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PATVIRTINTA 

       Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 

       direktoriaus 2015 m. sausio 16 d.  

       įsakymu Nr. V- 5 

 

       PRITARTA 

       Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ tarybos 

       protokoliniu nutarimu 2015 m. sausio 14 d. 

       (protokolas Nr. V16 - 1) 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis" veiklos planas 2015 metams (toliau – planas),  

atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius 

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

 2. Planu siekiama, įgyvendinanti valstybinę švietimo politiką, 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. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo skyriaus 2015 metų veiklos prioritetus, 2013-2015 m. strateginį veiklos 

planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyriaus 2015 metų veiklos planą, Klaipėdos lopšelio - darželio „Klevelis“ 2013-2015 metų strateginį 

veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo programą. 

 4. Planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Plane naudojami sutrumpinimai: (pvz. Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, Ugdymo 

plėtotės centras – UPC, Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas 

– KU TSI, Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, VSC – Visuomenės sveikatos 

centras, PPT – Pedagoginė psichologinė tarnyba, VGK – Vaiko gerovės komisija, informacinės 

komunikacinės technologijos – IKT, 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). 

 

II. 2014 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2014 metų veiklos planą, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas atsakingam ir 

tikslingam ugdymo(si) programos  vykdymui. Prioritetas – sveikatai palankios fizinės ir 

psichosocialinės aplinkos kūrimas bei darnios partnerystės ir bendravimo kultūros tobulinimas. 

Veiksmingas įstaigos darbas, bendradarbiavimo ryšių su socialiniais partneriais tobulinimas, vaikų 

saviraiškos ir užimtumo bei gerosios patirties sklaidos plėtojimas, vadybinės ir metodinės pagalbos 

įstaigos pedagogams vykdymas, gerosios patirties sklaida, saugios, estetiškos, funkcionalios ugdymo(si) 

aplinkos turtinimas,  tai uždaviniai, kuriais siekėme sėkmingai įgyvendinti veiklos planą.  

6.1. 2014 metais numatytas pirmas tikslas – atsakingai ir tikslingai vykdyti ugdymo(si) 

programą. Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos veiksmingam darbui: užtikrinamas paslaugų savalaikis 

suteikimas; maitinimas organizuojamas pagal suderintą valgiaraštį su Visuomenės sveikatos centru, 
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įvykdyti Viešieji pirkimai, organizuotas vidinis RVASVT sistemos auditas; per metus buvo organizuota 

darbuotojų sveikatos patikros kontrolė, darbuotojų saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instruktavimai. 

Du kartus per metus vyko aplinkos, krepšelio ir specialiosios programos lėšų tikslingo panaudojimo 

analizavimas. 2014 metais parengti arba atnaujinti (papildyti) įstaigos veiklą reglamentuojantys 

dokumentai (darbuotojų tarifikacija, etatų sąrašai,  veiklos tvarkaraščiai,  dokumentacijos planas, 

pastatų, statinių ir įrenginių priežiūros dokumentacija, kadastrinių matavimų byla ir kt.). Nepavyko per 

metus atnaujinti Kolektyvinės sutarties bei Vidaus ir darbo tvarkos taisyklių.  Atlikti šiuos darbus 

numatoma 2015 metais. 

Nuoseklus įstaigos veiklos planavimas leido užtikrinti sistemingą, kryptingą ugdymo procesą. 

Įstaigoje pagal galimybes sukurta saugi, jauki, funkcionali ugdymo(si) aplinka, užtikrinanti vaikų 

savarankiškumą, saviraišką, sudaranti sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis pagal jo gebėjimus, vystymosi 

raidą. 

Įstaigoje sudarytos visos galimybės pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Aukšta pedagogų 

kvalifikacija - 7 auklėtojos  metodininkės, 10 vyr. auklėtojų, 5 auklėtojos (nauji specialistai). Per metus 

pedagogai kvalifikacijos kursuose, seminaruose dalyvavo 690 val. (115 dienų). 9 pedagogai dalyvavo 

Europos Sąjungos organizuotuose tęstiniuose mokymuose „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

plėtra“. Nuoseklus darbuotojų profesinis tobulėjimas teigiamai įtakojo ugdymo turinio kaitą ir darbo 

kokybę. Tačiau 19,2% pedagogų kvalifikacijos tobulinime nedalyvavo ar dalyvavo 1-2 dienas. 

Numatyta sekančiais metais atkreipti dėmesį ir pedagogus motyvuoti kelti kvalifikaciją bei domėtis 

naujovėmis švietimo sistemoje. 

2014 metais mokytojai dalinosi darbo patirtimi 6 kartus. Veiklų metu siekta atkreipti dėmesį į 

ugdymo organizavimo naujoves, naujų metodų taikymą, vaikų saviraišką, bendradarbiavimą grupėje. 

Organizuotos 7 teminės savaitės – vaikų sveikatos stiprinimui „Žaidžiu, sportuoju – augu stiprus ir 

sveikas“, „Vaisių ir daržovių draugystė“, vaikų socialinių įgūdžių plėtojimui „Man svarbus kitas – aš 

svarbus kitam“, „Gerumo ir gerų emocijų savaitė“ ir kt. 

