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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“  

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ veiklos planas 2021 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  

Švietimo skyriaus 2021 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ (toliau –  

Įstaiga) 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ direktoriaus 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-72.  

4. Veiklos planą įgyvendins Įstaigos 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, Europos socialinio fondo agentūra – ESFA, Įstaigos tarybos – l.-d. tarybos. Visuomenės 

sveikatos centras – VSC, Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba – KPPT, Vaiko gerovės 

komisija – VGK, elektroninis dienynas – el. dienynas, rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių 

valdymo taškų sistema - RVASVT sistema, viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atsakomybės sistema – VSAFAS, savivaldybės lėšos – SB, mokinio krepšelio lėšos – MK, 

specialiųjų įmokų lėšos – SP, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras – Biuras, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas – VSP. 
 

 

II. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2020 metų įstaigos veiklos planą buvo siekiama užtikrinti ugdytiniams 

aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 

Pasirinktos 2020 m. prioritetinės kryptys: 1. Pilietinių bei dvasinių vertybių ugdyma(sis), stiprinant 

bendruomeniškumą ir lyderystę mokykloje. 2. Socialinė ir emocinė vaiko gerovė. Metinės veiklos 

tikslai: 1. Stiprinti bendruomeniškumą ir lyderystę mokykloje, ugdyti pilietines bei dvasines 

vertybes. 2. Kurti sveiką, saugią aplinką, atliepiančią vaikų socialinę ir emocinę gerovę.  

Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 5 uždaviniai: teikti kokybiškas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas, orientuotas į asmenybės ūgtį; reflektuoti pedagoginę veiklą ir 
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vertinti įstaigos kaitos procesus; plėtoti sveikos gyvensenos ugdymo turinį, stiprinant ugdytojų 

partnerystę; ugdyti bendruomenės tautinį bei pilietinį sąmoningumą, skatinant saviraišką, 

kūrybiškumą; puoselėti pozityvią emocinę aplinką įstaigos bendruomenės sveikatos ir gerovės 

palaikymui. 

6.1. Sistemingai ir kryptingai įgyvendinamas pirmasis uždavinys – teikti kokybiškas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, orientuotas į asmenybės ūgtį.  

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.  

2020 m. pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Buvo 

ugdomi 186 vaikai, dirbo 51 darbuotojai (iš viso 49,5 etato, iš jų – 26 etatai pedagoginių ir 23,5 

etato nepedagoginių pareigybių). Įstaigoje veikė 10 grupių: 2 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio, 2 

priešmokyklinio amžiaus. Užtikrintas nenutrūkstamas, patirtinis ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas.  

Sėkmingai įgyvendintos Įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos,  

neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programos „Mažoji laboratorija“,   fizinio 

aktyvumo optimizavimo programos, kurių turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi, 

visapusišką vaiko tobulėjimą, individualią kiekvieno vaiko pažangą. Programose dalyvavo 156 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei 30 ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų. Aktuali, 

savalaikė informacija ugdytojams ir visuomenei talpinta interneto svetainėje 

www.zelmenelisklaipeda.lt, ,,Facebook“ platformoje „Klaipėdos Želmenėlio neformalus ugdymas“. 

Aktyviai dalyvauta Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo projekte „Sveika mokykla“ ir 

įgyvendinta Įstaigos sveikatos stiprinimo programą „Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens“ 

(2019–2023). Įstaigos pedagogai dalinosi gerąja patirtimi Sveikatos mokymo ir ligų ir prevencijos 

centro interneto svetainėje http://www.smlpc.lt/. Sveikatos stiprinimo veikloje praėjusiais metais 

buvo užimti visi vaikai ir pedagogai. Įgyvendinti tarptautiniai, šalies, miesto projektai: Lietuvos 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ (organizuota 8 sveikatos ir sporto 

renginiai), vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ (dalyvavo 4 pedagogai, 39 

ugdytiniai, organizuoti 2 ankstyvosios prevencijos renginiai), regbio plėtros projektas „Susipažink. 

Žaisk. Pasilik“ (dalyvavo 19 priešmokyklinukų, organizuoti 2 sportiniai renginiai bei varžybos). 

Socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Kimochi“ (2 pedagogai, 20 ugdytinių).  

Įstaigoje sukurta edukacinė aplinka užtikrina vaikų 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. 

Visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti kokybišku maistu. 50% atlyginimo už vaikų 

maitinimą paslaugos lengvata taikyta 20 šeimų. Dalyvaujama vaisių bei pieno produktų vartojimo 

skatinimo vaikų ir švietimo įstaigose programose. Logopedo pagalba buvo teikiama 36 

ugdytiniams. Pagal pritaikytą programą buvo ugdomi 3 ugdytiniai. Visi padarė pažangą.  99% 

tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis.    

 Įstaigos bendruomenė – nuolat besimokanti, tobulinanti savo profesines kompetencijas 

bendruomenė. Aukšta mokytojų ir vadovų kompetencija: 1 magistras, 11 mokytojų metodininkų, 8 

vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai. 2020 m. Įstaigos vadovai, pedagoginis ir nepedagoginis 

personalas kryptingai tobulino kvalifikaciją kursuose ir seminaruose: vadovai – 235 val., mokytojai 

– 2847 val., nepedagoginis personalas – 50 valandų. Kiekvienas pedagogas vidutiniškai 18–20 

dienų, nepedagoginis personalas – vidutiniškai 1 dieną. Per metus Įstaigoje atestuoti 2 mokytojai, 

kurie įgijo mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

http://www.zelmenelisklaipeda.lt/
http://www.smlpc.lt/
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Pedagogai kryptingai ir nuosekliai tobulino kvalifikaciją ugdymo kokybės, švietimo įstaigos 

vadybos srityse. Pedagogai paskatinti dalyvauti ilgalaikėse programose: „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas lauke ir lauko erdvių pritaikymas ugdomosioms 

veikloms“, „Džiaugsmas mokytis įvairovėje“, „Vaikai ir pasaulis“. Palankaus mikroklimato 

formavimui, bendradarbiavimu grįstos aplinkos kūrimui pasitarnavo seminare ,,Teigiamas 

mikroklimatas mokykloje. Būti darnoje su savimi ir kitais“ įgytos ir praktiškai pritaikytos žinios. 

