 

galimybės Klaipėdos mieste 

Ankstyvosios reabilitacijos 

skyriuose 

S. Fedenko Rugsėjo mėn. 

4.4.2.4. Drovumo, gėdos, orumo jausmų 

puoselėjimas 
I. Mykhaylyuk  Spalio mėn. 

4.4.2.5. Kaip suvaldyti vaiko pyktį O. Šarkauskienė Gruodžio 

mėn. 

4.4.3. Organizuoti paskaitas aktualiais 

sveikatos ugdymo klausimais  

L. Sireikienė, 
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 
(2020–2022) 

programą 

Atestacijos 

komisijos 

posėdžiuose 

5.1. Mokytojų: Loretos Staržinskienės,  

Laimos Jakubkienės, Violetos 

Malakauskienės, Agnės 

Papievytės, Jūratės Kistolės 

atestavimas aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai 

Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

atestacijos 

komisija 

6. Skatinti ugdymo kaitos procesus ir 

ugdymo kokybės pokyčių 

vertinimą 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Gegužės, 

gruodžio 

mėn. 

 

Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 

7. Organizuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

7.1. Klaipėdos miesto Regos ugdymo  Pagal Veiklos 
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centru L. I. Navardauskienė 
 

jungtinės 

veiklos 

planus 

ataskaitoje 

7.2. Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazija 

7.3. Klaipėdos lopšeliais-darželiais:  

„Puriena”, ,,Žuvėdra“, 

,,Čiauškutė“, ,,Bangelė“ 

7.4.  Klaipėdos Jaronimo Kačinsko 

muzikos mokykla 

7.5. Klaipėdos „Gilijos“ pradine 

mokykla 

7.9. Plėtoti ryšius su KPŠKC L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal MKTP Įstaigos 

interneto 

svetainėje 7.10. Palaikyti ryšius su švietimo, 

sveikatos, vaiko teisių apsaugos ir 

kt. institucijomis 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal poreikį 

8. Dalyvauti tarptautiniuose, respublikos,  miesto programose, projektuose 

8.1. Tarptautinė vaikų socialinių 

įgūdžių ugdymo programa „Zipio 

draugai“  

 

L. I. Navardauskienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Visus metus  

8.2.  Socialinio-emocinio ugdymo 

programa ,,Kimochi“ 

L. I. Navardauskienė, 

„Teatrinukų“ 

grupės mokytojai 

Vasario–

gruodžio 

mėn. 

 

8.3. Miesto ikimokyklinių įstaigų 

edukaciniai, sveikatos, sporto, 

kultūros projektai 

L. I. Navardauskienė, 

mokytojai 
Pagal planą Įstaigos 

interneto 

svetainėje 

Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose 

8.4. Lietuvos Respublikos sveikatą 

stiprinančių mokyklų „Sveika 

mokykla“ tinklas 

L. Sireikienė,  
L. I. Navardauskienė, 

bendruomenė 

Pagal planą 

8.5. Miesto ikimokyklinių įstaigų 

projektas „Susipažinkime su 

sporto šakomis“ 

D. Vaitkienė, 

mokytojai 

Visus metus 

8.6. Tarptautinis regbio plėtros 

projektas „Susipažink. Žaisk. 

Pasilik“ 

D. Vaitkienė, 

mokytojai 

Visus metus 

8.7. Klaipėdos miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų, Klaipėdos 

miesto Pedagogų kultūros ir 

švietimo centro, Klaipėdos miesto 

viešosios bibliotekos „Gerviuko“ 

skyriaus projektas „Čia meiliais 

žodeliais takai pabarstyti“  

S. Fedenko, 

mokytojai 

Visus metus 

8.8.  Klaipėdos miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų logopedų 

projektas „Miesto parkai: matau, 

girdžiu, tariu“  

S. Fedenko, 

mokytojai 

Visus metus 

8.9. Asociacijos „Gyvoji planeta“  

projektas „Laimingas vanduo – 

Lietuvos gyvastis“ 

L. I. Navardauskienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Visus metus 

http://gyvojiplaneta.lt/
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13.2. Reflektuoti pedagoginę veiklą ir vertinti įstaigos kaitos procesus. 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Vykdyti nuolatinę stebėseną 

1.1. Stebėti ir vertinti mokytojų veiklą 

1.1.1. Elektroninio dienyno pildymo 

kokybės analizė  
L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė 

2020-01 

2020-09 

Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose 
1.1.2. Ugdytojų pilietinės iniciatyvos 

organizuojant Valstybines šventes   

Vasario 

mėn. 