Siekiant vykdyti vadybinę ir metodinę pagalbą bei gerinti ugdymo proceso organizavimą 

pravesta: 3 įstaigos tarybos posėdžiai, kuriuose analizuotas veiklos planas, įstaigos lėšos ir jų tikslingas 

panaudojimas, tarpusavio santykių efektyvūs tobulinimo būdai, bendruomenės kultūra ir vertybės 

įstaigos gyvenime; 4 mokytojų tarybos posėdžiai, susipažinta su ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo naujovėmis, įstaigos prezentacija tėvams ir visuomenei, vaiko pasiekimų vertinimo sistemos 

analize (apklausa parodė, kad vaiko vertinimas yra nepakankamai aiškus visiems pedagogams, todėl 

siūlyta vaiko pasiekimų vertinimui 2015 metais skirti daugiau dėmesio ir organizuoti visiems 

pedagogams mokymus); 4 metodinės tarybos posėdžiuose aptarta trumpalaikių ir ilgalaikių projektų 

rašymo metodika, šeimos ir auklėtojos bendradarbiavimas ikimokyklinio amžiaus vaikų dorinių jausmų 

ugdyme, pedagogo vaidmuo ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų mąstymą, auklėtojos sėkmė 

ikimokyklinio ugdymo turinio plėtojimui; pravesti 2 atestacijos komisijos posėdžiai ir 5 Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai, kuriuose analizuota vaikų su kalbos ir komunikacijos sutrikimais problemos, 

ugdytinių, mokomų pagal individualius ugdymo planus aptarimas, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programos“ įgyvendinimo darželio grupėse pristatymas, priešmokyklinių grupių vaikų pažangos analizė 

ir kt. 

2014 metais Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai lankėsi ,,Gilijos“ pradinėje mokykloje, 

Sendvario progimnazijoje, Vydūno gimnazijoje,  kur susipažino su pirmų klasių mokytojomis, su 

aplinka,  stebėjo pamokas ir patys dalyvavo pamokose. Šilti, nuoširdūs edukaciniai susitikimai vyko su 

vaikų poete Z. Gaižauskaite ,,Gerumo žvaigždelės vaikų širdelėse“. Per metus įstaigoje organizuota 6  

edukaciniai užsiėmimai  su Etnokultūros centru, P. Domšaičio meno galerija, Laikrodžių ir Kalvystės 

muziejais, Kelių policijos, Priešgaisrinės saugos specialistais - ,,Noriu būti saugus“, ,,Mano prakartėlė“, 

,,Saugau save ir kitus“, ,,Užgavėnių kaukės“ ir kt. Tradiciniais tapo susitikimai-koncertai ,,Čiulba ulba 

lyg paukšteliai“, ,,Netradicinės ugdymo dienos“ dalyvaujant  J. Karoso muzikos mokyklos, A. Brako 

dailės mokyklos mokiniams ir pedagogams. Per metus dalyvauta 4  šventiniuose koncertuose mieste: 

„Lai vėtrungės mums rodo kelią“ (Žvejų kultūros rūmuose),  „Gintaro lašelyje skamba mano gimtinės 



3 

 

natelė“ (E. Balsio meno mokykla), „Vaidinių kraitelė – 14“, „Suverkime dainų ir šokių vėrinėlį“. Daug 

teigiamų emocijų tėvams ir vaikams suteikė įgyvendintas projektas, padėkos koncertas  „Ačiū jums už 

rūpestį ir meilę“. Gausus tėvų dalyvavimas, gražūs padėkos žodžiai iš tėvų, leidžia teigti, kad mūsų 

bendruomenėje gera visiems: vaikams, tėvams, darbuotojams. Dalyvauta ir organizuota 7 parodos 

įstaigoje ir mieste, Klaipėdos apskrityje: foto nuotraukų parodos „Mano miestas man gražus. O tau?“, 

„Mano vasaros atostogų smagiausia ir žavingiausia akimirka“, „“Pražydusios svajonės, „Visus 

gyvulėlius sunku apsakyti“, „Baltoji prakartėlė“ ir kt. 

Per metus surengta 14 kalendorinių švenčių, pramogų, edukacinių rytmečių: Trijų karalių šventė, 

Vasario 16-osios, Užgavėnių linksmybės,  Kaziuko mugė, Darželio gimtadienis, Velykų šventė, Vaikų 

gynimo diena, Rugsėjo 1-osios, Rudenėlio pramoga, Adventiniai vakarojimai, Kalėdų eglutės ir kt. 

Įgyvendinti projektai  3 projektai: „Esu vėtrungių krašto vaikas“, „Sveikos mitybos takeliu“, 

„Rūšiuodamas padedu žemei“ bei  tarpkultūrinis projektas su Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos 

studentais  „Labas, pasauli!, kuriame dalyvavo studentai iš 15 pasaulio šalių (Prancūzijos, Vokietijos, 

Kosovo, Nigerijos, Nepalo, Turkijos, Italijos ir kt.). Renginiu skatintas vaikų tarpkultūrinis pažinimas, 

bendradarbiavimas su užsienio šalimis bei puoselėjama trečiųjų šalių piliečių integracija į Lietuvos 

bendruomenę. Vaikai šoko užsienio kultūrų šokius, dainavo dainas ir žaidė žaidimus. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvavo  konkurse „Alio, ieškome talentų“ (laimėta I ir 

II vietos), Maltiečių organizuotame renginyje „Ištiesk gerumui ranką“ (gautas Padėkos raštas). 

Atliktas įstaigos veiklos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės auditas. Išsamiai analizuota, kaip 

bendruomenė suvokia, įsivaizduoja jos kultūrą, kokius idealus, elgesio lūkesčius nurodo, ką deklaruoja. 

Apibendrinus gautus atsakymus, galima teigti, kad įstaigoje vyrauja pasitikėjimo savimi ir priklausymo 

bendruomenei jausmą, ugdanti aplinka. Vyrauja geranoriški darbuotojų tarpusavio santykiai. Duomenų 

analizė parodė, kad įstaigos kultūra įvertinta labai palankiai. 