Nuotoliniam ugdymui reikalingų žinių įgyta seminaruose: ,,Darbo su Padlet programa pradžia“, 

„Read.bookcreator“ įrankio naudojimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“, ,,Apie 

švietimą krizės metu: kaip elgtis“, ,,Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų gerinimas 

teorijoje ir praktikoje“, ,,Apie vaikų pyktį“,  ,,Mokytojo ir mokinio ryšys: pažinti, suprasti, sutarti“, 

„Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“ 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 5 atviros veiklos, parengta 10 

pranešimų ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stiprinimo, pilietinių bei dvasinių vertybių 

ugdymo(si), vaiko socializacijos priešmokyklinio ugdymo grupėje, pozityvios emocinės aplinkos 

kūrimo pažinimo ir tyrinėjimų erdvėje „Mažoji laboratorija“, vaiko vertybinių nuostatų formavimo 

ankstyvajame amžiuje stiprinant bendruomeniškumą, kokybiško ugdymo organizavimo, darželio ir 

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

ugdymo organizavimo ir kt. klausimais. 2020 metais parengta ir pristatyta ugdytojams 10 stendinių 

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

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. 2020 m. buvo organizuoti 3 Įstaigos 

tarybos, 5 Darbo tarybos, 3 Tėvų tarybos, 3 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. 

Reguliariai organizuojami ugdytinių tėvų susirinkimai vaikų adaptacijos, priešmokyklinio 

amžiaus vaikų brandos mokyklai ir priešmokyklinio ugdymo, edukacinės aplinkos kūrimo, vaikų 

pasiekimų ir pažangos, socialinių įgūdžių formavimo, emocijų valdymo klausimais. Vien rugsėjo–

spalio mėnesiais buvo organizuota 10 grupių bendrų ugdytinių tėvų susirinkimų. 

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – KPPT) Įstaigoje atliko 2 mikroklimato 

apklausas: 2020 m. balandžio mėn. ir lapkričio mėn. Atlikus lyginamąją KPPT psichologinio 

klimato ataskaitų, gautų 2020-07-03 ir 2020-12-22, duomenų analizę, nustatyta, jog darbuotojų 

subjektyvi nuomonė apie bendrą klimatą įstaigoje yra pozityvi – 4,54 balo (iš galimų 5 balų). 

Bendras mikroklimato vertinimas išliko labai geras. Visų 7 skalių pokytis yra teigiamas intervale 

nuo 0,03 iki 0,54 balo, didžiausias pokytis matomas subjektyvaus požiūrio į darbą įvertinime 

(+0,54). KPPT atlikto psichologinio klimato duomenimis 93,33% darbuotojų Įstaigoje dalyvauja 

priimant visiems svarbius sprendimus; 78% darbuotojų dalyvauja įvairių Įstaigos darbo grupių, 

komisijų, tarybų veikloje. Remiantis pateiktais duomenimis, galima daryti išvadą, jog dauguma 

Įstaigos darbuotojų įtakoja priimant sprendimus Įstaigos veiklos klausimais. 

Įstaigos pedagogai, glaudžiai bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais, praturtino ugdymo 

procesą įvairiais renginiais ir veiklomis (gyvai ir per nuotolį). Tėvai aktyviai dalyvavo ugdymo 

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

Organizuota 11 ugdytinių ir ugdytojų kūrybinių darbų parodų.  

2020 m. didelis dėmesys buvo skiriamas patyriminiam ugdymui, lauko pedagogikos 

elementams integruoti į Įstaigos ugdymo turinį. 2 mokytojai  dalinosi gerąja patirtimi patyriminio 

ugdymo klausimais ,,Facebook“ platformose „Ugdymas lauke KPSKC“ (pristatytos 8 patyriminio 
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ugdymo veiklos, kuriose dalyvavo 50 ugdytinių, bei metodinės medžiagos pavyzdžiai). Dalyvauta ir 

asociacijos „Gyvoji planeta“  projekte „Gimtoji žemė – gyvūnai mūsų mokytojai“ (4 pedagogai, 39 

ugdytiniai, organizuoti 4 renginiai nuotoliniu būdu). Dalyvauta Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro ekologiniame konkurse „Mano mažoji palangė“, respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje „Aš stebiu orus“, „kūrybinių 

darbų parodoje STEAM Kalėdos” ir kt. 

Paskelbus šalyje ekstremalią situaciją ir įvedus karantiną, buvo vykdomas nuotolinis 

ugdymas. Parengtas Įstaigos priemonių planas ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu bei 

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės, nuotolinio ugdymo savaitiniai planai, 

veiklos refleksijos (nuo 2020-03-30 iki 2020-05-29), vestos vaizdo ugdomosios veiklos Zoom, 

Google Meet aplinkoje. Nuotoliniame ugdyme dalyvavo apie 95% ugdytinių. Aktuali ir savalaikė 

informacija ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir visuomenei talpinta interneto svetainėje 

www.zelmenelisklaipeda.lt., www.musudarzelis.lt., uždarose „Facebook“, „Messenger“ grupėse.      

60% Įstaigos pedagogų pristatė gerosios patirties pavyzdžius Klaipėdos pedagogų švietimo ir 

kultūros centro nuotolinio mokymo edukaciniame banke. 9 (39%) mokytojai dalinosi gerąja 

patirtimi Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų, neformaliojo ugdymo mokytojų metodiniuose renginiuose.  

Sėkmingai tęsiamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Organizuoti bendri metodiniai, 

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

darželiais „Puriena“, „Čiauškutė“, ,,Bangelė“, ,,Švyturėlis“, Jaronimo Kačinsko muzikos mokykla, 

,,Gilijos“ pradine mokykla, Martyno Mažvydo progimnazija, „Litorinos“ 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, bendri kultūriniai ir sportiniai renginiai su ugdytiniais, kūrybinių darbų 

parodų organizavimas. Įstaigos, šeimos ir mokyklos partnerystės plėtojimas rengiant vaiką 

mokyklai ir atgalinio ryšio palaikymas aptariant buvusių ugdytinių pasiekimus, studentų, būsimų 

pedagogų, praktika.  Dalyvauta renginiuose: „Tegul skamba bočių dainos“ Vasario 16-ajai, 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, paminėti, „Atverkime duris į Muzikos pasaulį“, „Muzikinės 

priemonės man ir tau“, projektuose „Kitokia eglutė“, „Pirmoji pamoka“ ir kt. Jungtinės veiklos dėka 

pedagogų bendruomenė gilino metodines žinias, dalinosi gerąja darbo patirtimi, praktiniame darbe 

su vaikais taikomomis inovacijomis. Įstaigos ugdytiniai, dalyvaudami bendruose renginiuose, kaupė 

socialinę ir emocinę patirtį. 

6.2. Pasiekti antrojo uždavinio – reflektuoti pedagoginę veiklą ir vertinti įstaigos kaitos 

procesus – rezultatai.  