1.1.3. Socialinis ir emocinis saugumas 

ikimokyklinėje įstaigoje   

Kovo mėn. 

1.1.4. Ugdytojų bendradarbiavimas 

organizuojant projektinę veiklą  

Balandžio 

mėn. 

1.1.5. Teminių sveikos gyvensenos 

ugdymo projektų įgyvendinimo 

rezultatų įvertinimas 

Gegužės 

mėn. 

1.1.6. Edukacinės aplinkos atnaujinimas 

grupėse naujiems mokslo metams 

pagal vaikų amžių 

Rugsėjo 

mėn. 

1.1.7. Vaiko pasiekimų vertinimo ir 

veiklos planavimo sėkminga 

sąveika 

Gegužės, 

spalio mėn. 

1.1.8. Ugdymo programos įgyvendinimas, 

ugdymo turinio individualizavimas  
Lapkričio 

mėn. 

1.1.9. Metodinės veiklos įgyvendinimo 

rezultatų aptarimas  

Gruodžio 

mėn. 

1.2. Organizuoti mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų veiklos 

refleksiją 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė 

Gegužės, 

gruodžio 

mėn. 

Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose 

1.3. Dokumentų rengimo kokybės įvertinimas 

1.3.1. Mokytojų veiklos L. I. Navardauskienė 

 

Pagal planą Metodinės 

tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose, 

individualiai 

1.3.2. Specialistų veiklos 

1.3.3. Savivaldos institucijų veiklos L. Sireikienė 

1.3.4. Ūkinės, finansinės veiklos  

1.4.  Vaikų ugdymo ir ugdymo(si) rezultatų analizė 

1.6.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 18 

sričių ugdymo(si) pasiekimai  

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė, 

mokytojai 

Gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose 1.6.2. Fizinio pajėgumo D. Vaitkienė Gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

1.6.3. Kalbos korekcinio ugdymo S. Fedenko  Gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

1.6.4. Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

mokyklinės brandos 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė, 

Gegužės, 

rugsėjo 
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priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

mėn. 

1.6.5. Atlikti platųjį ir pasirinktos srities 

gilųjį vidaus veiklos įsivertinimą 

Vidaus veiklos 

įsivertinimo darbo 

grupė  

II pusmetis Mokyklos 

bendruomenės 

susirinkime 

2. Tirti prevencinio darbo efektyvumą 

2.1. Su vaikais, turinčiais kalbos ir 

komunikavimo sutrikimų 

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė, 

S. Fedenko, 

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 

specialistas, 

L. Sireikienė 

2 kartus per 

metus 

L.-d. Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose 

3. Nustatyti veiklos su tėvais veiksmingumą 

3.1. Ugdomojoje veikloje  L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė 

I pusmetis Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose 3.2. Savivaldos institucijų veikloje L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė 

I pusmetis 

3.3. Įstaigos bendruomenės kultūrinėje 

veikloje 

L. Sireikienė, 

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 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė, 

I. Orlova 

 

 

Rugsėjis, 

sausis 

Mokytojų 

tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose  
4.2. Apsirūpinimą ugdymo 

priemonėmis, inventoriumi 

4.3. Įstaigos higieninę aplinką  

 

13.3. Plėtoti sveikos gyvensenos ugdymo turinį, stiprinant ugdytojų partnerystę: 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Puoselėti sveiką gyvenseną 