2014 metais planuota turtinti estetišką, funkcionalią ugdymo(si) aplinką. Per metus įsigyta 

ugdymo, lavinamųjų priemonių lauke ir grupėje už 20 213,33 Lt; kanceliarinių prekių už 3988,68 Lt; 

atliktas pilnas salės remontas; apdirbti radiatoriai 4 grupėse, siekiant užtikrinti vaikų saugumą; nupirkta 

5 kompiuteriai su licencijuota programine įranga auklėtojų darbui; lauko žaidimų aikštyne nupirkta 2 

uždaromos smėlio dėžės, 2 čiuožyklos, 1 alpinistų sienelė, 3 spyruoklinės sūpynės, 1 laipiojamų 

kuoliukų komplektas. Galima teigti, kad 2014 metų veiklos planas įgyvendintas. Tačiau planuodami 

2015 metų veiklą atkreipsime dėmesį į mokytojų ir bendruomenės motyvavimą, kelti kvalifikaciją, 

tobulėti; plačiau naudoti IKT ugdymo procese, išsamiau ir atsakingiau atliksime įstaigos veiklos 

vertinimą ir įsivertinimą. 

7. 2014 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Nuosekliai įgyvendinami švietimo sistemos 

pokyčiai (strateginis planavimas, projektinė 

veikla, teminės savaitės). 

2.  Įstaigoje dirba kvalifikuota pedagogų 

komanda. 

3. Vaikams užtikrinama saviraiška ir saviugda. 

5. Kūrybiškai plėtojamas bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

6. Vaikams sėkmingai taikoma kalbos sutrikimų 

korekcija. 

7. Lėšos naudojamos tikslingai ir racionaliai.  

8. Pedagogai skleidžia patirtį mieste, respublikoje.  

1. Blogėja vaikų sveikatos indeksas. 

2. Prasta pastato fasado būklė, sanitarinių 

mazgų stovis, lopšelio grupių grindų danga. 

4. Nepakanka lėšų materialinės bazės 

modernizavimui. 

5. Silpna, kai kurių įstaigos bendruomenės 

narių motyvacija pokyčiams. 

7. Nepakankamai efektyviai naudojamos IKT 

ugdymo procese. 

8. Nėra psichologo etato įstaigoje. 

 

Galimybės Grėsmės 
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1. Sudarytos sąlygos dalyvauti ES struktūrinių 

fondų programose, projektuose, stažuotėse. 

2. Tėvų, rėmėjų lėšų  naudojimas modernizuojant 

įstaigos materialinę bazę. 

3. Sudarytos sąlygos pedagogų profesiniam 

tobulėjimui, profesinei veiklai bei naujų 

kompetencijų įgijimui. 

4.  Bendradarbiavimo su šeima stiprinimas 

plėtojant  partnerystę vaikų ugdymo ir 

sveikatinimo klausimais. 

1. Neužtikrinta įstaigos teritorijos apsauga. 

2. Didelis tėvų užimtumas, sunkina 

bendradarbiavimo galimybes. 

3. Dokumentų gausa ir sudėtingėjantis jų 

valdymas. 

 

 

 

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

METINIAI PRIORITETAI 

 

 8. Lopšelio – darželio „Klevelis“ vizija – aukštos pedagoginės kultūros edukacinė ikimokyklinė 

įstaiga, vaikui ir šeimai teikianti kokybiškas ir visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, tenkinanti 

ugdytinių saviraiškos ir saviugdos poreikius.  

9. Lopšelio-darželio „Klevelis“ misija –  įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti 

kokybiškas, šiuolaikines, tėvų poreikius atitinkančias ugdymo paslaugas, puoselėti vaiko kaip 

asmenybės vystymąsi, garantuoti saugias ugdymo(si) sąlygas, plėtoti ryšius su socialiniais partneriais, 

suteikti vaikams žinias ir skatinti sveikai gyventi.   

 10. Strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus 

atitinkančioje mokymosi aplinkoje. 

  11. 2015 metų prioritetas: vaikų savarankiškumo ir laisvės, įvairių kūrybiškumo raiškos formų 

puoselėjimas per edukacinę aplinką. 

 

IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. 2015 metų tikslas – skatinant fizinę, emocinę, socialinę ir intelektinę vaiko raidą, padėti 

naujos kartos vaikui tapti atsakinga, kūrybiška asmenybe.  

13. Uždaviniai: 

13.1. užtikrinti veiksmingą įstaigos darbą; 

13.2. taikyti IKT  ir naujus ugdymo metodus, organizuojant kokybišką, šiuolaikišką ugdymo 

procesą; 

13.3. turtinti saugią, estetišką, funkcionalią ugdymą(si) skatinančią aplinką; 

13.4. kelti įstaigos bendruomenės kvalifikaciją ir saviugdą. 