Vykdyta pasitikėjimu ir pagarba paremta pedagoginio proceso stebėsena, kuria siekta 

įvertinti pedagogų veiklos rezultatus, analizuoti ir vertinti ugdymo proceso kaitą, gerinti ugdymo 

kokybę. 2020 m. pedagoginio proceso stebėsenos kryptys: elektroninio dienyno pildymo kokybės 

analizė, ugdytojų pilietinės iniciatyvos organizuojant valstybines šventes,  nuotolinio ugdymo 

refleksija (sunkumai, pasiekimai, įžvalgos), socialinis ir emocinis saugumas ikimokyklinėje 

įstaigoje, ugdytojų bendradarbiavimas organizuojant projektinę veiklą, teminių sveikos gyvensenos 

ugdymo projektų įgyvendinimo rezultatų įvertinimas, edukacinės aplinkos atnaujinimas grupėse 

naujiems mokslo metams, vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo sėkminga sąveika, 

ugdymo programos įgyvendinimas, ugdymo turinio individualizavimas, metodinės veiklos 

įgyvendinimo rezultatų aptarimas, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos refleksija ir kt. 

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 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: kasdienio gyvenimo 

http://gyvojiplaneta.lt/
http://www.zelmenelisklaipeda.lt/
http://www.musudarzelis.lt/
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įgūdžiai, fizinis aktyvumas, aplinkos pažinimas, meninė raiška, tyrinėjimas, kūrybiškumas, 

mokėjimas mokytis. Sunkiau pasiekti pažangą pavyksta savireguliacijos ir savikontrolės, rašytinės 

kalbos, iniciatyvumo ir atkaklumo ugdymosi ir pasiekimų srityse. Pasiektas aukštas ugdytinių 

brandumo mokyklai lygis. 37 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 sporto  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: Įstaigos strateginis veiklos 2021–2023 planas, 2020 m.  

Įstaigos veiklos, civilinės saugaus, korupcijos prevencijos planai. Parengti vidaus tvarką 

reglamentuojantys dokumentai: Asmens duomenų saugumo pažeidimo politika (Įstaigos 

direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-90), Informacijos saugos ir informacinių 

išteklių naudojimo taisyklės (Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-91), 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-

92), Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (Įstaigos direktoriaus 2020 m. kovo 

24 d. įsakymas Nr. V-22); Priemonių planas ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu (Įstaigos 

direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-21/1). 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 –  plėtoti sveikos gyvensenos 

ugdymo turinį, stiprinant ugdytojų partnerystę. 

Sveikos gyvensenos ugdymas – prioritetinė įstaigos veiklos sritis. Mokytojų tarybos, 

Metodinės tarybos posėdžiuose, metodiniuose, ugdytinių tėvų susirinkimuose sistemingai aptariami 

grupių sveikos gyvensenos projektų rezultatai, numatomos vaikų sveikatos gerinimo priemonės. 

Įstaigoje puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos, kuriama sveika ir saugi aplinka, atliepianti 

įstaigos bendruomenės poreikius. Įgyvendinama Sveikatos stiprinimo programa „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. Įstaigos 

pedagogai dalinosi gerąja patirtimi Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto 

svetainėje http://www.smlpc.lt. 

Įgyvendinta Įstaigos 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 Įstaigos ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus 

neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programas, kurios glaudžiai siejasi su 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, formuojančiomis teigiamą nuostatą 

sveikam, aktyviam gyvenimo būdui, 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. Aktyviai dalyvauta miesto sveikatos ugdymo renginiuose: „Judrusis 

uostas“ V. Knašiaus krepšinio mokykloje, nekontaktinio ,,TAG“ regbio mini varžybose, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą skatinančiame projekte- 

http://www.smlpc.lt/


 

 

 

6 

 

iniciatyvoje ,,Pagauk Kalėdas“, ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje „Pasimatuok 

sėkmingą ugdymo metodą“ bei kituose renginiuose. Aktuali informacija ugdytojams ir visuomenei 

apie organizuojamus sveikos gyvensenos ir sporto renginius talpinta internetinėje svetainėje 

www.zelmenelisklaipeda.lt ,,Facebook“ platformoje „Klaipėdos Želmenėlio neformalus ugdymas“. 

Vykdyta „Mamos mokyklėlės“ veikla ankstyvojo amžiaus grupėse. Parengtos metodinės 

rekomendacijos, lankstinukai ugdytojams ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos, ugdymo, pažangos 

vertinimo, sveikatinimo, psichologinio saugumo ir kt. klausimais. 

2020 m. Įstaigos ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą buvo paskatinti įvairių 

sveikatos ir sporto renginių organizatorių padėkos raštais ir diplomais.  

Vadovai, pedagoginis ir nepedagoginis personalas, kryptingai tobulino kvalifikaciją 

kursuose ir seminaruose sveikos gyvensenos ugdymo klausimais.  

Galime teigti, kad plėtojant Įstaigos sveikos gyvensenos ugdymo turinį, stiprinant ugdytojų 

partnerystę pasiekti geri rezultatai, kurie leido įgyvendinti 2020 metų prioritetinį sveikos 

gyvensenos ugdymo uždavinį.  

6.4. Sistemingai ir kryptingai įgyvendintas ketvirtas uždavinys – ugdyti bendruomenės 

tautinį bei pilietinį sąmoningumą, skatinant saviraišką, kūrybiškumą. 

Siekiant ugdyti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą buvo organizuoti 35 tradiciniai ir 

netradiciniai renginiai (gyvai ir per nuotolį), kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. Dalyvauta 9 saviraiškos parodose, 5 konkursuose, 6 akcijose. Įgyvendinti 4 tarptautiniai, 4 

šalies, 5 miesto, 15 Įstaigos pažintinių, meninių, dorinių, sveikatos ugdymo ir kt. projektų, 

organizuotos 2 teminės savaitės, 6 atviros veiklos, 24 edukacinės išvykos, renginiai Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, Etnokultūros centre, Pempininkų bibliotekos vaikų centre 

,,Gerviukas“, Klaipėdos koncertų salėje, P. Domšaičio galerijoje ir kt. Lavėjo ir plėtojosi vaikų 

meniniai, kalbiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai bei patirtys. 

2020 m. Įstaigos ugdytiniai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose, šalies, miesto renginiuose, 

projektuose, konkursuose bei piešinių parodose: „Nupiešk valstybės atkūrimo 30-metį 

pasitinkančią Klaipėdą“, KPŠKC organizuotoje ugdytinių meninių darbelių parodoje ,,Padėka, 

kurią jaučiu“, Klaipėdos miesto viešosios bibliotekos vaikų centro ,,Gerviukas“ ir Klaipėdos 

miesto  ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų renginyje „Tėvynę Lietuvą turiu“, respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, dirbant nuotoliniu būdu, kūrybinių darbų 

fotografijų ir palinkėjimų parodoje-akcijoje ,,Palaikymo raštelis gydytojui“, ,,Ačiū, mokytojau“. 

respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų projekte „Žaidimų paslaptys“, respublikiniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, jų tėvų, globėjų, mokytojų kūrybinių darbų, nuotraukų parodose: „ Dovana 

Lietuvai“, „Svajonių namas, smagu pabūti kūrėju“, „Gėlė tau, mokytojau“, „Žibintų šviesoje“,  

,,Mano stebuklingas skėtis“, ,,Kalėdiniai nykštuko batai“, ,,Kalėdinis žaisliukas“ ir kt.   