1.1. Įgyvendinti Įstaigos 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 

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė,  

mokytojai 

4 kartus per 

metus 

Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose 

1.3. Vykdyti ligų prevenciją 

bendradarbiaujant su sveikatos 

institucijomis 

L. Sireikienė,  

D. Vaitkienė, 

mokytojai 

Pagal planą 

1.4. Organizuoti sveikos gyvensenos 

seminarus pedagoginiam ir 

nepedagoginiam personalui 

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė, 

I. Orlova 

2 kartus per 

metus 

1.5. Aprūpinti grupes reikalingomis L. Sireikienė,  Pagal 
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priemonėmis vaikų sveikatos 

kompetencijai ugdyti  

L. I. Navardauskienė, 

mokytojai 

poreikį 

1.6. Įgyvendinti ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio amžiaus 

neformaliojo vaikų švietimo 

fizinio aktyvumo optimizavimo 

programas 

D. Vaitkienė, 

mokytojai 

Visus metus  

1.7. Įgyvendinti ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio amžiaus 

neformaliojo vaikų švietimo 

pažinimo ir tyrinėjimų programas 

„Mažoji laboratorija“ 

I. Kuzminskienė, 

mokytojai 

Visus metus  

1.8. Vykdyti projektinę veiklą 

1.8.1. rengti ir įgyvendinti ilgalaikius projektus: 

1.8.1.1. Taisyklingos laikysenos ugdymas 

ir plokščiapėdystės profilaktika 

D. Vaitkienė, 

mokytojai 

Pagal planą Metodikos 

tarybos 

posėdžiuose 1.8.1.2. Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos 

ugdymo „A A A pupa, kas žodelį 

supa“ 

S. Fedenko, 

D.Vaitkienė, 

A. Kontrimienė, 

ankstyvojo amžiaus 

grupių mokytojai 

Pagal planą 

1.8.2. teminius projektus: 

1.8.2.1. Ankstyvojo amžiaus vaikų 

grūdinimas 

L. I. Navardauskienė,  

grupių mokytojai 

Visus metus 

 

Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose, 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose, 

įstaigos 

interneto 

svetainėje 

1.8.2.2. Mokausi būti tvarkingas ir švarus 

1.8.2.3. Mes – gamtos vaikai 

1.8.2.4. Sveiki ir stiprūs piršteliai – 

gražiems vaikų darbeliams 

1.8.2.5. Mokausi prižiūrėti savo dantukus 

1.8.2.6. Mažieji šnekoriai 

1.8.2.7. Tiesus, gražus ir sveikas 

1.8.2.8. Stebuklinga arbatėlė 

1.8.2.9. Būsiu švarus – būsiu gražus ir 

sveikas 

1.8.2.10. Noriu būti švarus ir sveikas 

1.8.3. trumpalaikius: 

1.8.3.1. Veiksmo savaitė ,,Be patyčių“ L. I. Navardauskienė, 

projektų rengimo 

kūrybinė grupė 

Kovo mėn. Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose, 

įstaigos 

interneto 

svetainėje 

1.8.3.2. Mamytei, tėveliui, močiutei, 

seneliui 

Balandžio 

mėn. 

1.8.3.3. Jei išvysi žalią šviesą, ženki 

drąsiai, ženki tiesiai 

Spalio mėn. 

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 
2.2. Vesti atviras veiklas, praktikumus, 

įstaigos, miesto pedagogams, 

Administracija, 

mokytojai 

Pagal 

metodinės 



 

 

 

19 

 

tėvams  veiklos 

planą 

metodinės 

veiklos 

aplankuose  2.3. Rengti ir pristatyti ugdytojams 

pranešimus, lankstinukus, 

metodines rekomendacijas 

Administracija, 

mokytojai 

Pagal 

metodinės 

veiklos 

planą  

2.4. Dalyvauti miesto pedagogų 

metodinių darbų parodose, 

konferencijose  

Administracija, 

mokytojai 

Pagal planą  

2.5. Pristatyti metodinius straipsnius 

pedagoginėje spaudoje 

Administracija, 

mokytojai 

Pagal 

poreikį 

2.6. Vykdyti tiriamąją veiklą sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo 

klausimais  

Administracija, 

mokytojai 

Pagal  

poreikį   

  

13.4. Ugdyti bendruomenės tautinį bei pilietinį sąmoningumą, skatinant saviraišką, kūrybiškumą: 

 

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 „Eglute, lik 

sveika“ 

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė  

Sausio mėn. Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose, 

įstaigos 

interneto 

svetainėje 

1.1.2. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Mes nulipdėm sniego senį...“ 

Ankstyvojo amžiaus 

grupių mokytojai 

Sausio mėn. 