14. Priemonės: 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo  forma 

14.1. Įstaigos veiklos veiksmingo darbo 

užtikrinimas: 

   

14.1.1. Nuosekliai ir kūrybiškai įgyvendinti 

Ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, Sveikatos 

saugojimo ir sveikos gyvensenos 

ugdymo programą „Sveikos 

atžalėlės“, tarptautinę socialinių 

įgūdžių ugdymo programą „Zipio 

B. Šakalinienė 

M. Kusienė 

Per  metus Mokytojų taryboje 
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draugai“ 

14.1.2. Atsakingai vykdyti maitinimo 

organizavimą (Viešieji pirkimai, 

RVASVT vidinio audito 

organizavimas)  

B.Šakalinienė 

Ž. Kozlova 

Per metus Įstaigos taryboje 

14.1.3. Biudžeto (SB),  mokinio  

krepšelio (MK) ir spec. lėšų 

tikslingas paskirstymas ir 

veiksmingas panaudojimas 

edukacinės aplinkos atnaujinimui, 

ugdymo priemonių įsigijimui 

B. Šakalinienė 1 kartą 

ketvirtyje 

Įstaigos taryboje 

14.1.4. 2015  metų veiklos plano 

tvirtinimas, 2016 metų gairių 

numatymas 

B. Šakalinienė 

M. Kusienė 

Sausis 

Gruodis 

Įstaigos taryboje 

14.1.5. Darbuotojų  tarifikacija, etatų sąrašai  B. Šakalinienė Per metus Įstaigos, Darbo 

taryboje 

14.1.6. Veiklos tvarkaraščiai, 

dokumentacijos planas.  

B. Šakalinienė Per metus Įstaigos, Darbo 

taryboje 

14.1.7.  Viešieji pirkimai B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos taryboje, 

Direkciniame 

pasitarime 

14.1.8. Kolektyvinės sutarties atnaujinimas B. Šakalinienė 

A. Stankaitienė 

I ketvirtis Darbo taryboje, 

įstaigos taryboje 

14.1.9. Vidaus ir darbo tvarkos taisyklių 

papildymas 

B. Šakalinienė 

A. Stankaitienė 

 

II ketvirtis Darbo taryboje, 

įstaigos taryboje 

14.1.10. Kūrybinių darbo grupių veikla M. Kusienė Per metus Mokytojų taryboje 

14.1.11. Kvalifikacijos tobulinimas  (1 

priedas) 

M. Kusienė Per metus  Mokytojų taryboje 

14.1.12. Mokytojų atestacija B. Šakalinienė Per metus  Mokytojų taryboje 

14.1.13. Švietimo stebėsena mokykloje 

(rodikliai)  

B. Šakalinienė Per metus Įstaigos taryboje 

14.1.14. Priešmokyklinio, ikimokyklinio ir 

neformalaus ugdymo specialisto 

ugdymo planai 2015 m. 

M. Kusienė Iki  

rugsėjo  

15 d. 

Mokytojų taryboje 

14.2.  Ugdymo proceso organizavimas:    

14.2.2. Atviros veiklos:    

14.2.2.1. „Visata vaiko akimis“ D. Jonaitienė Sausis  Metodinėje taryboje 

14.2.2.2. „Su draugais sportuoti smagu“ E. Mineikienė Vasaris  Metodinėje taryboje 

14.2.2.3. Ankstyvojo amžiaus kūno kultūros 

valandėlė „Aš sportuoju“ 

A. Mažeikaitė Vasaris  Metodinėje taryboje 

14.2.2.4. „Kiškio instrumentai“ – muzikinė 

veikla salėje 

N.Venckūnienė 

S. Nedzveckienė  

R. Macijauskienė 

Kovas  Metodinėje taryboje 

14.2.2.5. Girdimojo suvokimo lavinimas 

(logopedo pratybos) 

J. Pabarčienė Balandis  Metodinėje taryboje 

14.2.2.6. „Popieriaus gamyba ir ant jo 

atliekamas darbelis“ (4-5 m. vaikų 

grupė) 

D.Lukoševičienė Gegužė  Metodinėje taryboje 



6 

 

14.2.2.7. „Medžių pasakos“ (5-6 m. vaikų 

grupė) 

M.I. Monkevičienė Gegužė  Metodinėje taryboje 

14.2.2.8. „Pilis iš lapų“ (3-4 m. vaikų grupė) N.Venckūnienė Spalis  Metodinėje taryboje 

14.2.3. Teminės savaitės:    

14.2.3.1. „Žaidžiu, sportuoju – augu stiprus ir 

sveikas“ 

E.Mineikienė Sausis  Metodinėje taryboje 

14.2.3.2. „Sveiki paukšteliai, sveiki sugrįžę“ D.Lukoševičienė Kovas  Metodinėje taryboje 

14.2.3.3. „Man   svarbus kitas – aš svarbus 

kitam“ – veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ 

M.I. Monkevičienė 

V. Kabanova 

Kovas  Metodinėje taryboje 

14.2.3.4. „Mano knygele, vesk mane į savo 

šalį“ 

B. Diržininkienė Balandis  Metodinėje taryboje 

14.2.3.5. „Aš žinau, kaip būti saugiam ir 

padėti kitam“ 

S. Nedzveckienė 

V. Kabanova  

Gegužė  

Rugsėjis  

Metodinėje taryboje 

14.2.3.6. „Kas stiprina sveikatą“ A. Mažeikaitė Spalis  Metodinėje taryboje 

14.2.4 Projektai:    

14.2.4.1. „Esu Klaipėdos krašto pilietis“ - 

skirtas regionų meta 

G. Pašakinskienė 

D. Jonaitienė 

D. Lukoševičienė 

M.I. Monkevičienė 

N. Venckūnienė 

Vasaris –       

birželis  

Metodinėje taryboje 

14.2.4.2. „Visus gyvulėlius sunku apsakyti“  

(tradicinis) 

D. Razminienė 

A. Stankaitienė 

Z. Žemgulienė  

 Balandis 

 

Metodinėje taryboje 

14.2.4.3.  „Paliesk pūgos paukštę“ D. Razminienė 

I. Izotova 

 