Puoselėjant įstaigos tradicijas, kultūrą, skatinant vaikų saviraišką ir kūrybiškumą, 

organizuotos ir įgyvendintos tradicinės, kalendorinės šventės ir renginiai įstaigoje: muzikinė 

pramoga „Eglute, lik sveika“, pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, žiemos sporto šventė 

„Nykštukai pasakų šalyje“, pilietiškumo akcija „Lietuva – tai mes“ Vasario 16-ajai paminėti, 

sportinė kompozicija „Kelionė po Lietuvą“ Kovo 11-ajai įprasminti, Užgavėnės „Žiema, žiema, 

lauk iš kiemo“, gerumo akcija „Aš gėlytę pasodinsiu ir darželį padabinsiu“, Mokslo ir žinių diena 

„Sveikas, darželi mielas!“, saugaus eismo savaitė „Jei išvysi žalią šviesą, ženki drąsiai, ženki 

tiesiai“, rudens pramogos: „Mums patinka auksinis ruduo“, „Gražus tavo drabužėlis“, „Rudenėli, 

labas tau“, „Rudens mozaika“, „Rudenėli, kaip smagu, sukas lapai – kaip gražu“, „Bildukų rudens 

spalvos“, „Obuolių pasaka“, „Grybų muzika“; „Nykštukų Kalėdos“ – grupių susitikimas su Kalėdų 

Seneliu virtualioje aplinkoje. Įstaigoje organizuotos ugdytinių ir ugdytojų kūrybinių darbų parodos: 

„Mes nulipdėm sniego senį...“ „Užgavėnių kaukės“, „Čir, vir, vir pavasaris“, „Rid, rid margi 

margučiai“, „Tau mamyte, mylima mūs širdžių daina“, „Laimės paukščiai“, „Mažos mašinėlės 

mums labai patinka“, „Ruduo... krinta lapai auksiniai“, „ Moliūgai – žibintai“, „Žiema, žiemužė...“.  

http://www.zelmenelisklaipeda.lt/
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2020 m. 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 pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos, 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro, Klaipėdos miesto ir šalies ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų direktorių ir kitų organizatorių padėkos raštais ir vardiniais diplomais.  

6.5. Įgyvendintas penktas uždavinys – puoselėti pozityvią emocinę aplinką įstaigos 

bendruomenės sveikatos ir gerovės palaikymui. 

2020 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Jos išlaikymui 

skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai, 

sprendimai derinti su savivaldos institucijomis, bendruomene. Papildytos edukacinėmis 

priemonėmis grupės, kitos edukacinės erdvės (įsigyta 11 vnt. interaktyvių žaidimų, 44 vnt. ugdymo 

priemonių į muzikos salę ir logopedo kabinetą bei 14 vnt. sporto ir ugdymo priemonių, muzikinis 

centras ir kolonėlių rinkinys). Įstaigos kiemelyje atnaujintos vaikų žaidimų erdvės (perdažytos 5 

smėlio dėžės ir 7 suoliukai, lauko žaidimų aikštelės danga), įkurtos erdvės tyrinėjimams, gamtos 

reiškinių stebėjimui, įrengtas gėlynas – alpinariumas (įsigyta įvairių augalų) pažintiniams vaikų 

gebėjimams ugdytis. Suremontuotos 1 grupės patalpos (palangės, grindys, lubos, sienos). Tai pat 

buvo atnaujinta 3 grupėse santechnika, perdažytos 1grupės rūbinės sienos ir lubos, pakeista vidaus 

patalpose 19 šviestuvų, 1 grupėje pakeistos žaliuzės. Pagaminta 14 vnt. baldų (lentynos žaislams, 

komoda ir spintos ugdymo priemonėms, rašomieji stalai, spintelės po stalu, lentynos pižamoms 

ankstyvojo amžiaus grupėse ir kt.). Galimybė patiems pasigaminti kokybiškus baldus leido 

sutaupyti apie 900 eurų. Įsigyta nauja virtuvės įranga (2 elektrinės viryklės, šaldiklis) bei minkštas 

inventorius (vaikiška patalynė – 60 komplektų, rankšluosčiai – 97 vnt., 2 kilimai). Įstaigos 

iniciatyva 2020 metais gauta 4921,39 euras rėmėjų lėšų (apie 700,00 eurų daugiau nei 2019 metais). 

7. 2020 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, nuotoliniam ugdymui 

organizuoti. 

4. Kuriama jauki, saugi, estetiška lopšelio- 

darželio aplinka, skatinanti bendruomenės 

narius aktyviai įsitraukti į vykdomą veiklą, 

kartu siekti pozityvių pokyčių.  

5. 2 etatų grupėje modelio įdiegimas. 

6. Bendruomenės sutelktumo dėka išvengta  

Įstaigoje COVID-19 infekcijos protrūkių 

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. Netolygūs pedagogų IKT gebėjimai ir įgūdžiai  

 

Galimybės Grėsmės 

1. Tikslingas ir kryptingas mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas, mentorystė, 

kolegialusis mokymasis. 

2. Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ 

sistemos tobulinimas ir prieiga ugdytinių 

1. Nuolatinė įstaigos veiklą reglamentuojančių  

dokumentų kaita. 

1. 2. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi  

poreikių, skaičiaus didėjimas. 

2. 3. Nepakankamas finansavimas higienos normų  
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tėvams. 

3. Inovatyvių ugdymo modelių diegimas. 

4. Racionalus įstaigai skirtų lėšų panaudojimas 

modernizuojant įstaigos materialinę bazę 

saugos reikalavimams užtikrinti, vis atidedama 

pastato renovacija. 

4. Vis besitęsiantis karantinas 

 

 

III. ĮSTAGOS MISIJA, VIZIJA, STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI PRIORITETAI 

 

8. Įstaigos misija – 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. Įstaigos vizija – 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. 2021 metų suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymo procesą; 

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

11. Iškelti šie metinės veiklos prioritetai: 

11.1. profesinis mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant informacines 

komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą;   

11.2. Įstaigos bendruomenės vertybinių nuostatų formavimas, siekiant individualios 

kiekvieno vaiko pažangos. 