1.1.3. Pilietinė iniciatyva „Atmintis 

gyva, nes liudija“ 

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

Sausio mėn. 

1.1.4. Žiemos sporto šventė „Nykštukai 

pasakų šalyje“ 

Sveikos gyvensenos 

kūrybinė grupė 

Vasario 

mėn. 

1.1.5.    Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo 

neformaliojo švietimo mokytojų 

metodinio būrelio sportinis 

renginys „Judrusis uostas“  

 

L. I. Navardauskienė, 

D. Vaitkienė, 

priešmokyklinio ugd. 

mokytojai 

Vasario 

mėn. 

 

1.1.6.    Pilietiškumo akcija Vasario 16-

ajai paminėti „Lietuva – tai mes“ 

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

Vasario 

mėn. 

 

1.1.7. Klaipėdos lopšelių-darželių 

„Želmenėlis“, „Čiauškutė“, 

„Švyturėlis“  meninis projektas 

„Tegul skamba bočių dainos“ 

 

L. I. Navardauskienė, 

A. Kontrimienė,  

priešmokyklinio ugd. 

mokytojai 

Vasario 

mėn. 

1.1.8. Užgavėnės „Žiema, žiema, lauk iš 

kiemo“  

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

Vasario 

mėn. 

1.1.9. Kūrybinių darbų paroda  

„Užgavėnių kaukės“ 

„Bildukų“ 

grupės mokytojai  

Vasario 

mėn. 
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1.1.10. Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų koncertas „Vaikystės 

pasakų taku“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-

mečiui paminėti 

A. Kontrimienė,  

grupės mokytojai  

 

Kovo mėn. 

1.1.11. Sportinis renginys „Kelionė po 

Lietuvą“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo  

30-mečiui paminėti 

Sveikos gyvensenos 

kūrybinė grupė 

Kovo mėn. 

1.1.12. Projektinė savaitė be patyčių 

„Žaisk ir draugauk“  

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Kovo mėn. 

1.1.13. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Čir, vir, vir pavasaris“ 

„Teatrinukų“ 

grupės mokytojai  

Kovo mėn. 

1.1.14. Projektinė savaitė „Mamytei, 

tėveliui, močiutei, seneliui“ 

L. I. Navardauskienė, 

grupių mokytojai 

Balandžio 

mėn. 

1.1.15. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Rid, rid margi margučiai“ 

Priešmokyklinio 

ugdymo „Žiogelių“ 

grupės mokytojai  

Balandžio 

mėn. 

1.1.16. Šv. Velykos „Rieda margučiai, 

džiaugias vaikučiai“ 

Renginių 

organizavimo ir 

sveikos gyvensenos 

kūrybinė grupė 

Balandžio 

mėn. 

1.1.17. Atsisveikinimo su darželiu šventė 

„Bėga vaikystė linksma“ 

A. Kontrimienė, 

priešmokyklinio ugd. 

mokytojai 

Gegužės 

mėn. 

1.1.18. Gerumo akcija „Aš gėlytę 

pasodinsiu ir darželį padabinsiu“ 

L. Sireikienė, 

Tėvų taryba, 

mokytojai 

Gegužės 

mėn. 

1.1.19. Tradicinė miesto ikimokyklinių 

įstaigų sveikatos ir sporto šventė 

prie jūros  

L. I. Navardauskienė, 

D. Vaitkienė, 

priešmokyklinio ugd. 

mokytojai 

Gegužės 

mėn. 

1.1.20. Vaikų gynimo diena.  

Spektaklis „Laumžirgio brolis“  

 

L. Staržinskienė,  

L. Jakubkienė, 

N. Zimantienė 

Birželio 

mėn. 

 Kūrybinių darbų paroda „Tau 

mamyte, mylima mūs širdžių 

daina“ 

„Žiniukų“ grupės 

mokytojai 

Gegužės 

mėn. 

1.1.21. Šeimos sveikatos ir sporto 

renginys „Su šeima sportuot 

smagu“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo  

30-mečiui 

Renginių 

organizavimo ir 

Sveikos gyvensenos 

kūrybinės grupės 

Birželio 

mėn. 