Pagal 

planą 

Metodinėje taryboje 

14.2.4.4. „Gintaras mano delne“ ( su 

socialiniais partneriais P. Domšaičio 

galerija) 

D. Jonaitienė  

 

Rugsėjis - 

lapkritis 

Metodinėje taryboje 

14.2.4.5. „Kas rudens rankovėj“ V. Kabanova 

B. Diržininkienė 

 

Spalis  Metodinėje taryboje 

14.2.4.6. „Rūšiuokime visi kartu“  (tęstinis) N. Venckūnienė 

S. Nedzveckienė  

 Per metus 

 

Metodinėje taryboje 

14.2.5. Šventės, pramogos:    

14.2.5.1. „Tai eglutė, tai žalia pasidžiaukime 

su ja“ 

E. Mineikienė 

V. Kabanova 

S. Nedzveckienė 

Sausis  Metodinėje taryboje 

14.2.5.2. „Lietuvos šalelėj aš gimiau ir augau“ M.I. Monkevičienė 

D. Jonaitienė 

Vasaris  Metodinėje taryboje 

14.2.5.3. „Jau  pabodo ta  žiema, vykim lauk, 

užteks, gana“ 

A. Mažeikaitė 

N. Slušnienė 

Pagal 

kalendorių 

Metodinėje taryboje 

14.2.5.4. „Darda ratai į Kaziuko turgų“ L. Simonavičienė 

J. Šiaulytytė 

A. Stankaitienė 

Kovas  Metodinėje taryboje 

14.2.5.5. „Vėl gimtadienis atėjo, vėl sveteliai B. Šakalinienė Kovas  Metodinėje taryboje 
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sugūžėjo“ D. Lukoševičienė 

N. Venckūnienė 

14.2.5.6. Teatro dienų renginiai „Kai atgyja 

pasakos“ 

Grupių auklėtojos Kovas  Metodinėje taryboje 

14.2.5.7. „Bus Velykų greit dienelės“ I. Izotova  

B. Diržininkienė 

Balandis  Metodinėje taryboje 

14.2.5.8. Šeimos šventės „Šeimynėlė mus 

graži – šoks maži ir dideli“ 

B. Šakalinienė 

Grupių auklėtojos  

Gegužė  Metodinėje taryboje 

14.2.5.9. „Din dilin skamba varpelis – į 

mokyklą kviečia“ 

D. Jonaitienė 

E. Mineikienė 

Gegužė  Metodinėje taryboje 

14.2.5.10. „Kelionė po gėlių šalį – Vaikų 

gynimo dienai 

D. Margelienė 

V. Veizbonienė 

Birželis  Metodinėje taryboje 

14.2.5.12. „Vėl rugsėjis, vėl rugsėjis – į darželį 

kviečia“ 

A. Intienė 

G. Pašakinskienė 

R.Macijauskienė 

Rugsėjis  Metodinėje taryboje 

14.2.5.13. „Dėdė derlius atskubėjo su 

gėrybėmis ir vėju“ 

Z. Žemgulienė 

D. Razminienė 

A. Stankaitienė 

Spalis  Metodinėje taryboje 

14.2.5.14. Tradiciniai rudens vakarojimai „Eikš 

mamytę, eikš tėvelį suksime kartu 

ratelį“ 

Grupių auklėtojos  

R.Macijauskienė 

Lapkritis  Metodinėje taryboje 

14.2.5.15. „Jau sužibo Kalėdų žvaigždelė“ Grupių auklėtojos 

R.Macijauskienė 

Gruodis  Metodinėje taryboje 

14.2.6. Edukacinės išvykos:    

14.2.6.1. P. Domšaičio galerija Grupių auklėtojos  Per metus  Metodinėje taryboje 

14.2.6.2. Etnokultūros centras Grupių auklėtojos  Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.3. Klaipėdos laikrodžių muziejus Grupių auklėtojos Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.4. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba  Grupių auklėtojos Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.5. Kelių policija Grupių auklėtojos Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.6. Klaipėdos pilies muziejus Grupių auklėtojos Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.7. Klaipėdos r. mini Zoo Grupių auklėtojos  Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.8. Prie Baltijos jūros Grupių auklėtojos Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.9. Viešosios bibliotekos vaikų filialas 

„Pelėdžiukas“ 

Grupių auklėtojos Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.10. Girulių miškas Grupių auklėtojos  Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.11. KU Botanikos sodas Grupių auklėtojos Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.12. Mažosios  Lietuvos istorijos 

muziejus 

Grupių auklėtojos Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.13. Palangos gintaro muziejus Grupių auklėtojos Per metus Metodinėje taryboje 

14.2.6.14. Klaipėdos senamiestis Grupių auklėtojos Per metus Metodinėje taryboje 

14.3. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais: 

   

14.3.1. Plėtoti bendrus projektus, 

edukacinius renginius su lopšeliais-

darželiais „Žiogelis“, „Žuvėdra“, 

„Boružėlė“, „Aitvarėlis“, „Saulutės“ 

mokykla- darželis 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Metodinėje taryboje 

14.3.2. Bendradarbiauti su „Gilijos“ pradine 

mokykla, Sendvario  progimnazija 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Metodinėje taryboje 
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14.3.3. Organizuoti edukacinius renginius 

su J. Kačinsko muzikos mokykla, E. 

Balsio  menų gimnazija, A. Brako 

dailės mokykla 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Metodinėje taryboje 

14.3.4. Organizuoti  bendras pažintines 

pramogas su vaikų poete Z. 