 

IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Metiniai veiklos tikslai: 

12.1. puoselėti visas vaiko galias, siekiant užtikrinti asmenybės brandą ir socializacijos 

sėkmę integruojant į ugdymo procesą informacines komunikacines technologijas;   

12.2. plėtoti sveikos gyvensenos ugdymo turinį, diegiant saugios bendruomenės idėją. 

13. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

13.1. Siekti ugdymo paslaugų kokybės, užtikrinant veiksmingą įstaigos funkcionavimą. 

 

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  

 

L. Sireikienė, 

I. Orlova 

Pagal 

sąmatą 

L.-d. tarybos, 

Tėvų tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose 

1.3. Gerinti esamas ir įrengti naujas 

edukacines aplinkas 

L. Sireikienė, 

I. Orlova 

Visus metus L.-d. tarybos, 

Tėvų tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose 
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1.4. Organizuoti vaikų maitinimą 

(lengvatos) 

L. Sireikienė,   

R. Veličkienė, 

N. Žukienė 

Visus metus L.-d. tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose 

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 

veiklos 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.  Atnaujinti Etikos kodeksą II pusmetis 

1.6.2. Priešmokyklinio ugdymo planą  Rugsėjo, 

sausio mėn. 

1.6.3. Metinės veiklos planą 

 

Sausio mėn. 

1.6.4. Specialistų veiklos planus 

 

Sausio mėn. 

1.6.5. Pedagogų tarifikaciją 

 

Rugsėjo 

mėn. 

1.6.6. 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 per 

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 

2.1.1. Organizuoti Vaiko gerovės 

komisijos veiklą  

L. I. Navardauskienė, 
komisijos nariai 

Pagal planą VGK, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose, 

informaciniuose 

stenduose 

 Organizuoti Atvejo analizę VGK nariai 

PPT specialistais 

Pagal 

poreikį  

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 

interneto 

svetainėje, 

informaciniuose 

stenduose 

2.2.2. Užtikrinti informacijos įvairiais 

švietimo klausimais pateikimo 

operatyvumą, prieinamumą ir 

L. Sireikienė,  
L. I. Navardauskienė 

1 kartą per 

ketvirtį 

Mokytojų, Tėvų 

tarybų 

posėdžiuose, 
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patikimumą 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 

susirinkimuose 

2.3.8. Vykdyti žalingų įpročių 

prevencijos priemonių programą 

2021 m. 

Grupių mokytojai Pagal planą Įstaigos 

bendruomenės 

susirinkimuose 

3. Organizuoti metodinę veiklą 

3.1. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją   

 

L. Sireikienė,  
L. I. Navardauskienė  

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 
3.2. Koordinuoti kūrybinių ir darbo 

grupių veiklą 

L. Sireikienė,  
L. I. Navardauskienė  

Pagal planą 

3.3. Taikyti kolegialaus mokymosi 

metodą 

L. Sireikienė,  
L. I. Navardauskienė  

I–II 

pusmetis 

3.4. Teikti konsultacijas mažesnę 

patirtį turintiems pedagogam 

Mentoriai, 

L. Sireikienė,  
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 L. I. Navardauskienė 

3.5. Organizuoti patirties 

pasidalijimo renginius 

,,Mokytojas – mokytojui“ 

L. I. Navardauskienė 

3.6. Organizuoti STEAM 

technologijų ir edukacinių 

priemonių integravimo į ugdomo 

procesą aptarimus, mokymus, 

parodas  

Mokytojai, 

L. I. Navardauskienė 

3.7. Parengti pranešimus 

3.7.1. STEAM panaudojimas 

ugdomojoje veikloje. ,,Debesų 

keliais nuo savaiminio 

mokymosi iki mokslinės 

veiklos“. 

R. Rimkuvienė I–II 

pusmetis 

 

Metodiniuose 

susirinkimuose 

3.7.2. Aktyvieji kalbos ugdymo 

metodai. Žaidimų įvairovė 

A. Mineikienė 

3.7.3. Galiu padėti, kai suprantu. 

Elgesio ir emocijų sutrikimai 

R. Petronienė 

 

3.7.4. Kaip pažinti vaikų baimę A. Gabalytė  

3.7.5. Kompiuteris ikimokyklinuko 

šeimoje 

E. Arnašienė 

3.7.6. Informacinių ir komunikacinių 

technologijų naudojimas 

darželyje ugdant ikimokyklinio 

amžiaus vaiką 

D. Vasiliauskienė 

 

 

 

3.7.7. Pozityvių vertybinių nuostatų 

formavimas ikimokykliniame 

amžiuje 

L. Nausėdienė 

3.7.8. STEAM idėjų taikymas 

ankstyvajame ugdyme skatinant 

vaikų savarankiškumą, kasdienio 

gyvenimo įgūdžių srities 

pasiekimus   

A. Vilienė  

3.8. Parengti pasisakymus, stendinius pranešimus 

3.8.1. Informacinių komunikacinių 

technologijų integravimas į 

ugdymo procesą. Poreikis ir 

galimybės  

R. Petronienė I pusmetis Mokytojų 

tarybos posėdyje 

3.8.2. Vaikų kalbos raida: 4 metai G. Aputytė I pusmetis 

3.8.3. Vaiko emocijos, pykčio 

suvaldymo būdai 

J. Kistolė I pusmetis 

3.8.4. Vaikų kalbos raida: 5 metai  G. Aputytė II pusmetis 

3.8.5. Smulkioji motorika ir kalbos 

ugdymas ankstyvajame amžiuje  

O. Šarkauskienė II pusmetis 
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3.8.6. Sėkmingos pamokos kitur ir 

kitaip 

I. Skudzinskiene 

 

II pusmetis 

3.9. Organizuoti atviras veiklas  

3.9.1. Mano mylimas draugas – 

socialinių įgūdžių ugdymas 

J. Kistolė I–II 

pusmetis 

Metodiniuose 

susirinkimuose 

3.9.2. Mūsų daržas – aplinkos 

pažinimo pasiekimų plėtojimas 

„Bildukų“ grupėje 

I. Skudzinskiene, 

A. Mineikienė 

3.9.3. Žaidžia piršteliai, liejasi žodeliai 

– ankstyvojo amžiaus vaikų  

kalbinių gebėjimų ugdymas 

pasitelkiant smulkiąją motoriką 

O. Šarkauskienė, 

G. Aputytė 

3.9.4. Kuo būsiu užaugęs – IKT 

taikymas ugdomojoje veikloje 

D. Vasiliauskienė, 

L. Nausėdienė 

3.9.5. Pramoga „Linksmieji garsiukai“ 

ritmikos ir smulkiosios 

motorikos taikymas muzikinėje 

veikloje (vaizdo įrašas) 

A. Kontrimienė 

 

 

3.9.6. ,,Debesų keliais į kalbos 

inžinierių kalvę“ – STEAM 

metodo taikymas ugdomojoje 

veikloje 

R. Rimkuvienė  

3.9.7. Pramoga ,,Gražus tavo 

drabužėlis“ projektinės veiklos 

refleksija 

D. Vizbarienė,  

J. Lekstytė 

 

3.9.8.3

3.8.8.8. 