1.1.22. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Laimės paukščiai“ 

„Liūtukų“ 

grupės mokytojai 

Birželio 

mėn. 

1.1.23. Mokslo ir žinių diena „Sveikas, 

darželi mielas!“ 

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

Rugsėjo 

mėn. 

1.1.24. Saugaus eismo savaitė „Jei išvysi L. I. Navardauskienė, Spalio mėn. 
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žalią šviesą, ženki drąsiai, ženki 

tiesiai“   

mokytojai 

1.1.25. Kūrybinių darbų paroda „Mažos 

mašinėlės mums labai patinka“ 

„Balionėlių“ 

grupės mokytojai 

Spalio mėn. 

1.1.26. Rudens vakarojimai  A. Kontrimienė, 

grupių mokytojai 

Spalio mėn. 

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

kūrybinės grupės 

Lapkričio 

mėn. 

1.1.28. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Ruduo... krinta lapai auksiniai“ 

„Nykštukų“ 

grupės mokytojai  

Lapkričio 

mėn. 

1.1.29. Šv. Kalėdos „Kalėdų varpelį 

girdi, jau šventės visai netoli...“ 

Grupių mokytojai, 

ugdytinių tėvai 

Gruodžio 

mėn. 

1.1.30. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Žiema, žiemužė...“   

„Šnekučių“ grupės 

mokytojai 

Gruodžio 

mėn. 

2. Turtinti įstaigos bendruomenės kultūrinę veiklą. 

2.1. Organizuoti renginius, ekskursijas, išvykas, parodas 

2.1.1. Dalyvauti edukaciniuose 

Etnokultūros centro renginiuose 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė, 

l.-d. taryba 

I pusmetis Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose, 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose 

 

2.1.2. Edukacija „Muilo gamyba“ 

Kretingos muziejuje 

vasaris 

2.1.3. Ekskursija į Klaipėdos piliavietę Gegužė 

2.1.4. Lankytis dramos ir muzikinio 

teatro spektakliuose 

pagal planą 

2.1.5. Lankytis mieste 

organizuojamuose koncertuose 

pagal 

poreikį 

2.1.6. Lektoriaus paskaita „Emocinė 

bendruomenės narių gerovė“  

pagal planą 

3. Dalyvauti miesto ir šalies organizuojamuose renginiuose 

3.1. Muzikiniuose A. Kontrimienė I – I pusm. Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aprašuose 

3.2. Tradiciniuose sveikatos ir sporto Sveikos gyvensenos 

kūrybinė grupė 

Gegužės 

mėn. 

3.4. Eksponuoti ugdytinių kūrybinius 

darbus vaikų dailės darbų 

parodose 

L. I. Navardauskienė Pagal planą 

3.5. Lietuvos sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo Sveika mokykla 

renginiuose 

L. Sireikienė, Sveikos 

gyvensenos kūrybinė 

grupė 

Pagal planą 

 

13.5. Puoselėti pozityvią emocinę aplinką įstaigos bendruomenės sveikatos ir gerovės palaikymui: 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Atlikti įstaigos patalpų remontą 

1.1. „Lašiukų“ grupės rūbinės lubų 

remontas  

L. Sireikienė, 

I. Orlova 

 

Rugpjūčio 

mėn. 

L.-d. tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose 

 
1.2. „Žiogelių“ grupės patalpų 

remontas 

Liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

1.3. „Lašiukų“ ir „Spindulėlių“ grupių 

miegamųjų šviestuvų keitimas 

II pusmetis  
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1.4. Įvairių įstaigos patalpų smulkus 

remontas 

Rugpjūčio 

mėn. 

2. Įsigyti naujų technologijų 

2.1. 