Gaižauskaite 

B. Diržininkienė Pagal 

planą 

Metodinėje taryboje 

14.3.5. Plėtoti bendradarbiavimą su 

KPŠKC, KU TSI, KU, Klaipėdos 

socialinių mokslų kolegija   

B. Šakalinienė  Pagal 

planą  

Metodinėje taryboje 

14.3.6. Klaipėdos psichologine tarnyba,  

Vaiko teisių apsaugos tarnyba 

B. Šakalinienė Pagal 

planą  

Metodinėje taryboje 

14.3.7. Vykdyti tarptautinę socialinių 

įgūdžių ugdymo programą „Zipio 

draugai“ 

M. Kusienė Per metus  Metodinėje taryboje 

14.3.8. Tobulinti dalyvavimą 

Respublikinėje ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ veikloje. 

M. Kusienė Per metus  Metodinėje taryboje 

14.4. Savivaldos institucijų veiklos 

organizavimas: 

   

14.4.1. Įstaigos tarybos posėdžiai:    

14.4.1.1. 2014 metų  veiklos plano 

įgyvendinimas. 2014 metų įstaigos 

tarybos veiklos ataskaita. 2015 metų 

veiklos plano pristatymas.   

B. Šakalinienė 

D. Jonaitienė  

Sausis  Protokolas  

14.4.1.2. „Lyderystė ir bendradarbiavimas 

įstaigoje vardan veiksmingo vaikų 

ugdymo“ 

D. Jonaitienė Balandis  Protokolas  

14.4.1.3. „Kaip baimę, neryžtingumą ir pyktį, 

paversti į galią, veiklumą ir meilę“ 

B. Šakalinienė 

D. Jonaitienė 

Spalis  Protokolas  

14.4.1.4. Naujos įstaigos tarybos rinkimai. 

Veiklos gairių 2016 metams 

numatymas. 

D. Jonaitienė Gruodis Protokolas  

14.4.2. Mokytojų tarybos posėdžiai:    

14.4.2.1. 2014 metų pedagoginės veiklos 

ataskaita. Savivaldos institucijų 

veikla 2014 metais. Supažindinimas 

su 2015 metų veiklos planu. 

B. Šakalinienė 

M. Kusienė 

D. Jonaitienė 

A. Stankaitienė 

Sausis  Protokolas  

14.4.2.2. Pedagogai ir tėvai – vaikų sveikatos 

ir kūno kultūros ugdytojai. 

M.Kusienė  

B. Šakalinienė 

Gegužė  Protokolas 

14.4.2.3. Ugdymo turinio ir ugdymo 

priemonių inovacijos, pokyčiai ir jų 

taikymas veikloje.  

B. Šakalinienė Lapkritis  Protokolas  

14.4.3. Metodinės tarybos posėdžiai:    

14.4.3.1. Sėkmingas ugdymo proceso 

planavimas  ir bendradarbiavimas su 

specialistais 

B.Šakalinienė 

Lektorė  

L. Petrikaitienė 

Vasaris  Protokolas  

14.4.3.2. Naujos kartos vaikų ugdymas IKT. N.Venckūnienė Balandis  Protokolas  
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Ugdomosios medžiagos suradimas, 

vaikų sudominimas, veiklos 

organizavimas, veiklos rezultatų 

aptarimas. 

D.Jonaitienė 

14.4.3.3. Sveikatos stiprinimo veiklos sklaida 

ir tęstinumo laidavimas. 

D. Razminienė 

M. Petreikytė 

Spalis  Protokolas  

14.4.4. Tėvų tarybos posėdžiai:    

14.4.4.1. 2015 metų veiklos plano 

pristatymas. 2015 metų tėvų tarybos 

veiklos plano tvirtinimas. Vaiko 

sveikatos įgūdžių, įpročių 

formavimas, glaudžiai 

bendradarbiaujant su pedagogais.  

B. Šakalinienė  

D. Jucius 

 

Vasaris  Protokolas  

14.4.4.2. Tėvų  požiūris į internetinės 

svetainės funkcionalumą, 

informatyvumą  ir naudingumą 

(supažindinimas su anketos 

duomenimis) . Įstaigos veikla 

vasaros metu. 

B.Šakalinienė 

D. Jucius 

Birželis  Protokolas  

14.4.4.3. Vaiko  aplanko rengimas,  duomenų 

naudojimas ugdymo proceso 

planavimui ir tėvų informavimas. 

2016 metų veiklos gairių 

numatymas. 

B.Šakalinienė 

D. Jucius 

Spalis  Protokolas  

14.4.5. Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai: 

   

14.4.5.1. Supažindinimas su 2015 metų Vaiko 

gerovės komisijos planu. Vaikų su 

kalbos ir komunikacijos sutrikimais 

bei spec. poreikių vaikų sąrašo 

tvirtinimas.  

B. Šakalinienė 

J. Pabarčienė 

Sausis  Protokolas  

14.4.5.2. Supažindinimas su „Smurto ir 

seksualinės prievartos prieš vaikus 

prevencijos programa“. Ugdytinių, 

mokomų pagal individualius 

ugdymo planus, rezultatų aptarimas 

ir rekomendacijų pedagogams 

parengimas. 

B. Šakalinienė 

Ž. Kozlova 

J. Pabarčienė 

Balandis  Protokolas  

14.4.5.3. Vaikų pažangos analizė 

priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

Vaikų su dideliais spec. poreikiais 

pažangos vertinimas. 

B. Šakalinienė 

J. Pabarčienė 

Birželis   Protokolas  

14.4.5.4. Vaikų su spec. poreikiais 

identifikavimas, siuntimas į PPT, 

Vaiko gerovės komisiją. 