Kelionė į šiltuosius kraštus – 

IKT taikymas vaikų skaičiavimo 

ir matavimo srities pasiekimams 

ugdytis 

V. Malakauskienė  

3.10.  Apibendrinti pedagogų patirtį   

3.10.1. Pristatyti ilgalaikių ugdymo 

projektų įgyvendinimo rezultatus 

pedagogų bendruomenei 

Grupių mokytojai Gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.10.2. Apibendrinti teminius grupių 

sveikos gyvensenos ugdymo 

projektus  

L. I. Navardauskienė Gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.10.3.  Inicijuoti mokytojų metodinę 

sklaidą kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose  

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 

3.10.4. Ugdyti mokytojų profesines 

kompetencijas, taikant IKT 

ugdymo procese, ugdymo ir 

ugdymosi kokybei gerinti 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal 

MKTP 

Metodiniame 

susirinkime 

3.10.5. Motyvuoti mokytojus siekti 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal  

MPMSPA 

planą 

Mokytojų, 

Metodinės, 

posėdžiuose 

3.11. Rinkti, kaupti ir skleisti metodinę medžiagą 
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3.11.1. Dalyvauti miesto metodiniuose 

renginiuose 

L. I. Navardauskienė Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 
3.11.2. Skatinti pedagogus rengti 

straipsnius ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo bei 

sveikatinimo klausimais 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal planą 

3.11.3. Tobulinti ugdymo kokybę bei 

mokytojų kompetencijas 

organizuojant metodinių darbų 

parodas 

Mokytojai, 

L. I. Navardauskienė 

 

I-II 

pusmetis 

3.11.4. 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 

platformose 

3.11.5. Organizuoti Metodinę dieną 

„Mokytojas – mokytojui“  

 

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 

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. 

Ugdytinių 

tėvų 

susirinkimuose 

 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. Žaidimai dėmesiui lavinti A. Vilienė Sausio mėn. Grupių tėvų 

švietimo ir 

informacijos 

kampeliuose 

 Vaikas ir ekranai. Ką reikėtų 

žinoti 

R. Petronienė 

 

Sausio mėn. 

4.3.2. Ankstyvasis STEAM metodas  A. Vilienė Vasario 

mėn.  

4.3.3. Vaikų mėgstamiausi žaislai ir jų 

ugdomasis poveikis 

A. Vilienė Kovo mėn. 
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4.3.4. Kada ateina laikas mokyti vaiką 

tinkamai elgtis 

E. Arnašienė  Balandžio 

mėn. 

4.3.5. Žaidžiame ir mokomės plautis 

rankytes  

A. Vilienė Gegužės 

mėn. 

4.3.6 Kaip mokyti vaiką kalbėti nuo 

antrų metų?  

O. Šarkauskienė 

 

Birželio 

mėn. 

4.3.7. Pasakų svarba vaiko ugdymui E. Arnašienė Liepos  

mėn. 

4.3.8 Sėkmingos adaptacijos link. 

Patarimai tėvams palengvinantys 

vaiko adaptaciją darželyje 

A. Vilienė, 

O. Šarkauskienė  

Rugpjūčio 

mėn. 

4.3.9. Pirmosios dienos lopšelyje. Kaip 

palengvinti adaptaciją  

E. Arnašienė  Rugsėjo 

mėn. 

4.3.10. Vaikas mušasi: kaip teisingai 

reaguoti tėvams, kad tai 

nepasikartotų 

O. Šarkauskienė Spalio mėn. 

4.3.11. Trejų metų krizė – ar verta bijoti 

 

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, metodines rekomendacijas 

ugdytojams: 

4.4.2.1. Lankstinukas ugdytojams 

,,Miklūs piršteliai – graži 

kalbelė“ 

R. Rimkuvienė Vasario 

mėn. 

4.4.2.2. Metodinės rekomendacijos 

tėvams „Vaiko emocijos“ 

J. Kistolė Kovo mėn. 

4.4.2.3. Lankstinukas ugdytojams 

„Brolių ir seserų santykiai“ 

A. Gabalytė  

 

Balandžio 

mėn. 

4.4.2.4. Teorinės ir praktinės 

rekomendacijos tėvams „Ką man 

veikti“ 

I. Skudzinskiene Gegužės 

mėn. 

4.4.2.5. Atmintinė tėvams „Ankstyvojo 

amžiaus vaikų žodyno plėtojimo 

galimybės“ 

G. Aputytė Rugsėjo 

mėn. 

4.4.2.6. Lankstinukas ugdytojams 

„Kompiuteris ikimokyklinuko 

šeimoje“ 

E. Arnašienė Spalio mėn. 

4.4.2.7. Metodinės rekomendacijos 

Informacinių ir komunikacinių 

technologijų (IKT) naudojimas 

ugdymo procese 

J. Lekstytė 

 

Lapkričio 

mėn. 

4.4.3. Organizuoti paskaitas aktualiais 

sveikatos ugdymo klausimais  

L. Sireikienė, 
L. I. Navardauskienė 

Pagal planą 

4.4.4. Vesti praktinius užsiėmimus Pedagogai ir Pagal planą 



 

 

 

15 

 

ugdytinių tėvams specialistai 

5. Vykdyti mokytojų atestaciją  

 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

atestacijos komisija 

Pagal  

MPMSPA 
(2021–2023) 

programą 

Atestacijos 

komisijos 

posėdžiuose 

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 

centru 

 

L. I. Navardauskienė 
 

Pagal 

jungtinės 

veiklos 

planus 

Veiklos 

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 

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

Pagal 

MKTP 

Įstaigos 

interneto 

svetainėje 7.7. 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 Įstaigos 

interneto 

svetainėje 

Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose 

8.2.  Socialinio-emocinio ugdymo 

programa ,,Kimochi“ 

L. I. Navardauskienė, 

„Teatrinukų“ grupės 

mokytojai 

Vasario–

gruodžio 

mėn. 