 

Nešiojamą kompiuterį L. Sireikienė  

L. I. Navardauskienė, 

I. Orlova 

I pusmetis 

 

L.-d. tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose 2.2. Multisensorinių ir išmaniųjų 

technologijų priemonių 

edukacinei pažinimo erdvei  

II pusmetis 

2.3. Muzikinį centrą II pusmetis 

3. Atnaujinti ugdymo ir higieninę aplinkas 

3.1. Baldus: 

Spinta-komoda individualioms 

vaiko ugdymo priemonėms 

susidėti,  lentynos ankstyvojo 

amžiaus grupėms 

I. Orlova II pusmetis Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose 

3.2. Minkštą inventorių: 

darbo aprangą personalui,   

vaikų pramoginius rūbelius,  

kepures nuo saulės bei sportinę 

aprangą su įstaigos logotipu, 

kitą minkštą inventorių 

I, II 

pusmečiai 

3.3. Virtuvės ir valgyklos įrangą, 

inventorių – 2 elektrines plytas 

I pusmetis 

3.4. Sporto inventorių  II pusmetis 

3.5. Muzikos inventorių I pusmetis 

3.6. Medicinos inventorių II pusmetis 

3.7.  Atnaujinti darželio teritorijoje 

esančius įrengimus: suoliukus, 

smėlio dėžes, dangą 

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,  

Mokytojai 

Pagal planą 

 

V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI 

 

14. Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai bei direkcijos pasitarimai: 

14.1. Lopšelio-darželio tarybos 

Eil.Nr. Posėdžio tema Atsakingas Vykdymo 
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asmuo terminai 

1. 1. Lopšelio-darželio tarybos veiklos ataskaita už 2019 m. 

Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ veiklos plano 2020 m. 

projekto pristatymas ir aptarimas 

2019 m. vadovo veiklos metinės ataskaitos vertinimas. 

Mokinio krepšelio lėšų įsisavinimas 

Numatomų 2020 m. sveikatos renginių aptarimas 

2019 m. plačiojo audito rezultatų aptarimas 

Lopšelio-

darželio tarybos 

pirmininkė 

Sausis 

2. 2. Įstaigos darbas 2020 m. vasaros laikotarpiu 

Numatomų remonto darbų įstaigos nedarbo laikotarpiu 

aptarimas 

Šeimos sveikatos ir sporto renginio „Su šeima sportuot 

smagu“ organizacinių klausimų aptarimas 

Gegužė 

 

3. 3. Įstaigos veiklos plano 2021 metų projekto svarstymas  

Įstaigos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programos 2021-2023 m. projekto 

svarstymas 

Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 2021 m. 

projekto svarstymas  

Gruodis  

 

 

 

14.2. Mokytojų tarybos 

Eil.Nr. Posėdžio tema Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminai 

1. 1. Ugdytojų iniciatyvos kuriant palankią bendradarbiavimo 

kultūrą įstaigoje  

 

L. Sireikienė , 

Mokytojų 

tarybos 

pirmininkė  

Gegužė 

2. 2. Pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą 

bendruomenės narių savijautą, tobulinimas 

Gruodis 

 

14.3. Metodinių susirinkimų 

Eil.Nr. Tema Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminai 

1. 1. Pozityvių santykių kultūra ir jos formavimo gairės 

ikimokyklinėje įstaigoje 

L. I. 

Navardauskienė, 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė  

Balandis 

2. 2. Emocinio intelekto ugdymas ikimokykliniame amžiaus 

vaikų  

 

Lapkritis 

 

14.4. Direkcijos pasitarimų 

Eil.Nr. Posėdžio tema Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminai 

1. 1. 2020 m. įstaigai skirtų asignavimų aptarimas, prioritetų 

materialinei įstaigos bazei gerinti nustatymas  

L. Sireikienė Sausis 

2. 2. Įstaigos darbo vasaros laikotarpiu klausimų aptarimas Kovas 

3. 3. 2020 m. I pusmečio įstaigai skirtų lėšų ugdymo sąlygoms 

gerinti panaudojimas 

Gegužė 

4. 4. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų atnaujinimas  Rugpjūtis 

5.  Įstaigos pasirengimas 2020-2021 mokslo metams Rugsėjis 

6. 5. 2020 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 mokytojai, 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. Puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos. 

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

16. Programai įgyvendinti bus skiriama 406,1 tūkst. € savivaldybės biudžeto ir 179,4 tūkst. € 

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

17. Dalis programos bus finansuojama iš gautų tėvų įmokų lėšų (83,0 tūkst. €), patalpų suteikimo 

paslaugos (1,2 tūkst. €) ir rėmėjų lėšų (0,5 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. 

____________________________ 

 