Logopedinių pratybų tvarkaraščio ir 

plano tvirtinimas. Vaikų, specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių grupės ir 

poreikių lygio aptarimas. Vaikų 

B. Šakalinienė 

J. Pabarčienė 

Rugsėjis  Protokolas  
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sąrašų, kuriems reikalinga logopedo 

pagalba, tvirtinimas. 

14.4.5.5. Išvadų apie vaikų raidą tikslinimas, 

veiklos rezultatų aptarimas, 

problemų sprendimas. 2016 metų 

veiklos gairių numatymas. 

B. Šakalinienė 

A. Mažeikaitė 

Gruodis  Protokolas  

14.4.6. Atestacijos komisijos posėdžiai:    

14.4.6.1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos nuostatų 

nagrinėjimas.  

B.Šakalinienė 

M.I. Monkevičienė 

Balandis  Protokolas  

14.4.6.2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos komisijos 

narių ataskaita. Darbo plano 2016 

metams numatymas. Perspektyvinės 

atestacijos programos 2016-2018 

metams tvirtinimas. 

B. Šakalinienė 

M.I. Monkevičienė 

Lapkritis  Protokolas  

14.5. Direkciniai pasitarimai:    

14.5.1. Aktualių ir probleminių klausimų 

sprendimas 

B. Šakalinienė Vieną 

kartą 

savaitėje  

Protokolas 

14.5.2. Darbų delegavimas administracijos 

darbuotojams 

B. Šakalinienė Kovas Protokolas  

14.5.3. Vasaros darbų numatymas, lėšų 

poreikio tyrimas. Lysvių įrengimo 

tyrimo, vaikų stebėjimams, analizė 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

Birželis  Protokolas  

14.5.4. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams. Vaikų saugumas įstaigoje, 

tėvų akimis. 

B. Šakalinienė 

M. Kusienė 

Rugsėjis  Protokolas  

14.5.5. Vaikų sergamumo analizė. 

Priemonių planas 2016 metams. 

B. Šakalinienė 

Ž. Kozlova 

Gruodis  Protokolas  

14.6. Įstaigos veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas (vidaus auditas): 

   

14.6.1. 

 

14.6.1.1. 

 

 

 

Giluminis auditas: 2 sritis. Vaiko 

ugdymas ir ugdymasis.  

Veiklos rodiklis. 2.1. Ugdymo 

turinys.  

Pagalbinis rodiklis. 2.1.2. Programų 

tarpusavio dermė 

VAK grupė I  ketvirtis  Įstaigos taryboje, 

Duomenų banke 

14.6.1.2. Veiklos rodiklis. 2.2. Ugdymo(si) 

turinio ir procesų planavimas. 

Pagalbinis rodiklis. 2.2.1. Ugdymo 

turinio ir kasdieninės veiklos 

planavimas 

VAK grupė II ketvirtis Įstaigos taryboje, 

Duomenų banke 

14.6.2. Platusis auditas VAK grupė IV 

ketvirtis 

Įstaigos taryboje, 

Duomenų banke  

14.7. Tiriamoji analitinė veikla:    

14.7.1. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė 

skatinant sveiką gyvenseną ir kūno 

kultūrą. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų tarybos 

posėdyje, 

Duomenų banke 
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14.7.2. Refleksija ir pedagoginės veiklos 

tobulinimas. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų tarybos 

posėdis, 

Duomenų bankas 

14.7.3. Dalyvauti Klaipėdos visuomenės 

sveikatos biuro organizuotame 

tyrime „Tėvų, kurių vaikai lanko 

lopšelį, informuotumas apie 

vakcinas ir jų požiūris į vaikų 

imunoprofilaktiką“ 

Ž. Kozlova Pagal 

planą 

Mokytojų tarybos 

posėdyje, 

Duomenų banke 

14.7.4. Dalyvauti KU Sveikatos fakulteto ir 

Klaipėdos visuomenės sveikatos 

biuro vykdomame tyrime „Tėvų 

informuotumas apie vaikų alerginių 

ligų atsiradimą Klaipėdos mieste“ 

Ž. Kozlova Pagal 

planą 

Mokytojų tarybos 

posėdyje,  

Duomenų banke 

14.8. Pedagogų patirties sklaida:    

14.8.1. Dalyvauti KU TSI, KPŠKC 

organizuojamuose renginiuose, 

konferencijose 

Mokytojų 

bendruomenė 

Pagal 

planą 

Metodiniame 

pasitarime 

14.8.2. Rengti straipsnius, filmuoti, 

fotografuoti, dalintis kita darbo 

patirtimi su kolegėmis, mieste, 

respublikoje 

Mokytojų 

bendruomenė 

Pagal 

planą 

Metodiniame 

pasitarime 

14.8.3. Įsijungti į miesto metodinių ratelių 

veiklą  

Mokytojų 

bendruomenė 

Pagal 

planą 

Metodiniame 

pasitarime 

14.9. Bendradarbiavimas su šeima:    

14.9.1. Tėvų susirinkimai grupėse B. Šakalinienė 

Grupių auklėtojos 

Rugsėjis  

Gegužė  

Protokolai  

14.9.2. Individualūs pokalbiai, konsultacijos B. Šakalinienė 

Grupių auklėtojos 

Pagal 

planą 

Mėnesiniai planai 

14.9.3. Tėvų dalyvavimas ugdymo procese Grupių auklėtojos  Pagal 

planą 

Savaitiniai planai 

14.9.4. Atvirų durų dienos B. Šakalinienė 

Pedagoginis 

personalas 

Sausis  

Birželis  

Tėvų atsiliepimai, 

nuotraukos 

14.9.5. Sporto šventės Grupių auklėtojos Pagal 

planą 

Filmuota medžiaga, 

nuotraukos 

14.9.6. Rudens vakarojimai R. Macijauskienė 

Grupių auklėtojos 

Lapkritis  Švenčių scenarijai 

14.9.7. Informacija stenduose, internetinėje 

svetainėje, lankstinukai ir kt. 