8.3. Lietuvos Respublikos sveikatą 

stiprinančių mokyklų „Sveika 

mokykla“ tinklas 

L. Sireikienė,  
L. I. Navardauskienė, 

bendruomenė 

Pagal planą 

8.4. Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro projektas 

„Sveikata visus metus 2021“ 

L. Sireikienė,  
L. I. Navardauskienė, 

,,Pajūrio Želmenėlio“ 

komanda 

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. Asociacijos „Gyvoji planeta“  

Tarptautiniai projektai „Gyvūnai 

mūsų mokytojai“, ,,Širdies 

pasaka tau“  

L. I. Navardauskienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Visus metus 

http://gyvojiplaneta.lt/
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8.8.  Miesto ikimokyklinių įstaigų 

edukaciniai, sveikatos, sporto, 

kultūros projektai 

L. I. Navardauskienė, 

mokytojai 
Pagal planą 

8.9. Švietimo mainų paramos fondo 

„eTwinning“ projektinės veiklos  

L. I. Navardauskienė, 

mokytojai 
Visus metus 

 

13.2. Vykdyti pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir pagalba grįstą pedagogų veiklos 

stebėseną, skatinant įstaigos tobulinimo ir nuolatinės 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 

 

2021-01 

2021-09 

Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose 

Mokytojų 

metodinės 

veiklos 

aplankuose 

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. IKT panaudojimo galimybės 

ugdomajame procese  
2021-01 

2021-12 

1.1.10. Metodinės veiklos įgyvendinimo 

rezultatų aptarimas  

Gruodžio 

mėn. 

1.2. Organizuoti mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų veiklos 

refleksiją 

Gegužės, 

gruodžio 

mėn. 

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 

1.4.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 18 

sričių ugdymo(si) pasiekimų  

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė, 

mokytojai 

Gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų 
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1.4.2. Fizinio pajėgumo D. Vaitkienė Gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

posėdžiuose 

1.4.3. Kalbos korekcinio ugdymo G. Aputytė Gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

1.4.4. Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

mokyklinės brandos 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

1.4.5. 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, 

G. Aputytė, 

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 

L. Sireikienė, 

sveikatos specialistas 

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 

 

 

Rugsėjo, 

sausio mėn. 

Mokytojų 

tarybos, 

direkcijos 

posėdžiuose  
4.2. Apsirūpinimą ugdymo 

priemonėmis, inventoriumi 

4.3. Įstaigos higieninę aplinką  

 

13.3. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesus, skatinant bendruomenės narių įsitraukimą,  

didinant pastangų efektyvumą.  

 

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, 

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė,  

4 kartus per 

metus 

Savivaldos 

institucijų 
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apibendrinimą ir savalaikį 

pateikimą bendruomenei 

mokytojai 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 

priemonėmis vaikų sveikatos 

kompetencijai ugdyti  

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė, 

mokytojai 

Pagal 

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 Metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 1.8.1.2. Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos 

ugdymo „A A A pupa, kas žodelį 

supa“ 

G. Aputytė, 

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. Miklūs piršteliai – graži kalbelė 

1.8.2.4. Sveiki ir stiprūs piršteliai – 

gražiems vaikų darbeliams 

1.8.2.5. Sveiki dantukai – graži šypsena 

1.8.2.6. Mažieji šnekoriai 

1.8.2.7. Būsiu tvarkingas ir sveikas 

1.8.2.8. Augsiu didelis ir sveikas 

1.8.2.9. Grūdinsiuosi – augsiu sveikas, 

draugiškas ir linksmas vaikas 

1.8.2.10. Atpažink jausmus 

1.8.3. trumpalaikius: 

1.8.3.1. Kūrybinis iššūkis „Aš myliu 

Lietuvą“ 

L. I. Navardauskienė, 

ankstyvojo amžiaus 

grupių mokytojai  

Vasario 

mėn. 

Mokytojų, 

Metodinės, 

Tėvų tarybų  

posėdžiuose, 

Įstaigos 
1.8.3.3. Teminė savaitė ,,Sukam 

draugystės ratuką“  

Priešmokyklinio, 

vyresniojo 

Kovo mėn. 
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ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

interneto 

svetainėje 

1.8.3.4. Projektinė savaitė „Skirtingos 

kojinytės kartu būti galės, kitokį 

pasaulį pažinti padės“ 

A. Kontrimienė, 

G. Aputytė, 

D. Vaitkienė, 

I. Kuzminskienė 

Kovo mėn. 

1.8.3.5 Projektinė savaitė „Mamytei, 

tėveliui, močiutei, seneliui“ 

L. I. Navardauskienė, 

grupių mokytojai 

Balandžio 

mėn. 

1.8.3.6. Savisaugos įgūdžių ugdymo 

savaitė „Būk saugus ir atsargus“ 

Priešmokyklinio, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Gegužės 

mėn. 

1.8.3.7. STEAM „Eksperimentų savaitė“ Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Birželio 

mėn. 

1.8.3.8. Saugaus eismo savaitė „Gatvėj 

būki atsargus, šito mokyk ir kitus“ 

L. I. Navardauskienė, 

mokytojai 

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, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose, 

Įstaigos 

interneto 

svetainėje 

2.2. Vesti atviras veiklas, praktikumus, 

įstaigos, miesto pedagogams, 

tėvams  

Administracija, 

mokytojai 

Pagal 

metodinės 

veiklos 

planą 

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. Skatinti įstaigos bendruomeniškumą ugdant vaikų saviraišką ir 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, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose, 

Įstaigos 

interneto 

svetainėje  

1.1.2. Ugdytinių dailės darbų paroda  

,,Sniego Senių pasaka“ 

Ankstyvojo amžiaus 

grupių mokytojai 

Sausio mėn. 

1.1.3. Pilietinė iniciatyva „Atmintis 

gyva, nes liudija“ 

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

Sausio mėn. 
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1.1.4. Žiemos sporto šventė „Žiemos 

linksmybės“ 

Sveikos gyvensenos 

kūrybinė grupė 

Sausio mėn. 

1.15.    Užgavėnės „Žiema, žiema, lauk iš 

kiemo“  

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

Vasario 

mėn. 

1.1.6. Kūrybinių darbų paroda  

„Aš tikrai myliu Lietuvą“ 

„Teatrinukų“ 

grupės mokytojai  

Vasario 

mėn. 

1.1.7. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Linksmasis draugystės 

traukinukas“ 

„Šnekučių“ 

grupės mokytojai  

Kovo mėn. 

1.1.8. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Kaip margytis rieda saulė“ 

„Nykštukų“ 

grupės mokytojai  

Balandžio 

mėn. 

1.1.9. Velykos „Rieda margučiai, 

džiaugiasi vaikučiai“ 

Renginių 

organizavimo ir 

sveikos gyvensenos 

kūrybinė grupė 

Balandžio 

mėn. 