M. Kusienė Per metus Duomenų bankas 

14.9.8. Bendruomenės  talkos pavasarį, 

rudenį  

B. Šakalinienė 

D. Jonaitienė 

Pagal 

planą 

Nuotraukos 

14.10. Sveikos gyvensenos ir sveiko 

gyvenimo būdo bei žalingų įpročių 

prevencija: 

   

14.10.1. Vaistų vartojimas. „ Sveikas vaikas 

vaistų negeria“ 

Ž. Kozlova Vasaris  Pokalbiai grupėse, 

informacija tėvams 

stende 

14.10.2. Saugi aplinka. Buitinės, cheminės Ž. Kozlova Balandis  Pokalbiai grupėse su 
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medžiagos vaikais 

14.10.3. „Kelionė po nerūkančių šalį“ Ž. Kozlova Gegužė Filmukas vaikams 

14.9.4. „Kur kreiptis pagalbos?“ Ž. Kozlova Birželis Parengtas lankstinukas 

14.10.5. „Tavo kūnas priklauso tau“ Ž. Kozlova Spalis  Ugdomoji veikla 

grupėse 

14.10.6. „ Kai stipresnis prieš silpnesnį rodo 

savo pranašumą, kas tai?“ 

Ž. Kozlova Gruodis  Ugdomoji veikla 

grupėje 

14.11. Įstaigos bendruomenės švietimas    

14.11.1. „Kaip rasti laimę darbe?“  B. Šakalinienė Vasaris  Pranešimas  

14.11.2. Vaiko pasiekimų vertinimo patirties 

sklaida  

B.Šakalinienė 

Lektorės 

 B. Jovaišienė 

A. Jencienė 

Kovas Pranešimas  

14.11.3. „Komandinio darbo svarba 

organizuojant veiklą grupėje“ 

B. Šakalinienė 

G. Pašakinskienė 

 

Birželis  Pranešimas  

14.11.4. „Įstaigos įvaizdžio kūrimo kultūra – 

tai ypatingas organizacijos procesų 

ir prioritetų derinys“ 

B. Šakalinienė Spalis  Pranešimas  

14.11.5. Prezentacija kitaip B.Šakalinienė  Lapkritis  Skaidrinis pranešimas  

14.11.6. Lygių galimybių suteikimas ir 

teisingumas bendruomenėje 

B. Šakalinienė 

L. Martinavičienė 

Gruodis  Pranešimas  

14.12. Aplinkos atnaujinimas, 

turtinimas: 

   

14.12.1. Įsigyti ugdymo priemonių vaikų 

veiklai grupėje, salėje, lauke 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

14.12.2. Apdirbti radiatorius 5 darželio 

grupėse 

J. Baužienė Per metus Įstaigos taryboje 

14.12.3. Įsigyti naujas išverčiamas lovas 2 

darželio grupėse 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

14.12.4. Įsigyti maišytuvą, elektrinį virimo 

katilą, 2 stelažus, 4 taburetes į 

virtuvę. 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

14.12.5. Aprūpinti grupes, kabinetus 

kanceliarinėmis prekėmis, higienos, 

valymo priemonėmis 

J. Baužienė Per metus Įstaigos taryboje 

14.12.6. Atnaujinti virtuvės darbuotojų 

aprangą 

J. Baužienė 

 

Per metus Įstaigos taryboje 

14.12.7. Įsigyti naują muzikinį centrą, du 

belaidžius mikrofonus salėje 

J. Baužienė Per metus Įstaigos taryboje 

14.12.8. Įsigyti 2 naujus nešiojamus 

kompiuterius su programine įranga 

J. Baužienė Per metus Įstaigos taryboje 

14.12.9. 3-jose lopšelio grupėse, nupirkti 

auklėtojoms darbo stalus, 1 biuro 

kėdę 

J. Baužienė Per metus Įstaigos taryboje 

14.12.10. Įrengti lysves vaikų stebėjimams ir 

darbinei veiklai vykdyti lauke  

J. Baužienė  Balandis Įstaigos taryboje 
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VI. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO SĖKMĖS KRITERIJAI 

 

 15. Įgyvendinus veiklos planą, prognozuojami šie rezultatai: 

 15.1. 2015 metais pagerės ugdymo proceso organizavimo kokybė ir prieinamumas; 

 15.2. padidės vaikų motyvacija sveikai ir saugiai gyventi; 

 15.3. išaugs pedagogų gebančių taikyti IKT savo darbe skaičius ir kokybė; 

 15.4. išaugs tėvų, galinčių dalintis savo profesiniais gebėjimais ugdymo procese, skaičius. 

 

 

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

 16.  Veiklos planui įgyvendinti planuojama skirti 222 891,6  tūkst. EUR  savivaldybės biudžeto 

ir 122 108,0  tūkst. EUR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

 17. Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų. Planuojama surinkti – 9 372,04 

tūkst. EUR įmokų už išlaikymą įstaigoje; 1 071,6 tūkst. EUR įmokų už patalpų nuoma;  1,0 tūkst. EUR 

tėvų paramos lėšų.  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams. 

19. Priežiūrą vykdys direktorius. 

 20. Už veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

_______________________________ 
 