1.1.10. Gerumo akcija „Aš gėlytę 

pasodinsiu ir darželį padabinsiu“ 

L. Sireikienė, 

Tėvų taryba, 

mokytojai 

Gegužės 

mėn. 

1.1.11. Tradicinė miesto ikimokyklinių 

įstaigų sveikatos ir sporto šventė 

prie jūros  

L. I. Navardauskienė, 

D. Vaitkienė, 

priešmokyklinio ugd. 

mokytojai 

Gegužės 

mėn. 

1.1.12. Kūrybinių darbų paroda 

,,Žibuoklėm pražydę šilelio 

šlaitai“  

„Žiniukų“ grupės 

mokytojai 

Gegužės 

mėn. 

1.1.13. Šeimos sveikatos ir sporto 

renginys „Su šeima sportuot 

smagu“ 

 

Renginių 

organizavimo ir 

Sveikos gyvensenos 

kūrybinės grupės 

Birželio 

mėn. 

1.1.14. Atsisveikinimo su darželiu šventė 

„Bėga vaikystė linksma“ 

A. Kontrimienė, 

priešmokyklinio ugd. 

mokytojai 

Birželio 

mėn. 

1.1.15. Vaikų gynimo diena.  

Spektaklis „Laumžirgio brolis“  

 

L. Staržinskienė,  

L. Jakubkienė 
Birželio 

mėn. 

1.1.16. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Jūrų karalystėje“ 

„Liūtukų“ 

grupės mokytojai 

Birželio 

mėn. 

1.1.17. Mokslo ir žinių diena „Sveikas, 

darželi mielas!“ 

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

Rugsėjo 

mėn. 

1.1.18. Kūrybinių darbų paroda „Augu 

sveikas ir saugus“ 

„Bildukų“ 

grupės mokytojai 

Spalio mėn. 

1.1.19. Rudens vakarojimai „Kaip 

smagu, kaip smagu, rudenėli, būk 

kartu!“ 

A. Kontrimienė, 

grupių mokytojai 

Spalio mėn. 

1.1.20. Įstaigos bendruomenės kūrybinių 

darbų parodą „Moliūgai-žibintai“  

Renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

Lapkričio 

mėn. 

1.1.21. Gerumo akcija „Pyrago diena“  L. I. Navardauskienė, Lapkričio 
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kūrybinės grupės mėn. 

1.1.22. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Rudenėli, labas tau“ 

„Balionėlių“ 

grupės mokytojai 

Lapkričio 

mėn. 

1.1.23. Kalėdos „Kalėdų varpelį girdi, jau 

šventės visai netoli...“ 

Grupių mokytojai, 

ugdytinių tėvai 

Gruodžio 

mėn. 

1.1.24. Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Žiemos linksmybės“   

„Žiogelių“ 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 

2021-01 

2021-12 

Savivaldos 

institucijų 

posėdžiuose  2.1.2. Ekskursija į Klaipėdos piliavietę 

2.1.3. Lankytis dramos ir muzikinio 

teatro spektakliuose 

2.1.4. Lankytis mieste 

organizuojamuose koncertuose 

3. Dalyvauti miesto ir šalies organizuojamuose renginiuose 

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

Metodinės, 

Tėvų tarybų 

posėdžiuose, 

Įstaigos 

interneto 

svetainėje  

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 

 

III SKYRIUS 

LAUKIAMI REZULTATAI 

 

V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI 

 

14. Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai bei direkcijos pasitarimai: 

14.1. Lopšelio-darželio tarybos 

Eil.Nr. Posėdžio tema Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminai 

1. 1. Lopšelio-darželio tarybos veiklos ataskaita už 2020 m. 

Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ veiklos plano 2021 m. 

projekto pristatymas ir aptarimas 

2020 m. vadovo veiklos metinės ataskaitos vertinimas. 

Mokinio krepšelio lėšų įsisavinimas. 

Numatomų 2021 m. sveikatos renginių aptarimas 

Lopšelio-

darželio tarybos 

pirmininkė 

Sausio mėn. 

2. 2. Įstaigos darbas 2021 m. vasaros laikotarpiu. 

Numatomų remonto darbų įstaigos nedarbo laikotarpiu 

aptarimas. 

Šeimos sveikatos ir sporto renginio „Su šeima sportuot 

smagu“ organizacinių klausimų aptarimas 

Gegužės 

mėn. 

 

3. 3. Įstaigos veiklos plano 2022 metų projekto svarstymas.  

Įstaigos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programos 2022–2024 m. projekto 

Gruodžio 

mėn.  
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svarstymas. 

Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 2022 m. 

projekto svarstymas  

 

 

14.2. Mokytojų tarybos 

Eil.Nr. Posėdžio tema Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminai 

1. 1. IKT panaudojimo galimybės ugdomajame procese L. Sireikienė , 

Mokytojų 

tarybos 

pirmininkė  

Gegužės 

mėn. 

2. 2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimas elektroniniame dienyne 

„Mūsų darželis“ 

Gruodžio 

mėn. 

 

14.3. Metodinių susirinkimų 

Eil.Nr. Tema Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminai 

1. 1. Informacinių komunikacinių technologijų integravimas į 

ugdymo procesą 

L. I. 

Navardauskienė, 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė  

Balandžio 

mėn. 

2. 2. Individualių vaiko pasiekimų ir pažangos skatinimas 

taikant STEAM metodą  

Lapkričio 

mėn. 

 

14.4. Direkcijos pasitarimų 

Eil.Nr. Posėdžio tema Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminai 

1. 1. 2021 m. įstaigai skirtų asignavimų aptarimas, prioritetų 

materialinei įstaigos bazei gerinti nustatymas  

L. Sireikienė Sausio 

mėn. 

2. 2. Įstaigos darbo vasaros laikotarpiu klausimų aptarimas Balandžio 

mėn. 

3. 3. 2021 m. I pusmečio įstaigai skirtų lėšų ugdymo 

sąlygoms gerinti panaudojimas 

Gegužės 

mėn. 

4. 4. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

atnaujinimas  
Rugpjūčio 

mėn. 

5. 5. Maitinimo organizavimas, lengvatų taikymo kontrolė Rugsėjo 

mėn. 

6. 6. Įstaigos pasirengimas 2021–2022 mokslo metams Rugsėjo 

mėn. 

7. 7. 2021 metų įstaigos veiklos plano refleksija  Gruodžio 

mėn. 

 

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. puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos. 
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VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

16. Programai įgyvendinti bus skiriama 466,5 tūkst. € savivaldybės biudžeto ir 248,3 tūkst. € 

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

17. Dalis programos bus finansuojama iš gautų tėvų įmokų lėšų (89,0 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. 

____________________________ 

 


